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Voorwoord
Bijna iedereen heeft het wel
eens meegemaakt. Je loopt
een virusje of bacterie op,
vooral tijdens een gezellige
maaltijd buitenshuis of in het
buitenland, en voor je het
weet begint het vanbinnen te
borrelen en moet je rennen
naar het dichtstbijzijnde toilet. Wat een afgang! Gelukkig is het meestal na een paar
dagen weer over. Maar stel je
voor dat je dat altijd hebt:
buikpijn, klierende darmen en ongewild verlies je steeds ontlasting. Ga je dan nog gezellig winkelen, uit eten of met vakantie? Naast urineverlies lijkt ‘fecale incontinentie’ welhaast

een nog groter taboe. En toch komt het veel voor, ook bij jongere mensen. Maar erover praten doe je niet.
Gelukkig hebben wij in deze B-Wijzer mensen die het wel gewoon over de ‘poeperij en plasserij’ hebben. Artsen, zoals
buik- en bekkenchirurg René Strobel en chirurg-proctoloog
Charlotte Deen. Maar ook ervaringsdeskundigen als Carina
van Aarle en mevrouw E.
Het taboe doorbreken is de eerste stap! Daardoor durven mensen naar een arts te stappen met hun problemen. We hebben
het elke dag uitgebreid over wat we in ons lichaam stoppen.
Laten we dan eens ophouden om wat eruit komt (en hoe) te
negeren!
Ilse van Ogtrop
Redactie B-Wijzer
BESTU UR

Van het bestuur
We zijn blij met twee nieuwe bestuursleden die zich in dit nummer presenteren: Nicole Schaapveld wordt onze nieuwe voorzitter en Raisa Wikarta gaat
zich met de sociale media bezighouden en brengt expertise mee in de seksuologie. Ook dr. Pien van Brummen, huisarts in Baarn en nieuw lid van onze
Medische Advies Raad, stelt zich aan u voor. Wel blijven we op zoek naar een
nieuwe penningmeester.
De toekomst van ‘kleine’ patiëntenverenigingen (100-1500 leden/donateurs) is ongewis, de subsidieregels voor na 2015 zijn
nog onbekend, maar alles wijst op versobering en schaalvergroting. We waren op bijeenkomsten over deze problematiek, georganiseerd door de koepel Ieder(in) (v/h CG Raad) en door
PGO Support (netwerkorganisatie voor patiëntenverenigingen).
Onze rol als zogenoemde derde partij, naast de zorgaanbieders
en de verzekeraars, wordt steeds belangrijker. We moeten
meedenken en -werken aan een goede, goedkope gezondheidszorg met goede kwaliteit waarbij de patiënt centraal
staat. Ga er maar aan staan! We participeren al bij het opstellen van protocollen en richtlijnen van zorgaanbieders en bij onderzoeksprojecten. En we werken samen met zeven andere
patiëntenverenigingen in het voucherproject ‘Hoe gaat het
écht met je’.
We willen onze klassieke doelstelling niet vergeten: informatie
geven middels ons blad en de hernieuwde Hulpmiddelengids,
die binnenkort bij u op de deurmat ligt. Onze vernieuwde
website wordt veel geraadpleegd en de sociale media krijgen
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meer prioriteit. Het lotgenotencontact willen we, door een patiëntendag te organiseren, nieuw leven inblazen.
De telefonische hulplijn, bemenst door Esther Paradé, en ook
de links naar de Incoclub voor praktische informatie, bewijzen
hun nut voor de persoonlijke hulpverlening. Verder zijn we regelmatig present op beurzen die er voor ons toe doen.
Samen met de Stichting ProFundum organiseren we op zaterdag 24 januari 2015 een lotgenotencontactdag in Nunspeet
waar u en uw naasten van harte welkom zijn. Daar wordt ook
het toneelstuk ‘Het verlies van Viviane’ opgevoerd door actrice
Frederiek Voskens. Houd onze website www.bekkenbodem.net
en onze sociale media in de gaten voor alle informatie. En in
het decembernummer van de B-Wijzer besteden we uiteraard
uitgebreid aandacht aan de lotgenotencontactdag.
U ziet het, de SBP staat niet stil! Het bestuur wenst u een goede zomer toe.
Willem Mensink
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Ontlastingproblemen

“Een verzakking is een kameleon”
Verstopping, het in je broek doen, aambeien of
een pijnlijk scheurtje in de anus. “Het lijken heel
verschillende aandoeningen”, zegt René Strobel,
buik- en bekkenbodemchirurg in ziekenhuis Bernhoven te Uden. “Maar de oorzaak kan een en dezelfde zijn: een verzakking.”
Nynke Feenstra

Binnen het bekkenbodemcentrum van het Brabantse ziekenhuis Bernhoven is René Strobel de specialist in “poepproblemen”. Zo noemt hij dat zelf. Dure woorden als fecale incontinentie gebruikt hij niet. “Patiënten voelen vaak gêne bij problemen met de poeperij of de plasserij. Ze praten er met niemand over en stellen een bezoek aan de dokter uit. Onnodig,
want wij zijn ervoor. Er kan tegenwoordig een hoop aan gedaan worden.”

Team voor verzakkingsoperaties
Het bekkenbodemcentrum in Uden is aangewezen als defecatie expertise centrum, samen met zes andere bekkenbodemcentra in Nederlandse ziekenhuizen en zes revalidatiecentra.
Dit is een initiatief van Coloplast, een bedrijf dat stoma- en
darmspoelproducten maakt. Strobel vertelt waarom zijn centrum dit label heeft gekregen. “Door onze aanpak. Problemen
met de poeperij en de plasserij gaan vaak hand in hand. Je
kunt ze niet geïsoleerd zien”, legt Strobel uit. Hij noemt cijfers:
“Van de vrouwen met een endeldarmverzakking heeft 40%
ook een verzakking van de vagina, de baarmoeder of de blaas.
En 30% van de vrouwen met urine-incontinentie heeft ook last
van ongewild ontlastingverlies.”
Om die reden worden patiënten met ontlastingproblemen in
het bekkenbodemcentrum van Bernhoven niet alleen door de
colorectaalchirurg, maar ook door andere specialisten en behandelaars onderzocht. Het team stelt een gezamenlijk behandelplan op. “Als er een operatie nodig is, dan doen de specialisten dit samen. Ik opereer altijd samen met een gynaecoloog
en vaak komt de uroloog er ook bij”, vertelt Strobel. “Met die
gezamenlijke operaties boeken we goede resultaten. We doen
ongeveer 80 verzakkingsoperaties per jaar en zien weinig complicaties.”

Verschillende behandelingen
Op de bekkenbodempoli komen per dagdeel maar vier of vijf
patiënten, wat aangeeft dat de klachten grondig worden onderzocht. Een patiënt komt achter elkaar bij verschillende behandelaars in de spreekkamer.
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Patiënten die naar het bekkenbodemcentrum bellen voor een
afspraak, krijgen eerst een vragenlijst thuisgestuurd. Daar
staan vragen in over de stoelgang, het plassen en over bevallingen, maar ook vragen over seks-gerelateerde klachten. Aan
de hand van de ingevulde antwoorden worden er onderzoeken ingepland. Zoals een urodynamisch onderzoek, waarmee
de functie van de blaas en het afsluitmechanisme worden getest. Of een defecogram. Dit is een röntgenonderzoek waarbij
met behulp van contrastvloeistof in beeld wordt gebracht hoe
ontlasting het lichaam verlaat. Het bekkenbodemteam stelt
aan het einde van de dag een behandelplan op.
Voor ontlastingproblemen zijn in Uden verschillende behandelingen mogelijk. Welke in aanmerking komt, hangt natuurlijk
af van de oorzaak. Strobel: “Patiënten die met aambeien of
een anusﬁssuur op mijn spreekuur komen, eten vaak onvol-

“We hebben heel goede resultaten
met onze gezamenlijke ingrepen.
Daar heeft de patiënt veel aan. En
wij ook, want wij leren van elkaar.”
doende vezelrijke voeding of persen te veel bij het poepen. Ze
krijgen voedingsadviezen en soms ook medicijnen. Een continentieverpleegkundige bespreekt het toiletgedrag met hen en
geeft adviezen. Soms vindt er poliklinisch een ingreep plaats,
soms is een operatie onder narcose nodig. Een pijnlijk kloofje
in de anus kan ik met botox behandelen. Als dit is genezen,
gaan we verder zoeken. Want soms zijn aambeien of een
anuskloofje verschijnselen van een ander probleem: een verzakking van de endeldarm. Zo’n endeldarmverzakking is een
kameleon, hij neemt verschillende gedaanten aan.”

Zenuwstimulatie
Een gescheurde kringspier of een beschadiging van het zenuwweefsel kan ook een oorzaak zijn van ongewild ontlastingverlies. Meestal kan dit niet honderd procent verholpen worden, maar er zijn wel behandelingen die de klachten verminderen en de levenskwaliteit verbeteren.
Zenuwstimulatie wordt ingezet om het besturingssysteem van
de blaas, de kringspier en de endeldarm te activeren. Dit kan
op twee manieren:
1. Via een zenuwbaan in de enkel. Een continentieverpleegkundige stimuleert de zenuw met een soort acupunctuurnaaldje. De kuur duurt drie maanden, een half uur per
week. De behandelfrequentie wordt daarna afgebouwd
naar één keer per drie tot zes maanden.

SBP

2. Via sacrale zenuwstimulatie (SNS). Dit gaat met een elektrode die via een bestaand gaatje in het heiligbeen wordt
geplaatst. De elektrode wordt gekoppeld aan een pacemaker die in de bil wordt geïmplanteerd. Voor deze techniek
verwijst het Bernhovense centrum patiënten door naar professor Baeten in Maastricht. Deze professor is ook gespecialiseerd in het reconstrueren van een kringspier.

Darmspoelen
De ontlasting niet kunnen ophouden, kan ertoe leiden dat
mensen de deur bijna niet uit durven, uit angst dat ze het onderweg in hun broek doen. Darmspoelen kan dan een, al dan
niet tijdelijke, oplossing zijn. Door ‘s ochtends de dikke darm

“Tijdens een operatie kun je dingen tegenkomen die je van tevoren op
de echo of de röntgenopnamen niet had gezien. Zoals een eierstok die
er verdacht uitziet of een afwijkende baarmoeder. Daarom opereer ik
altijd samen met de gynaecoloog.” (Foto: Wim Roefs)

met behulp van een apparaat te spoelen, komt er de rest van
de dag geen ontlasting meer (zie ook Product Belicht op pag.
9).

Operatie
Als incontinentie wordt veroorzaakt door een forse darmverzakking, dan kan het probleem met een operatie worden verholpen. “Omdat een verzakte endeldarm tegen de achterwand
van de vagina drukt, doe ik deze operatie altijd samen met de
gynaecoloog. Het is een steriele buikoperatie. We maken een
snee boven het schaamhaar of maken drie kleine incisies als
we de ingreep met een endoscoop doen. Ik prepareer de endeldarm los van de vagina en hang hem daarna op aan het
heiligbeen met een kunststof matje (mesh). Vervolgens trekt
de gynaecoloog de baarmoeder op. Dit gebeurt ook met een
mesh. We maken de matjes aan elkaar vast. Als het buikgedeelte van de operatie klaar is, maken we de buikwond dicht.
Vervolgens kijken we of de achterwand van de vagina ook nog
wat moet worden ingenomen. In 75% van de operaties is dit
het geval. De achterwandplastiek gaat via de vagina en zonder
dat het buikoperatiegebied besmet wordt. En als het nodig is,
trekt de uroloog daarna via de vagina de urinebuis op met een
bandje.”
Meshes
Een operatie is een zware ingreep. “Ik ben er terughoudend
mee. Ik schat in dat ik deze ingreep slechts voorstel aan één op
de tien patiënten met een endeldarmverzakking.” Maar zijn
kunststofmatjes wel veilig, nu sinds december 2012 via het tvprogramma Radar bekend is geworden dat zo’n matje enorme
pijnklachten kan veroorzaken? “Ik vind van wel. De gynaecologische ingreep die zo’n slechte reputatie heeft gekregen, was
een operatie die via de vagina is uitgevoerd. De vagina is niet
steriel. Door de operatie kunnen er dus micro-organismen op
een plek in de buik komen waar ze niet thuishoren. Hierdoor is
de kans op een ontsteking veel groter dan bij onze steriele
buikoperatie. Het merk meshes waarmee wij werken, wordt
bovendien gebruikt bij liesbreukoperaties of littekenbreukoperaties. Daarvan worden er duizenden per jaar gedaan in Nederland en er ontstaan vrijwel nooit problemen. Dus als de operateur kundig is en de operatie steriel wordt uitgevoerd, geven
kunststofmatjes geen problemen”, is Strobels ervaring.
Zoekt u een ‘poeppoli’ bij u in de buurt?
Kijk op www.defecatieexpertisecentrum.nl.
En zoek op www.bekkenbodem.net/bekkenbodemcentra naar
centra waaraan ook de disciplines colorectaalchirurgie (cc) en
maag-lever-darmziekten (mld) zijn verbonden.
Aan het bekkenbodemspreekuur van ziekenhuis Bernhoven zijn
continentieverpleegkundigen, bekkenbodemtherapeuten, urologen, maag-lever-darmartsen, bekkenbodemchirurgen en gynaecologen verbonden.
Like ons op Facebook
Laatste nieuws en info op www.bekkenbodem.net
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Geopereerd aan een verzakking

“Op een gegeven moment kon ik helemaal
niet meer poepen”
Carina van Aarle had continu aandrang. Als ze op
de wc zat, kwam er niet meer dan een klein streepje ontlasting. Elk uur moest ze naar de wc en ze
had vaak buikpijn. En soms moest ze opeens zó nodig poepen, dat ze het toilet maar net op tijd haalde. Als ze lachte of hoestte, verloor ze een scheutje
urine. Ze dacht dat het bij de overgang hoorde.
“Pas toen de dokter doorvroeg, realiseerde ik me
hoe slecht ik eraan toe was.”

Nynke Feenstra

Het is inmiddels twee jaar geleden dat Carina van Aarle (56)
een afspraak maakte met buik- en bekkenbodemchirurg René
Strobel, verbonden aan ziekenhuis Bernhoven in Uden. Ze kende hem al, omdat ze tien jaar geleden een anusﬁstel had gehad waarvoor hij haar had behandeld. Ze had pijn aan haar
anus en dacht dat de ﬁstel was teruggekomen. “Nee, je hebt
geen anusﬁstel”, zei dokter Strobel, nadat hij haar had onderzocht. Hij vroeg haar weer plaats te nemen in de stoel aan zijn
bureau en stelde een heleboel vragen. “Hoe gaat het met de
poeperij? En met plassen? Hoe vaak ga je naar de wc?” Carina
vertelde dat ze haar leven lang al veel hoestte. En dat ze de
laatste jaren bij het hoesten een scheutje urine verloor. En dat
ze soms wel tien tot vijftien keer per dag aandrang had, maar
dat er bijna geen ontlasting kwam. “Hoe komt die poep er
uit?” vroeg Strobel. “In reepjes. Kleine stukjes. Maar soms

Een defecogram brengt werking van
darm en kringspier in beeld
moet ik opeens zó nodig dat ik naar de wc ren en dan komt
het met veel kracht naar buiten.” Ze had ook al een tijd het
gevoel alsof er iets tegen haar vagina drukte. En ze kreeg in de
loop van de dag steeds meer pijn onderin de buik. Al pratende
met de dokter merkte Carina eigenlijk pas hoe slecht ze eraan
toe was.

“Praat over je klachten, denk niet dat het bij de overgang hoort en
blijf er niet onnodig lang mee rondlopen. Vaak is er iets aan te doen.”
(Foto: Berry Suilen)
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Nu, vijf jaar later, vertelt ze in haar huiskamer in Schijndel, dat
de klachten zo langzaam waren verergerd, dat ze eraan gewend was geraakt en was gaan denken dat die klachten bij de
overgang hoorden.

SBP

Mld en gynaecologisch onderzoek
Dokter Strobel verwees haar eerst door naar de maag-leverdarmarts. Er werden een MRI van de onderbuik gemaakt en
een coloscopie. Hierbij bekeek de mld-arts met een cameraatje
de dikke darm van binnen. Hij vond geen afwijkingen.
Carina kwam terug bij dokter Strobel en zij was blij dat hij meteen voorstelde om verder te zoeken. Haar pijnklachten waren
verergerd. Ze moest ‘s middags zelfs op bed gaan liggen en ze
kon niet meer werken.
Dokter Strobel liet een defecogram maken. Hierbij wordt eerst
contrastvloeistof in de darm gebracht. De patiënt gaat dan op
de wc zitten en ledigt zijn darm. Hier worden röntgenfoto’s
van gemaakt of een ﬁlmpje. Zo wordt de werking van de dikke
darm en van de kringspier in beeld gebracht.
Toen ze voor de uitslag kwam, liet Strobel een röntgenfoto
zien. Daarop was een knik in de darm te zien. “Het is net zo’n
knik zoals een sifon in de afvoer van een spoelbak”, zegt Carina’s man, “De ontlasting hoopte zich voor die knik op.” Carina
schrok ervan. Dokter Strobel stelde een operatie voor. Hij wilde
de endeldarm met een kunststof matje (mesh) ophangen aan
het bekken.
Maar voordat hij dit ging doen, stuurde hij Carina eerst naar de
gynaecoloog en de uroloog. Zij constateerden dat de baarmoeder en de blaas ook verzakt waren. De specialisten overlegden
met elkaar en wilden Carina gezamenlijk opereren.

Gebruik van meshes
Carina had in december 2012 het televisieprogramma Radar
gezien. Dat ging over chronische pijnklachten die sommige
vrouwen hadden na een operatie waarbij een kunststof matje
in de buik was geplaatst. Carina: “Dokter Van Zwam, de gynaecoloog, wilde mijn baarmoeder ophangen met zo’n matje
en dokter Strobel zou mijn endeldarm ermee terug op zijn
plaats brengen. Ik maakte me zorgen en heb die met dokter
Strobel besproken. Hij wist mij gerust te stellen. Er werden betere materialen gebruikt. Dokter Strobel had mijn vertrouwen
intussen allang gewonnen. Hij kwam op mij ervaren en deskundig over. En hij had zich enorm ingezet om de oorzaak van
mijn klachten op te sporen.”
Darmspoelen
Carina stemde in met de operatie, maar het duurde vijf maanden voor ze aan de beurt was. In de tussentijd leerde ze darmspoelen van een stomaverpleegkundige. Ze kreeg een spoelsysteem mee naar huis en spoelde iedere ochtend haar darm met
lauwwarm water. Hierdoor zat er geen ontlasting meer in de
weg. “Door het spoelen was ik verlost van die aandrang die ik
voorheen de hele dag door voelde. Het opgeblazen gevoel was
ook weg. Ik hoefde ook niet bang meer te zijn dat ik opeens
enorme aandrang zou krijgen en niet op tijd bij een wc kon
komen. Ik heb het spoelapparaat zelfs meegenomen op vakantie naar Curaçao.”
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Zware operatie goed geslaagd
Ongeveer een jaar geleden vond de buikoperatie plaats. Het
eerste deel van de operatie was een steriele operatie. Via een
snee in de buik is eerst de endeldarm opgehangen, daarna de
baarmoeder. Toen dit klaar was, is de buikwond dichtgemaakt.
Hierna kon de uroloog, dokter Donkers, een TVT-bandje plaatsen (tension free vaginal tape). Dit bandje trekt de urinebuis
iets omhoog richting het schaambeen, waardoor urine minder
makkelijk uit de blaas loopt en het afsluitmechanisme sterker
wordt. Deze ingreep gaat via de vagina.
Het was een zware operatie. Carina heeft erna vier weken op
bed gelegen en is in die periode geheel verzorgd door haar
man. Ze mocht zes weken niets doen. Ze gebruikte op advies
van dokter Strobel dagelijks psylliumvezels door het eten om
haar ontlasting zacht te houden. Een bekkenfysiotherapeute
had haar geleerd hoe ze op de wc moest zitten en hoe ze zonder persen kon poepen.

Endeldarm en baarmoeder
werden met matjes (mesh)
opgehangen
De operatie is zeer goed geslaagd. Volgens de chirurg is ze nu
voorgoed van haar poep- en plasklachten af. Ze hoest nog wel
veel. “Dat zal altijd zo blijven”, weet Carina, “maar ik verlies
geen urine meer als ik hoest. Ik kan weer gewoon één keer per
dag naar de wc en mijn buikpijn is ook over. Ik wil nog wel iets
kwijt. Vrouwen die ook met dit soort klachten rondlopen, raad
ik aan om er over te praten. Denk niet dat het bij de overgang
hoort. Blijf er niet onnodig lang mee rondlopen, omdat je je
ervoor schaamt. Vaak is er iets aan te doen.”
Advertentie

‘Mijn bekken in relatie tot mijn relatie’
Een toegankelijke themadag voor mensen met
incontinentie samen met hun partner om de
relatie te verrijken.
“Door mijn incontinentie is de beleving van mijn lijf
zó veranderd. Dit speelt ook een rol in mijn relatie en
intimiteit” (Henriëtte)
Wij organiseren een themadag voor koppels die dit
onderwerp tegenkomen in hun relatie.
Ondersteund vanuit onze eigen ervaringen en professie,
zien wij deze dag als een reis naar (her)ontdekken van
intimiteit.
Begeleiders: Henriëtte Meijer en Peter Snippe
Datum: zaterdag 28 juni 2014, van 10.00 tot 17.00 u.
Locatie: Praktijk ‘In de Roos’
Gnephoek 2B, 2401 LP Alphen a/d Rijn
Kosten: € 145,- (inclusief btw) per koppel, koffie/thee,
fruit en lunch inbegrepen.
Informatie: www.epata.nl
7
Vragen en opgave: petersnippe@quicknet.nl
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Vier tips voor een goede stoelgang
Negentig procent van de Nederlanders eet te weinig vezels, zo is gebleken uit
onderzoek van de Gezondheidsraad. Vezels zijn belangrijk voor een goede
darmwerking en een gebrek hieraan kan zorgen voor darmklachten. Een opgeblazen gevoel, obstipatie en diarree zijn veel voorkomende klachten waarop voeding en leefstijl van grote invloed zijn. Naast vezels, zijn ook vocht, regelmaat en beweging belangrijk. Maar ook naar de wc gaan wanneer u aandrang voelt. Houd het niet op en neem de tijd ervoor.

Esmée Kroon
diëtiste

Voedingsvezels zijn stoffen
die niet worden verteerd in
de dunne darm en onverteerd de dikke darm bereiken. Ze werken in de dikke
darm als een spons: de vezels
zwellen op en zorgen voor
een vaste, maar toch soepele
ontlasting. Vezelrijke voeding
helpt bij zowel diarree als
verstopping en kan problemen met de stoelgang voorkomen. Andere positieve effecten van vezels kunnen
zijn: bescherming tegen kanker en hart- en vaatziekten, verlaging van het cholesterolgehalte, verbetering van het bloedsuikermetabolisme en preventie van overgewicht door de grote
verzadigingswaarde van vezels.
De voornaamste bronnen van vezels zijn groenten, fruit, volkoren graanproducten als volkorenbrood en -rijst, peulvruchten,
aardappelen, noten en zaden. Het Voedingscentrum raadt aan
om dagelijks 30 tot 40 gram vezels te gebruiken, maar gemiddeld krijgen Nederlanders slechts 18 tot 23 gram vezels per
dag binnen. Het dagmenu hiernaast is een voorbeeld dat voldoende vezels bevat, namelijk ongeveer 35 gram.

Prikkelbare darm?
Wanneer bij u het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) is
geconstateerd, kan het FODMaP-beperkte dieet uitkomst
bieden. Dit is een nieuw dieet dat is ontwikkeld in Australië
en sinds kort ook in Nederland toegepast wordt. Voor meer
informatie hierover kunt u contact opnemen met uw huisarts, een diëtist bij u in de buurt of bezoek eens de website
www.fodmapdieet.nl.
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Ontbijt

Havermoutpap van (half)volle melk
met een appel, een eetlepel lijnzaad
en een handje ongezouten noten

Tussendoor

1 stuk fruit

Lunch

Drie sneden volkorenbrood met
margarine/halvarine en pindakaas,
appelstroop en jam, en een glas
(karne)melk

Tussendoor

Handje gemengde ongezouten noten

Warme maaltijd

200 gram groente
3 aardappels gekookt in schil
Vis, vlees of vleesvervanger

Tussendoor

(half)volle yoghurt met muesli en een
eetlepel zemelen
3 dadels

Vocht
Om verstopping te voorkomen, is het van belang om voldoende te drinken: 1,5 à 2 liter. Bij vezelrijke voeding, zoals
bovenstaand dagmenu, is het raadzaam om minimaal twee liter water te drinken. U kunt het beste water, thee of melkproducten drinken. Veel andere dranken, zoals limonade en
vruchtensap, bevatten vaak veel suikers.
Regelmaat
Regelmaat in de voeding is belangrijk, dit betekent eten op
vaste tijden en geen maaltijden overslaan. Het ontbijt zorgt ervoor dat de darmen in werking worden gezet.
Beweging
Een half uur tot een uur beweging per dag zorgt ervoor dat de
darmen aan het werk blijven. Dit hoeft geen topsport te zijn,
wandelen of ﬁetsen voldoet. Naast dat beweging goed is voor
de darmen, helpt het uw lichaam gezond te houden.

SBP

PROD U CT BELI CHT

Malone-stoma of MACE
Dagelijks een darmspoeling is een oplossing voor
sommige vormen van obstipatie of incontinentie.
De darm is daarna leeg en de klachten zijn 24 uur
lang weg. Maar bij sommige mensen lukt ‘tegen de
stroom in’ spoelen niet. Voor hen is een Malonestoma misschien een optie.
Nynke Feenstra

René Strobel, buikchirurg in ziekenhuis Bernhoven in het
Brabantse Uden, heeft vier jaar ervaring met het aanleggen van zo’n stoma. Wat is een Malone-stoma?
“Het is een openingetje in de buik rechtsonder de navel. Tijdens een operatie sluit ik de blinde darm aan op de buikhuid.
Het resultaat is een rozetje ter grootte van een punaise. Er zit
een op maat gemaakt dopje op. Dit noemen we een MIC-KEY
Button. Via de MIC-KEY Button kan er een slangetje ingebracht worden voor het spoelen. Met een spoelapparaat kan
de patiënt zijn dikke darm in dezelfde richting spoelen als de
ontlasting gaat.”
Darmspoelen gaat normaalgesproken via de anus.
Wanneer kies je voor een Malone-stoma?
“Het gebruikelijke darmspoelen gaat inderdaad via de anus.
Een halve tot een hele liter water wordt ‘tegen de stroom in’
naar binnen gepompt. Sommige mensen hebben een knik in
hun darm waardoor het water niet de gehele dikke darm in
kan lopen. Of hun kringspier is te zwak om die hoeveelheid
water een tijdje binnen te houden. Voor hen is het beter om
van boven naar beneden te spoelen. Dat kan dus met een Malone-stoma, ook wel MACE genoemd.” (Malone Antegrade
Colonic Enema).
Zitten er complicaties aan het hebben van zo’n extra
lichaamsopening?
“Als het stoma eenmaal goed is genezen, niet. Dan kunnen
mensen er jarenlang mee voort. Een wondinfectie na de operatie komt wel regelmatig voor. In de darmen zitten nu eenmaal
veel bacteriën en daarom kan de operatie niet steriel worden

uitgevoerd. We proberen een ontsteking te voorkomen met
antibiotica tijdens de ingreep en daarna.“
Komt er via dat gaatje iets naar buiten zoals bij een
gewoon stoma?
“De MIC-KEY Button sluit de opening goed af. Deze wordt pas
ingebracht als de wond na een week of zes goed is genezen.
Achter het dopje op de buik loopt een siliconen buisje dat even
lang is als de blinde darm. Aan het einde zit een ballonnetje
dat met wat water kan worden opgeblazen. Dit zorgt ervoor
dat de MIC-KEY Button er niet uitglijdt. Net zoals bij een urinekatheter. De MIC-KEY Button wordt twee of drie keer per jaar
vervangen. Hij wordt op maat gemaakt en soms is het nodig
om de maat later aan te passen.”
Voor wie is darmspoelen, met of zonder Malone-stoma,
een optie?
“Voor mensen die geen controle meer hebben over hun ontlasting. Bijvoorbeeld omdat ze het niet kunnen ophouden van-

Het Malone-stoma wordt goed
afgesloten met een MIC-KEY Button
wege een beschadiging van de kringspier. Spoelen is ook een
optie voor mensen die hun ontlasting juist niet kwijt kunnen.
Bijvoorbeeld omdat ze slow transit obstipatie hebben.
Hierbij passeert de ontlasting de dikke darm veel te langzaam.
Ook ziektes als multiple sclerose, een dwarslaesie of spina biﬁda (open rug bij de geboorte) brengen stoelgangproblemen
met zich mee.”
Heb je voor een Malone-stoma een speciaal
spoelapparaat nodig?
“Nee. Je kunt dezelfde spoelapparaten gebruiken als bij het
gewone darmspoelen. Een stomaverpleegkundige legt uit hoe
het gaat en kan helpen bij het uitzoeken van een spoelsysteem.”
Sinds wanneer worden er in Nederland Malone-stoma’s
aangelegd?
“Sinds eind jaren negentig.”
Hoeveel mensen in Nederland hebben zo’n mini-stoma,
denkt u?
“Dat is niet een-twee-drie te achterhalen, maar ik schat dat
het er honderd zijn. In Noord-Brabant hebben vijftien mensen
een Malone-stoma.”
Meer lezen?
Ga voor ervaringen van patiënten naar www.stomaatje.nl
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ZO R GKWA L IT E IT

Patiëntenperspectief belangrijk bij meten zorgkwaliteit
Goede kwaliteit van de zorg is belangrijk. In toenemende mate is het meten van die kwaliteit ook belangrijker geworden. Waar en door wie wordt de
beste kwaliteit geleverd? Hoe kun je dat meten en
wat is eigenlijk goede kwaliteit? Misschien verstaan artsen wel iets anders onder goede kwaliteit
dan de patiënten zelf. De SBP houdt zich bezig met
het meten van de kwaliteit van de zorg bij bekkenbodemproblemen.

Margit Wewer,
projectmedewerker Het Ondersteuningsburo

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 worden zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties) als gelijkwaardige partijen geacht een bijdrage te leveren
aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Zorgverzekeraars kunnen bij het inkopen van zorg sterker sturen op kwaliteit door kwalitatief goede zorg in te kopen. Zorgaanbieders
worden daardoor geprikkeld om een goede kwaliteit van zorg
te leveren. Patiënten spelen een centrale rol en hebben met de
Zorgverzekeringswet veel meer keuzemogelijkheden gekregen.
Zowel bij de keuze van een zorgverzekeraar als van een zorgaanbieder.

Transparante zorg en PROM’s
Hoewel we inmiddels acht jaar verder zijn, moet deze keuzevrijheid van patiënten nog verder ingevuld worden. Willen pa-

tiënten namelijk een weloverwogen keuze kunnen maken in
het aanbod, dan moet de zorg wel transparant zijn. Om die
transparantie te bereiken wordt op verschillende manieren de
kwaliteit van de zorg gemeten.
De laatste jaren is er steeds meer een trend om niet alleen te
kijken naar de processen in de zorg, maar ook naar het effect
van een behandeling. Voor het meten van het effect wordt
vooral de ‘patient reported outcome measure’ (PROM) gebruikt. Hierbij wordt bijvoorbeeld aan patiënten gevraagd of
bepaalde klachten na de behandeling verminderd zijn.
De SBP vindt het belangrijk dat patiënten meepraten over het
beoogde effect van de behandeling. De patiënt weet immers
beter dan de arts met welk resultaat hij of zij tevreden is. Patiëntenperspectief moet daarom een centrale rol spelen bij het
meten van het effect van een behandeling.

Wat vindt patiënt belangrijk?
Wat vindt de patiënt nu belangrijk voor een goede kwaliteit
van zorg? Om meer inzicht te krijgen in wat vanuit het patiëntenperspectief belangrijk is, zijn in 2012 door de SBP de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief ontwikkeld. Deze zijn
meegenomen in richtlijnen van urologen. Nu wordt door de
SBP de volgende stap gezet. Samen met zorgverleners, patiënten én zorgverzekeraars wordt verkend welke mogelijkheden
er zijn voor een goede patiënteninbreng bij de ontwikkeling
van PROM’s.

Sacrale Neuromodulatie
Voor een overactieve blaas
of verlies van ontlasting.
Ook voor patiënten met een
blaasledigingsstoornis of bij
chronische obstipatie.

• Sacrale neuromodulatie (SNM)
met het InterStim®-systeem
van Medtronic, biedt inmiddels
verlichting aan meer dan 150.000
patiënten wereldwijd.
• De proefbehandeling en/of
deﬁnitieve implantatie is mogelijk
onder plaatselijke verdoving.

SNM implantatiecentra
• Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
• Amphia Ziekenhuis, Breda
• Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
• Erasmus MC, Rotterdam
• Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal
• Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
• MUMC+, Maastricht
• Radboudumc, Nijmegen
• Slotervaartziekenhuis, Amsterdam
• St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
• St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
• UMCG, Groningen
• Ziekenhuisgroep Twente in samenwerking
met de Saxenburgh Groep

• SNM voor blaas- en darmcontrole

• SNM voor blaascontrole

• SNM voor darmcontrole

Medtronic Trading NL B.V. | Earl Bakkenstraat 10 | Postbus 2542 | 6401 DA Heerlen | Tel.: +31(0)45 566 88 00 | Fax: +31 (0)45 566 82 53
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Een dokter die alles van de anus weet
“Wat een regelrechte ramp”, dacht ik, toen een mevrouw van 36 jaar voor de
vijfde keer geopereerd werd aan een rectovaginale ﬁstel*. Tijdens de bevalling van haar tweede kindje volledig ingescheurd en direct gehecht. Helaas
kreeg zij een infectie van de wond en later een ﬁstel. Na verschillende operaties kreeg ze een stoma, maar ze heeft nog steeds een ﬁstel.

Charlotte Deen
chirurg-proctoloog

“Tjemig, dan ben je begin dertig, heb je een kindje van 2 en
een pasgeboren baby en krijg
je zoiets. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit, maar het komt steeds
terug. Wat ellendig. Het leven
van haar kleine kinderen gaat
volledig aan haar voorbij. Hoe
had dat voorkomen kunnen
worden?” vroeg ik me af. Vanaf die dag wist ik dat ik me
hierop wilde toeleggen.

is er iets anders aan de hand. Een zalf voor aambeien lost het probleem dus vaak niet op. Jeuk
kan bijvoorbeeld komen door kleine wormpjes,
een allergie voor vochtige toiletdoekjes of inlegkruisjes of door anaal pus- of vochtverlies. Bloedverlies door aambeien, een ﬁssuur (een wondje in
de anus), een ontsteking van de endeldarm door
een verzakking of een infectie (proctitis) of door
een tumor. Het is dus erg belangrijk om de oorzaak te weten.
Ongewild verlies van ontlasting (incontinentie)
komt veel vaker voor dan wordt aangenomen en
ook jonge mensen hebben er last van. Hun leven
wordt erg beïnvloed en sommigen durven het
huis nauwelijks meer uit. Wij willen dit meer onder de aandacht brengen omdat er vaak wel een
behandeling mogelijk is.
Het is belangrijk om naar een dokter te gaan met
de klachten. Als de huisarts geen oplossing heeft,
vraag dan een verwijzing naar een proctoloog.

Behandelcentrum
proctologie
De Proctos Kliniek is een zelfCharlotte Deen met het door haar geschreven
standig behandelcentrum dat
kinderboek ‘Kars in de poepfabriek’
gespecialiseerd is in de proctologie. Proctologie is de kennis van aandoeningen aan anus en
Snel behandelen
endeldarm. Ik specialiseerde me in de proctologie in Spanje,
Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar ons belangwaar ik van 2003 tot 2010 woonde. In juni 2010 opende ik
rijkste doel is om patiënten beter te maken. En daar is alles wat
samen met mijn man Chris Deen het expertisecentrum in Biltwe doen op gericht. We kunnen dat beter en sneller als we
veel weten, en dus behandelen we alle vier alle dagen van de
week patiënten met anale klachten. We doen het dus niet
naast andere chirurgische activiteiten. Verder willen we de paOver pijn bij het poepen of
die een afspraak maakt ook zo snel mogelijk helpen. Dus
ontlastingverlies praat je niet gauw. tiënt
de behandelend arts belt de patiënt zelf voor de intake. Zo kan
Maar vaak is er een behandeling!
bepaald worden of de afspraak eerder moet plaatsvinden en
welk onderzoek nodig is. We proberen alle onderzoeken op de
dag van het eerste bezoek te doen om zo snel mogelijk met de
behandeling te kunnen starten.
hoven, omdat een dergelijke superspecialisatie in een ziekenWe vinden het heel erg belangrijk om de privacy van de patiënt
huis niet mogelijk was. Inmiddels werken hier vier chirurgen
en het taboe dat rust op anale klachten te respecteren. De padie onderwijs geven in binnen- en buitenland. In Nederland is
tiënt wordt dus zoveel mogelijk door dezelfde arts gezien en
geen opleiding tot proctoloog. Wij vinden dat die er wel moet
behandeld.
komen. Je moet namelijk ook kennis hebben van de bekkenbodem en niet alleen van de anus en de endeldarm.
Meer informatie leest u op www.proctoskliniek.nl
Pijn, jeuk, ontlastingverlies
Als je pijn hebt tijdens het poepen of als je ontlasting verliest,
*Een rectovaginale ﬁstel is een gangetje tussen endeldarm en
praat je daar niet graag over op een feestje. Een bultje bij de
vagina.
anus, jeuk of pijn komt niet altijd door aambeien, want bij 50%
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PR O STAAT KA N K E R

Erectiestoornis en incontinentie
na prostaatverwijdering bij kanker
Prostaatkanker is een veelvoorkomende vorm van
kanker. Jaarlijks wordt de diagnose bij zo’n 11.000
mannen gesteld. De behandeling van prostaatkanker kan bestaan uit het verwijderen van de prostaat, inwendige of uitwendige bestraling, eventueel in combinatie met een behandeling met hormonale medicijnen.

Dr. Barbara Schout
uroloog in opleiding
Prof.dr. Eric Meuleman
uroloog

Van de mannen die in verband met prostaatkanker een prostaatverwijdering (radicale prostatectomie) ondergaan is één op
de vijf ontevreden over het resultaat van de behandeling. Men
is vaak blij dat de kanker weg is, maar de ontevredenheid komt
door last van bijwerkingen, zoals erectiestoornissen en urineincontinentie. In de afgelopen twintig jaar is veel onderzoek
gedaan naar de effectiviteit van verschillende benaderingen
gericht op het voorkomen en behandelen van deze problemen.
In dit artikel beschrijven wij hoe behandelaars en patiënten
voor en na de operatie kunnen anticiperen op deze complicaties. Ook gaan we in op de impact die ze hebben op de kwaliteit van leven.

Erectiestoornissen
De diagnose ‘prostaatkanker’ alleen al – dus nog zonder behandeling – leidt bij één op de drie mannen tot seksuele problemen. In de eerste maanden na een radicale prostatectomie
is het percentage mannen met erectiestoornissen het hoogst.
In de loop der jaren neemt dat percentage af. Precieze getallen
die de arts of patiënt houvast kunnen geven over het percentage erectiestoornissen na prostatectomie zijn er niet. De we-

Veel mannen onderschatten de
complicaties na de operatie
tenschappelijke literatuur beschrijft percentages tussen de 14
en 90%. Deze grote verschillen komen door verschillen in de
interpretatie en deﬁnitie van wat een erectiestoornis precies is.
De gegevens zijn op verschillende momenten na de operatie
verkregen en/of er worden verschillende soorten vragenlijsten
gebruikt. Naast klachten over erectiestoornissen heeft een
aanzienlijk deel van de mannen na de operatie klachten over
een verkorting van hun penis. Uit onderzoek blijkt dat de lengte van de gestrekte penis na een radicale prostatectomie gemiddeld 1 cm korter is geworden.
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De patiënt dient uitleg te krijgen dat sprake is van een herstelperiode van 6 tot 36 maanden, of beter gezegd van een verbeterperiode, aangezien in veel gevallen geen sprake is van een
volledig herstel naar de oude situatie. Voor de mate van herstel
van de seksuele functie maakt het feit of mannen wel of niet
zenuwsparend zijn geopereerd een wezenlijk verschil. Wanneer
niet-zenuwsparend geopereerd wordt, is het verwachte eindresultaat minder goed en is het gerechtvaardigd sneller, maar niet
eerder dan een jaar na de operatie, de volgende stap in het behandeltraject te zetten. Tijdens het eerste jaar na de operatie is
het belangrijk dat patiënten en hun partners gestimuleerd worden om weer snel seksueel actief te worden. Wanneer in de relatie met de partner factoren spelen die belemmeren weer seksueel actief te worden, wordt de hulp van een seksuoloog ingeroepen. Ondersteuning met medicijnen, de zogenoemde PDE5remmers, zoals Viagra, is soms wenselijk.
Als medicijnen onvoldoende effect hebben of indien de patiënt
een alternatieve behandeling wenst, kan een vacuümpomp of
zelﬁnjectietherapie worden voorgeschreven. Hebben al deze
behandelingen onvoldoende resultaat, dan kan implantatie
van een erectieprothese overwogen worden. Hiermee wordt
tot minstens één jaar na de operatie gewacht, omdat tot die
tijd nog steeds verbetering van de zenuwvoorziening van de
penis kan optreden. Nadelen van deze behandeling zijn het feit
dat de patiënt de ingreep (deels) zelf moet betalen en het risico
op complicaties van de implantatie van de prothese zoals infectie, bloeding en onvoldoende goed functioneren van de prothese.

Urine-incontinentie
In de eerste maanden na een radicale prostatectomie zijn veel
mannen in meer of mindere mate incontinent voor urine. Net
als bij erectiestoornissen variëren de genoemde percentages
van urine-incontinentie in de literatuur enorm, waardoor geen
concrete, werkbare getallen beschikbaar zijn. Wel toont een
grote studie onder 25.346 patiënten aan, dat op dit moment
naar verwachting 5% van de patiënten na een radicale prostatectomie een chirurgische ingreep voor urine-incontinentie zal
ondergaan. Mannen boven de 70 jaar hebben een groter risico
op incontinentie dan mannen jonger dan 50 jaar. Overgewicht,
reeds aanwezige blaasfunctiestoornissen, het eerder hebben
ondergaan van prostaatoperaties en bestraling zijn bijkomende
risicofactoren.
De eerste stap in de aanpak van urine-incontinentie na een radicale prostatectomie bestaat uit het leren van zelfmanagement met het gebruik van opvangmateriaal, een penisklem,
een condoomcatheter en van bekkenbodemspieroefeningen.
Tevens kunnen aanpassingen in leefstijl (op het gebied van
vochtinname, cafeïnegebruik, constipatie, ﬁtness, tillen en
hoesten) een bijdrage leveren in vermindering van de inconti-

SBP

nentie. In de wetenschappelijke literatuur bestaat discussie
over de timing van de inzet van bekkenbodemspieroefeningen.
Er zijn aanwijzingen dat mannen die al vóór de operatie met
oefeningen zijn begonnen, na de operatie eerder droog worden. Men denkt dat spieroefeningen na de operatie meer succes hebben als er voor de operatie al meer spieropbouw is in
de bekkenbodem.

Bekkenbodemoefeningen voor de
operatie helpen bij herstel erna
Wanneer het urineverlies ondanks bovenbeschreven behandelingen niet verbetert, kunnen operatieve stappen ondernomen
worden. Ook hier geldt echter, net als bij erectiestoornissen,
dat sprake is van een verbeterperiode van ongeveer één jaar;
operaties worden dan ook op zijn vroegst één jaar na de prostaatverwijdering gedaan. Op dit moment worden twee typen
incontinentie-operaties verricht. Bij licht tot matig-ernstig urineverlies wordt het plaatsen van een bandje onder de plasbuis

(een ‘sling’) overwogen. Bij mannen met zeer ernstig urineverlies wordt meestal gekozen voor implantatie van een prothese
die als ‘kunst-sluitspier’ fungeert. Problemen zijn hier, evenals
bij de implantatie van een erectieprothese, de hoge kosten die
vaak (gedeeltelijk) door de patiënt zelf betaald moeten worden
en risico’s als infectie, bloeding en onvoldoende goed functioneren van de prothese.

Impact op kwaliteit van leven
Onderzoek onder patiënten en partners van patiënten laat zien
dat erectiestoornissen en urine-incontinentie in de eerste
maanden na een radicale prostatectomie de meeste impact
hebben op de kwaliteit van leven. Vanaf de tweede maand na
de operatie verbetert de score voor kwaliteit van leven voor
zowel erectie- als incontinentieproblemen. Veel mannen onderschatten de complicaties na de operatie. Eén op de vijf
denkt zelfs betere erecties te krijgen na de operatie en 12%
verwacht een betere controle over ongewild urineverlies te
hebben. Als patiënten goed worden voorgelicht over de complicaties, daalt hun kwaliteit van leven minder dan wanneer zij
te hoog gespannen verwachtingen hebben van de ingreep.

Urologische oncologie in Amphia Ziekenhuis
Kanker is een ingrijpende ziekte. De tijd rond de behandeling en de nazorg
brengt veel vragen en onzekerheden met zich mee. Zowel bij de patiënt, als
bij de mensen in hun directe omgeving. Daarom werkt de uroloog in het Amphia ziekenhuis samen met de oncologisch urologieverpleegkundigen. Wij
stellen ons graag aan u voor!

Yvette Aarts en Cindy Rasenberg

Wij zijn gespecialiseerd in zorg rond patiënten met kanker op
urologisch gebied. Wij geven ondersteuning en begeleiding bij
de ziekte, de behandeling en eventueel daarna. Tijdens ziekenhuisopnames gaan wij eventueel langs op de afdeling waar de
patiënt verblijft.
Wanneer een patiënt slecht nieuws krijgt van de uroloog, zijn wij
bij dit gesprek aanwezig en hebben daarna de tijd om met de
patiënt nog even na te praten. Er wordt hierna altijd een aparte
afspraak ingepland om alles nog eens op een rijtje te zetten.
Wanneer patiënten een afspraak hebben bij ons komt onder
andere het volgende aan bod:
• De patiënt krijgt informatie en advies over de mogelijke behandeling.
• De patiënt krijgt folders over het ziektebeeld en de behandeling.
• De patiënt krijgt begeleiding bij het leren omgaan met de
ziekte en de gevolgen voor de patiënt, diens naasten en het
sociale leven.
• De patiënt krijgt ruim de gelegenheid om vragen te stellen.
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Er is tijdens deze afspraken ruim de tijd en aandacht voor
moeilijk bespreekbare onderwerpen, zoals erectiestoornissen
en incontinentie. Wij maken deze onderwerpen juist wel bespreekbaar en gaan samen met de patiënt bekijken of en waar
er wensen liggen. Eventueel kunnen wij de patiënt doorverwijzen naar een andere specialist voor verdere begeleiding (seksuoloog, continentieverpleegkundige, stomaverpleegkundige).
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Ongewild urineverlies?
Het is de normaalste zaak van de
wereld en ieder mens doet het; naar
het toilet gaan. Maar stel dat u het
niet meer kunt ophouden en u dus
ongewild urine verliest? Incontinentie
is ontzettend vervelend en komt
vaker voor dan u denkt. Daarom
werkt Attends al geruime tijd nauw
samen met o.a. de Service Apotheek.
Zij helpen u graag bij het vinden van
de juiste producten die uw leven
vergemakkelijken. Producten met een
onderscheidende kwaliteit en
bovendien vergoed door uw zorgverzekeraar!

Het juiste product voor
een gezonde huid?
Attends streeft naar oplossingen
voor iedere vorm van incontinentie
en richt zich op de juiste verzorging
en het welzijn van de patiënt. Of u
nu ongewild druppels, scheutjes of
grotere hoeveelheden urine verliest,
het is uitermate belangrijk om uw
huid in goede conditie te houden.
Een vochtige huid kan resulteren in
een geïrriteerde of zelfs beschadigde
huid.

Het Attends assortiment is getest en
goedgekeurd door proDERM,
Instituut voor toegepast dermatologisch onderzoek. Deze test onderschrijft dat de Attends producten
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
incontinentiemerk dat dit kwaliteitszegel mag dragen.

Kleinere producten die
tóch droger zijn?
Nieuwe gebruikers van Attends
merken vrijwel altijd op dat de
producten kleiner en discreter zijn.
Dit komt omdat de kracht van
Attends in de kern zit: de vochtopname is geconcentreerd daar waar het
daadwerkelijk nodig is. Bovendien
blijft het product door de dubbele
absorptiekernen uitzonderlijk droog
aanvoelen. Een groter (en minder
discreet) product is daarom vaak niet
meer nodig.

Attends proberen?
Imiddels heeft een grote groep
tevreden klanten de kwaliteit van
Attends ontdekt. 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.

Heeft u vragen?

088-220 88 00

Aarzel dan niet en bel ons!

Wij helpen u graag!

www.attends.nl
Volg ons op Facebook!
Attends Verzorging en Welzijn

BU ITEN LAND

Verslag uit Egypte
Er zijn weer nieuwe presidentsverkiezingen. Sinds ik hier drie jaar geleden
kwam wonen (mijn man achterna, die hier op de Nederlandse Ambassade geplaatst werd), was Caïro bijna continu in het wereldnieuws. Hoewel het in
Egypte de afgelopen jaren voor ons echt niet zo’n oorlogsgebied was als het
op het journaal misschien leek, hebben we in ons appartement aan de Nijl,
schuin tegenover het Tahrir-plein, de historische omwentelingen wel van heel

Hiëroglyfen en afbeeldingen van

dichtbij meegemaakt.

medische instrumenten

Marieke Mensink, uroloog

Door mijn werk als uroloog in verschillende ziekenhuizen in
Caïro heb ik een bijzonder inkijkje gekregen in dit fascinerende
land. Ik heb een SIU (Société International d’Urologie) Training
Fellowship gedaan aan de Al Azhar-universiteit, de oudste islamitische universiteit ter wereld. Als enige vrouw en enige nietmoslim was dat best een uitdaging.

Er was veel te doen. Elke dag drie operatiekamers voor patiënten met ernstige urologische afwijkingen. Veel blaaskanker,
nierstenen en aangeboren afwijkingen. Incontinentie bij vrouwen wordt voornamelijk door de gynaecoloog behandeld. Bij
mannen was er weinig (stress)urine-incontinentie, maar er
wordt dan ook weinig prostaatkanker gezien en behandeld. Is
het er dan niet of zien ze het niet? Het lijkt erop dat het hier
echt minder voorkomt, maar dat is moeilijk te bewijzen want
patiëntenfollow-up en dataverzameling zijn hier marginaal.
De artsen die ik tegenkwam waren over het algemeen overigens goed in hun vak, vaak hadden ze enkele jaren ervaring
opgedaan in Europa of Canada. Een bijzonder voorbeeld is
professor Ismail Khalaf, een van de nestors van de urologie in
Egypte, met wie ik nu nog veel samenwerk. Hij is 72, opereert
nog twee keer per week en doet ook grote operaties, zoals
cystectomie (verwijdering van de blaas) met neoblaas (constructie van een nieuwe blaas). Hij is zowel gepassioneerd over
de verbetering van de urologie als de ontwikkeling van zijn
land in het algemeen. Mensen zoals hij zal Egypte nodig blijven
hebben de komende jaren!
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Medische hiërogliefen
Het is fantastisch eens een
paar jaar buiten de Nederlandse ziekenhuizen te kijken
en in zo’n interessant land
met zo veel geschiedenis te
wonen. Een paar weken geleden zeilden we op de Nijl
langs oude tempels en tombes. Op de muren van de
tempel in Kom Ombo (zo’n
4000 jaar oud), was te zien
hoe een vrouw bevalt op een
primitieve baarkruk. In de
buurt stonden afbeeldingen en hiëroglyfen van een schaar en
mes, tangen, pincetten en desinfectiemiddelen die door de faraonische artsen reeds in gebruik waren voor operaties. Ook
stond er geschreven hoe een vrouw kon weten of ze zwanger
was. Ze moest dan over in de aarde geplante zaadjes van tarwe en gerst plassen. Kwam dit op, dan was ze zwanger. Ontkiemde de gerst eerst, dan was het een meisje, ontkiemde de
tarwe eerst, dan was het een jongen. Wat is er wat dat betreft
eigenlijk weinig veranderd in al die millennia!
Zal de toekomst veel vernieuwing brengen? Wie weet, maar
voorlopig lijkt de geschiedenis zich te herhalen want de kans is
groot dat de net opgestapte legerleider Al Sisi straks als president de vele uitdagingen waar Egypte voor staat zal mogen
gaan aanpakken.

Primitieve baarkruk op een wand van de Kom Ombo-tempel
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Check dagelijks of de urinekatheter nog nodig is
De toepassing van urinekatheters is niet meer weg te denken uit het dagelijks
leven. Ze worden veelal gebruikt bij patiënten die hun blaas niet spontaan
kunnen ledigen vanwege een blaasretentie (urine blijft achter in de blaas na
het plassen) of voor het nauwkeurig meten van de urineproductie bij ernstig
zieke patiënten. Ruim een vijfde van de Nederlandse ziekenhuispatiënten
krijgt tijdens hun opname een urinekatheter. Dit blijkt echter een speciale
groep patiënten te zijn.

Dr. Suzanne E. Geerlings
internist-infectioloog

In een onderzoek volgden onderzoekers van ons ziekenhuis,
het Academisch Medisch Centrum (AMC), acuut opgenomen
65-plussers. Een kwart van die groep had één of meer dagen
een katheter. Zowel tijdens als na de opname bleken de katheterdragers er op diverse manieren negatief uit te springen. Zo
hadden de katheterdragers een tweemaal hogere kans dan
‘gewoon plassende’ ouderen om binnen drie maanden te overlijden. De kans op functieverlies, slechter in staat zijn om de
gewone dagelijkse dingen te doen, was twee tot driemaal zo
groot. Gemiddeld bleven katheterdragers bovendien twee dagen langer in het ziekenhuis en werden ze viermaal vaker binnen een jaar in een verpleeghuis opgenomen.

Bacteriurie door urinekatheter
Veel patiënten met een urinekatheter ontwikkelen een bacteriurie, wat gedeﬁnieerd is als ‘een positieve urinekweek met tenminste 10e5 kolonievormende eenheden bacteriën per ml urine’ zonder dat de patiënt klachten of symptomen van een urineweginfectie heeft. Hoe langer de katheterisatie, hoe groter
de kans op het ontwikkelen van een urinekatheter-gerelateerde bacteriurie. Bij langdurige katheterisatie (> 30 dagen) hebben bijna alle patiënten met een urinekatheter bacteriën in
hun urine. Hoewel bij de meeste patiënten de urinekathetergerelateerde bacteriurie geen symptomen van een urineweginfectie laat zien, ontwikkelen sommige patiënten wel deze
symptomen.
Indicaties, juiste plaatsing en verwijdering
Door het onterecht plaatsen van een urinekatheter lopen patiënten onnodig risico op het ontwikkelen van complicaties,
zoals een urinekatheter-gerelateerde urineweginfectie. Dit kan
vervolgens leiden tot gebruik van antibiotica – wat weer kan
leiden tot bijwerkingen of een toename in de antimicrobiële
resistentie.
Ziekenhuispatiënten krijgen echter regelmatig urinekatheters
ingebracht op basis van onterechte indicaties. Het is daarom
zaak een strikte indicatiestelling te hanteren voor het inbren-

16

REDUCTIE VAN ONTERECHT
URINEKATHETER GEBRUIK
Beperk de risico’s voor jouw patiënt:
Laat een urinekatheter ALLEEN in situ bij de
juiste indicatie!!
RISICO’S transurethrale katheters:
Urineweginfectie, bacteraemie, verstopping van
katheter, vorming van blaas- en nierstenen,
incontinentie

Juiste indicaties, DAGELIJKS tijdens visite beoordelen of katheter nog
noodzakelijk is:
• Frequent en accuraat monitoren van urineproductie bij ernstig zieke
patiënten
• Nieuw ontstane urineretentie
• Blaasspoelen bij bloedingen / hematurie
• 24 uur urine
• Patiënt immobiel
• Incontinentie MITS aanwezigheid van een open peri-anale of sacrale wond
Onjuiste indicaties, dus katheter verwijderen
(alternatief):
• Incontinentie (condoomkatheter, luier)
• Monitoren van urineproductie wanneer patiënt
op verzoek kan urineren
• Decubitus preventie (condoomkatheter, luier)
• Residubepaling (bladderscan)
Vragen of opmerkingen? Neem contact op met:
dr. S. Geerlings (s.e.geerlings@amc.nl) of J. Janzen (j.janzen@amc.nl)

gen van urinekatheters. In verschillende nationale en internationale richtlijnen worden terechte en onterechte indicaties voor
het gebruik van urinekatheters beschreven (zie afbeelding).
Bij incontinentie voor urine verdient het gebruik van incontinentiemateriaal, zoals vochtabsorberende luiers, de voorkeur
boven een urinekatheter. Bij mannen kan tevens gedacht worden aan een condoomkatheter. Door bij incontinentie alternatieven voor urinekatheters te gebruiken, wordt de belangrijkste
risicofactor voor het ontwikkelen van een urineweginfectie
vermeden. Alleen wanneer de patiënt met urine-incontinentie
een open wond heeft rond de anus (perianaal) of in de buurt
van het stuitje (sacraal), kan het gebruik van een urinekatheter

SBP

s

gegrond zijn. Preventie van doorligwonden (decubitus) is een
twijfelachtige indicatie voor het gebruik van een urinekatheter.
Er is geen onderzoek waaruit blijkt dat het ontstaan van decubitus daadwerkelijk kan worden voorkómen door het gebruik
van een urinekatheter.
Voor het bepalen van een residu (achterblijven van urine na het
uitplassen) kan een ‘bladderscan’ gebruikt worden. Deze voor
de patiënt niet-belastende echograﬁsche methode geeft een
accurate schatting van het blaasvolume en is te verkiezen boven katheterisatie.
Urineretentie en de aanwezigheid van een groot urineresidu
zijn juiste indicaties voor het inbrengen van een urinekatheter.
De aanwezigheid van een urineresidu kan een risicofactor zijn
voor het ontstaan van een urineweginfectie.

te van die patiënten echter behoorlijk opgeknapt en dan wordt
vaak vergeten de katheter te verwijderen, met alle risico’s van
dien.
Bij wijze van experiment werden vanaf juni 2012 op dezelfde
drie onderafdelingen vijfenzeventig patiënten strikt volgens de
katheterindicaties behandeld. Ze kregen alleen een katheter als
die echt nodig was en deze werd zo snel mogelijk verwijderd.

Ziekenhuizen en verpleeginstellingen
moeten protocollen opstellen en hun
medische staf trainen in het naleven
hiervan

Wanneer het plaatsen van een urinekatheter noodzakelijk is,
dient een aantal algemene uitgangspunten in acht genomen
te worden om de kans op urinekatheter-gerelateerde urineweginfectie te verminderen: de urinekatheter moet op aseptische (schone) wijze worden ingebracht, het drainagesysteem
moet gesloten zijn, er moet gezorgd worden voor een onbelemmerde afvoer van urine uit de blaas via het drainagesysteem en de urinekatheter dient verwijderd te worden zodra
deze niet langer nodig is. Bij een infectie wordt geadviseerd de
urinekatheter te verwisselen.

Waar in een eerdere controlegroep vier urineweginfecties werden geteld, daalde het aantal infecties bij deze ‘volgens het
boekje’ behandelde patiënten naar nul. De gemiddelde opnameduur liep in deze groep daarbij terug van ongeveer dertien naar negen dagen. Cijfers die boekdelen spreken, maar dit
soort ingeroeste praktijken is heel hardnekkig. Willen we dat
zo’n katheterbeleid op alle verpleegafdelingen en in alle Nederlandse ziekenhuizen werkelijkheid wordt, dan moet er nog
heel wat gebeuren.

Preventie onterecht gebruik
Richtlijnen voor de diagnose, preventie en behandeling van
urinekatheter-gerelateerde urineweginfecties benadrukken dat
het terugdringen van al dan niet onterecht urinekathetergebruik de meest efﬁciënte manier is om deze infecties te voorkómen. Dit begint bij het toepassen van een strikte indicatiestelling voor het inbrengen van urinekatheters. Ziekenhuizen
en verpleeginstellingen moeten hier duidelijke protocollen voor
opstellen en hun medische staf trainen in het hanteren van
deze indicaties en in het naleven van de protocollen. Het implementeren van strategieën om onnodig urinekathetergebruik te verminderen, zou daarom ook een prioriteit moeten
zijn voor alle zorginstellingen. De eerste stap in dit proces is de
bewustwording van dit probleem.

Samenvatting
Veel ziekenhuispatiënten krijgen tijdens hun opname een urinekatheter. Deze wordt echter regelmatig geplaatst zonder dat
daar een goede indicatie voor is of wordt niet op tijd verwijderd. De belangrijkste complicatie van urinekatheters is het
ontstaan van een urineweginfectie, wat tevens een van de
meest voorkomende ziekenhuisinfecties is. De beste manier
om urinekatheter-gerelateerde urineweginfecties te voorkómen, is het terugdringen van onterecht urinekathetergebruik.
Dit kan door het hanteren van strikte indicatiestelling voor het
inbrengen van urinekatheters, het dagelijks bijhouden of de indicatie nog van toepassing is en door het tijdig verwijderen van
de katheter wanneer deze medisch gezien niet meer strikt
noodzakelijk is.

Zorgverbeteringsproject
Wij hebben een project uitgevoerd dat tot doel had het onterechte gebruik van urinekatheters in ons ziekenhuis te reduceren. Door na te gaan wat de huidige indicaties waren voor het
plaatsen van urinekatheters, deze indicaties als juist of onjuist
te benoemen en vervolgens terug te koppelen aan de artsen
en verpleegkundigen, probeerden we het aantal urinekathetergerelateerde urineweginfecties in het AMC te verlagen.
We hebben eerst goed uitgezocht wat juiste en wat onjuiste
indicaties zijn voor plaatsing van een blaaskatheter. Vervolgens
is nagegaan welke patiënten van de drie afdelingen interne
geneeskunde een katheter hadden en op grond waarvan die
was geplaatst. De meest gebruikelijke grond bleek het bijhouden van de urineproductie. Na achtenveertig uur zijn de mees-
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E RVAR I NG S V E R H A A L

Ik leef weer! Alleen de schaamte blijft…
September 2007 gebeurde het, plotseling verloor ik op een dag ineens een
hele blaasinhoud (ik was niet in orde, ik had een ﬂinke griep met een hardnekkige hoest). Het gebeurde zomaar uit het niets. Wel had ik dit al eens eerder gehad, vlak na de bevalling van mijn zoon in 2003, alleen dit keer bleef
het. Die spontane blaaslozingen gingen niet meer weg.

de slag met alle oefeningen. Ik wilde mijn leven immers weer
op de rit krijgen en het liefste natuurlijk zonder zoiets als incontinentie.
Met zweet in mijn handen haal ik de eerste pakken met incomateriaal op bij de apotheek. En dat waar je soms grappen
over maakt, gebeurt: de assistente roept naar achteren, “Waar
zijn die tassen met de Tena-slips gebleven voor mevrouw E?”.
Als er een gat zat waar ik stond, zou ik er ter plekke in willen
zakken.
Dan een mogelijke leverancier. “Mevrouw zullen we gelijk voor
een half jaar bestellen?” “Hebt u enig idee hoeveel dat is?”
was mijn antwoord, “Ziet u dat al voor u? Een pallet met incomateriaal voor mijn deur? Hoezo, onopvallend? Discreet? Nee,
laat me even nadenken.”
Mevrouw E.

‘Prrrring’.Een lichte schok gaat door me heen. Het is zaterdagochtend, mijn tweemaandelijkse bestelling wordt gebracht.
Drie dozen ter grootte van een ﬂinke printer worden met behulp van een steekkarretje voor de voordeur geploft. Goddank
is mijn man beneden en doet hij de deur open om de bestelling in ontvangst te nemen. Gelukkig moeten ze de bezorgauto met het embleem van een zeer bekende medische leverancier, ver uit de buurt van mijn huis parkeren en is dus niet direct te zien waar ze de spullen moeten leveren. Nadeel is wel
dat de bezorger dan altijd met zijn steekkar vol met dozen
naar ons huis moet lopen. Je ziet de buren denken ‘zo, die op
nummer 8 bestellen wel veel, hè?’
Pfff, de bestelling is binnen. Op tijd en niet bij de buren (dat
gebeurt nog wel eens, ook al mag dat niet). Ik blijf me schamen ook al gaat dit nu al jaren zo. Als ik die dozen zelf in ontvangst neem, probeer ik zo nuchter mogelijk te kijken, te doen
alsof het niet voor mij is. Ook al lijkt dit ogenschijnlijk een makkelijke zaak. Incontinentiepatiënt zijn met de bijbehorende sores zal altijd wel een pijnlijk punt blijven.

Vechten
Aardig in paniek over hoe nu verder, zocht ik weer contact met
mijn bekkenbodemtherapeute. Ik was al eens bij haar in behandeling geweest na de bevalling van mijn zoon en het resultaat was destijds succesvol. Vol goede moed ging ik weer aan
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Ten einde raad zocht ik de incontinentieverpleegkundige op.
Toen was het snel voor elkaar. Ze belde de leverancier voor mij,
gaf mij als cliënt op, beantwoordde alle medische vragen en
bestelde gelijk het goede materiaal. Daarna gewoon zelf naar
wens bestellen via de telefoon of het internet en op mijn tijd.
Heel ﬁjn zo’n specialiste waar je op terug kunt vallen.

Loslaten
Ik besloot een tijdje mijn werk neer te leggen en te kijken of
het me zou lukken weer wat rust in mijzelf te vinden. Eenmaal
thuis kreeg ik een burn-out. Ik moest alles letterlijk en ﬁguurlijk
loslaten. Me niet meer verzetten tegen het feit dat ik in mijn
broek plas. En hoe je het ook bekijkt, hoe je het ook beredeneert, het gevoel van schaamte, gevoelens van vernedering en
angst blijven. Droog worden was immers in je kinderjaren een
van de belangrijkste momenten.
De laatste jaren wordt de spanning rondom incontinentiemateriaal steeds groter. Verzekeringen gaan de aantallen beperken en moeilijk doen over additionele benodigdheden. Dus
ook ik belandde in een discussie met de leverancier over het
gebruik van incontinentiebroekjes naast het gebruik van de
slips. En natuurlijk ook discussie over veel te kleine aantallen.
In het vuur van deze discussie zegt de betreffende verpleegkundige (van de leverancier): “Mevrouw, kunt u zich niet laten
opereren? Of is er een operatie gepland?” Opereren? WAT?
Gaat u daarover?

SBP

Grenzen verleggen en nieuwe vrijheid
Langzamerhand krabbelde ik weer wat op. Stap voor stap ging
ik mijn inmiddels erg kleine wereld weer wat uitbreiden. Ook
had ik mijn werk weer mondjesmaat opgepakt. Ik merkte dat
ik erg graag weer wilde leven! Met een rugzak of een rugzakje? Hoe kon ik de draaglast die ik door mijn incontinentie ervoer, verminderen? Ik was het zeulen met mijn rugzak letterlijk
zat. Altijd die spullen mee, altijd plannen. Altijd nadenken,
waar moet ik naar toe? Hoeveel heb ik nodig? Heb ik reservespullen nodig?
Samen met mijn man en kind gingen we weer wat uit. Met
vrienden in een huisje logeren, minivakanties en ook weer eens
zwemmen. Elke keer weer een stapje extra. Elke keer weer
meer durven en daardoor ook meer weten wat je wel en niet
kunt.

Mijn reis naar mijn overzeese vriendin vorig jaar is ook een van
de zeer belangrijke mijlpalen in het verwerven van mijn vrijheid. Een rugzak vol inco-materiaal mee (je weet tenslotte niet
wat je daar kunt krijgen), en een rugzak vol souvenirs voor
mijn man en zoon weer terug.

Het volledige ervaringsverhaal van mevrouw E. leest u op onze
website www.bekkenbodem.net

Like ons op Facebook
Laatste nieuws en info op www.bekkenbodem.net

IN CON TINENTI E

De drempel van Viviane
Op 18 maart jl. was Theater De Hofnar goed gevuld met publiek voor de voorstelling ‘Het Verlies
van Viviane’. Het publiek bestond uit zorgprofessionals, geïnteresseerden en donateurs van de
Stichting Bekkenbodem Patiënten. En vrouwen
dus, veel vrouwen, die incontinent zijn. Of niet.
Maar die wel nieuwsgierig zijn naar dit toneelstuk.

Frederiek Voskens
actrice

Ik sterf van de zenuwen, moet verschrikkelijk naar de wc – ik
ben altijd tijdelijk incontinent door de stress - en wacht geconcentreerd mijn ‘cue’ af voor mijn opkomst. Wat is dat toch, dat
die zenuwen nooit overgaan? Maar dan, als ik de drempel
eenmaal genomen heb en mijn eerste zinnen zijn gezegd, dan
is het goed en ben ik Viviane. Langzaam ben ik me bewust van
het publiek. Instemmend geroezemoes. Soms een zucht van
herkenning. Dan een ontladende lach. De zenuwen zijn weg,
ik hoef niet meer naar de wc, ik hoef alleen nog maar Viviane
te zijn.

neelstuk in regio- en vakbladen vrouwen weten te interesseren
voor een onderwerp waar ze liever niet in geïnteresseerd zijn.
En ook nu weer ontstaat er een levendig gesprek. “Wanneer
ben je eigenlijk incontinent?” Bekkentherapeute Debby Gielen
antwoordt: “Als je een paar druppeltjes verliest en er daadwerkelijk last van hebt.” De innemende uroloog Wout Scheepens
reageert instemmend op goede suggesties uit de zaal als ‘screening van de bekkenbodem bij de zeswekencontrole’. En gynaecoloog Joggem Veen weet met zijn eigen biecht over het liever
mijden van de sportschool, de vrouwen in de zaal te raken.

Briljante ideeën
Na het applaus volgt het nagesprek. Dit keer vraag ik een uroloog, een gynaecoloog en een bekkenfysiotherapeute op het
podium. De organiserende continentieverpleegkundigen van
het Elkerliek Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis en het Máxima
Medisch Centrum, hebben het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. Geen patiënten dit keer die al bekend zijn op de poli.
Nee, zij hebben via advertenties, ﬂyers en artikelen over het to-

Ik verbaas mij wederom over de vindingrijkheid vanuit de zaal.
Het regent briljante ideeën: ‘een checklist bij de huisarts’, ‘een
SIRE-campagne!’ Why not? Het taboe lijkt doorbroken, de
drempel is genomen, voor deze zaal dan. Op naar de volgende.
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‘Het verlies van Viviane’ is te zien tijdens lotgenotencontactdag
op 25 januari 2015. Kijk voor verdere voorstellingen op www.
podiumt.nu
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COLUMN

Ontwaken
Bzzzz! Elke ochtend gebeurt het opnieuw. De wekker gaat om 6 uur, om me te waarschuwen dat er
weer een nieuwe dag is aangebroken. Klaar om
een nieuwe dag te ontdekken. Of toch nog niet?
Iedere keer probeer ik het opstaan uit te stellen.
Bang voor de nieuwe dag? Wil ik niets ontdekken?
Nee, gewoon lekker warm nog in de vertrouwde
omgeving van mijn bed. Een beetje tijd smokkelen
van de nog te starten dag. Om dan langzamerhand
de ontdekking te beginnen en vervolgens de dag
af te sluiten met een goed gevoel na alles wat ik
ben tegengekomen.
Het is een kunst om telkens maar weer als het kan in verschillende situaties te ontwaken. Proberen je ogen te openen om
verder de wereld in te kijken. Het is lastig om de comfortzone
te verlaten. Een ontdekkingstocht te beginnen naar een nieuw
begin. Kijken waar je grenzen liggen en de sprong te wagen
deze grens te overschrijden. Een stap maken naar iets nieuws
waarvan je niet verwacht had het te kunnen. Uit eigen ervaring
weet ik dat het veel moeite kan kosten maar meer op kan leve-

ren. Een voorbeeld hiervan is
dat ik in de afgelopen periode ben begonnen met verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek. Voor mij een
grote uitdaging. Ik heb vele
stappen moeten doen en
feedback gekregen. Weg uit
je dagelijkse comfortzone. De
uiteindelijke uitkomsten en
de bagage die ik van het gehele traject heb meegenomen als dankbaar resultaat.
Patiënten hebben soms ook met deze materie te maken.
Aanpassingen in de levensstijl als onderdeel van je behandeling
kan hier een voorbeeld van zijn. Misschien nooit bij stil gestaan
of nooit gedacht te kunnen. Meer of juist minder drinken,
andere dranken nuttigen dan je voordien deed. Minder vaak
naar het toilet gaan dan je blaas aangeeft. Op de ‘tijd van de
klok’ plassen met als resultaat een grotere blaasvulling en
minder aandrangsklachten. Een verandering aanbrengen in je
dagelijkse ritueel is moeizaam maar kan uiteindelijk veel opleveren.
Henk-Jan Mulder
Verpleegkundig specialist urologie

Bekken(bodem)zorg, dichtbij huis
Dudok erf 4
3315 KA Dordrecht
T 078 6227411
F 078 6227412
www.profunduminstituut.nl

	
  
ProFundum Instituut garandeert
-

zorg voor de zorgvrager,
educatie voor de professionele dienstverlener,
kennis over de bekkenbodem voor de sportinstructeur en
voorlichting over bekken en bekkenbodem aan iedereen die daar behoefte aan	
  heeft.

	
  
	
  24 januari 2015…… in samenwerking met de SBP organiseren wij een

lotgenoten contact dag in NUNSPEET. Zet de datum in de agenda!

EN Q U E TE

Enquête onder beroepsbeoefenaren-donateurs SBP

Uw mening telt!
In de B-Wijzer van december 2013 publiceerden wij een deel van de resultaten
van de in juli gehouden enquête. De resultaten van de respondenten beroepsdonateurs waren dusdanig verschillend van de niet-beroeps, dat wij besloten
deze apart te publiceren.
Op de vraag ‘Wat is uw mening over de huidige ontwikkelingen?’ ontvingen wij de volgende tot nadenken stemmende reacties:
 Stelt u zich voor de (Zorg)wetgeving bepalende Eerste en
Tweede Kamerleden in incontinentiemateriaal. Maar dan natuurlijk wel met ‘wat vocht erin’!
 Bekkenbodemvoorlichting via basisscholen, meer aandacht
voor incontinentie bij kinderen, en ook vooral aandacht besteden aan fecale incontinentie.
 Beperkte keuze in materialen, beperking in vergoeding en
het niet haalbaar zijn zelf voor materialen te betalen, vormen
een probleem voor minder draagkrachtigen.
 Hetzelfde is van toepassing op bekkenfysiotherapie: wanneer patiënt niet optimaal verzekerd is, wordt er vroegtijdig
met behandeling gestopt.
 Bezorgdheid over jonge moeders waarvan 50% na zes weken niet voor nacontrole komt.
Reactie SBP: betere nacontrole/nabehandeling zorgt ervoor dat
verpleeghuisopname (op latere leeftijd) gemiddeld twee jaar
later nodig is, met als hoofdoorzaak incontinentie.

Belangenbehartiging
De vraag over belangenbehartiging leverde gelijksoortige
antwoorden op, plus opmerkingen als “Bij verzekeraars (en behandelaars) de noodzaak voor focus op preventie: eerst een
bekkenbodemtraject aanbieden i.p.v. patiënten in het inlegmateriaal ‘te schuiven’.” Waarbij ook de suggestie bekkenfysiotherapie van aanvullende naar basisverzekering, met een gering eigen risico.
De reacties op de publicatie ‘Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief voor de zorg bij bekkenbodemproblemen’ waren tegenstrijdig. Het merendeel van de respondenten
was de mening toegedaan dat de benadering te multidisciplinair zou zijn, en daarom duur. Tegelijkertijd een suggestie met
als doel ‘Zwangerﬁt’, juist weer wel een multidisciplinaire benadering: samenwerking met urologen, gynaecologen, bekkenfysiotherapeuten en continentieverpleegkundigen! Mogelijk is een benadering zoals geopperd: ‘samenwerking met verloskundigen’, hier een middenweg? En een praktische ‘kostenbesparende’ benadering: “eerst 1ste lijnsbehandeling toepassen, en wanneer geen resultaat, dan pas 2de lijn.”
Niet verrassend was het geringe aantal beroepsrespondenten
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bekend met de ‘Incoclub’, waarvan enkele aangaven hun clienten hierop te attenderen. Maar er was ook bezorgdheid dat
lotgenoten ervaringen kunnen zien als ‘medische waarheid’.
Reactie SBP: Voor deelname, ga naar de SBP-website
www.bekkenbodem.net en klik op ‘Incoclub’. De ‘Incoclub’
biedt deelnemers via een (dagelijkse) ‘chatbox’ de mogelijkheid om anoniem ervaringen uit te wisselen.
Op de vraag: Heeft u weleens gebruik gemaakt van de telefoonservice? gaven slechts enkele respondenten een bevestigend antwoord, waarbij ze aangaven hier eventueel weer
gebruik van te maken. Maar ook bij de niet-gebruiker bestaat
de ‘intentie cliënten hierop te zullen attenderen’. In slechts één
geval was het antwoord dat het contact ‘niet geholpen’ had.
Op de vraag: Bent u bekend met ‘Viviane’? gaf de meerderheid van de respondenten aan hiermee bekend te zijn, en
wanneer gezien ‘fantastisch’ bevonden. Tot onze vreugde is er
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V ERV O L G E N Q U E T E

ook interesse bij meerdere beroepsrespondenten ‘Viviane’ regionaal te organiseren!

de niet-beroeps respondenten, de Hulpmiddelengids ter beschikking te stellen aan apothekers.

Publicaties en vergoeding
Op de vraag over de B-Wijzer: inhoudelijke bruikbaarheid
en keuze van thema’s gaven bijna alle respondenten een positief antwoord, met het niveau leesbaarheid voor 50% uitstekend, en 50% goed. De meeste respondenten gaven aan
dat het blad in de praktijk ligt, waarvan 100% aangaf het mee
te geven aan cliënten.

Vergoeding Donateurschap – De beroepsdonateurs maken
hier slechts in enkele gevallen gebruik van en/of zijn geïnteresseerd hier gebruik van te maken. Wanneer cliënten geattendeerd worden op de SBP wordt er vaak bij vermeld dat het donateurschap in vele gevallen vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Reactie SBP: Op aanvraag stellen wij exemplaren ter beschikking. Verzoek naar: info@bekkenbodem.net.
De SBP website www.bekkenbodem.net heeft een metamorfose ondergaan, en het bezoeken/raadplegen van de site is
enorm gestegen. De beroepsrespondenten spelen ook hier een
belangrijke rol en attenderen cliënten op de site.
‘Wat is en doet een bekkenbodem’ – de SBP stelt deze folders - samen met een staander - ter beschikking, en er is vraag
naar meer: ‘ligt in de wachtkamer, bakje is in no time leeg.’
Het wordt ook gebruikt bij informatie-avonden, vaak georganiseerd met lokale apotheek, en in gesprekken met cliënten als
‘gesprekshulp’. Als gegeven voorbeeld bij cliënten die ervaren
dat: ‘het nog steeds moeilijk blijft om over bekkenbodemproblemen te spreken, een taboe!’
De Hulpmiddelengids wordt gebruikt bij het maken van
hulpmiddelenkeuzes en in gesprekken met cliënten. Zoals bevestigd in de antwoorden is deze publicatie meer gericht op
continentiebehandeling/-verpleging, minder op bekkenfysiotherapie. Bijna de helft van de respondenten geeft de publicatie mee aan cliënten. Er was ook een suggestie, zoals ook bij

Redactie: Zie www.bekkenbodem.net click op ‘Donateur worden’, rechts onderaan pagina ‘Vergoeding via ziektekostenverzekering?’

Gespreksgroep met CV&V
De laatste vraag - oftewel verzoek - was voor deelname aan
een gespreksgroep. Helaas waren er niet voldoende geïnteresseerden, en ook een oproep via de website leverde onvoldoende resultaat; donateurs ontvangen binnenkort nogmaals
een verzoek. Het plan is een groep te organiseren in samenwerking met de beroepsvereniging ‘Continentie Verpleegkundigen en Verzorgenden’.
Rest ons een woord van dank te richten tot de beroepsrespondenten die de tijd namen deze enquête in te vullen. Uw inzicht
helpt ons aanpassingen te maken in beleid en focus van activiteiten.
Heeft u vragen over deze enquête, stuur dan een e-mail naar
info@bekkenbodem.net t.a.v. Maria Boerlage.
Like ons op Facebook
Laatste nieuws en info op www.bekkenbodem.net

SB P I NF OR M AT IE

Nieuw MAR-lid
Mijn naam is Pien van Brummen en ik ben huisarts
in Baarn. Onlangs mocht ik toetreden tot de MAR
(Medische Advies Raad) van de SBP.
Na het afronding van de studie geneeskunde in 2001 heb ik
gewerkt op de afdeling gynaecologie van het UMC Utrecht en
bij het bekkenbodemcentrum Alant Vrouw. In die tijd ben ik
ook gestart met mijn promotieonderzoek ‘Bekkenbodemklachten tijdens en na de eerste zwangerschap’. In juni 2006 ben ik
hierop gepromoveerd. Daarna ben ik de huisartsenopleiding
gaan doen.
De diversiteit van de huisartsgeneeskunde, zowel vakinhoudelijk als de gevarieerde patiëntenpopulatie - van jong tot oud,
mannen en vrouwen - spreekt mij erg aan. Het langdurige en
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intensieve persoonlijke contact miste ik enigszins in het
ziekenhuis. De gynaecologie
en met name de bekkenbodemproblematiek blijft mijn
interesse houden. Juist ook
omdat bekkenbodemklachten zeer intiem en vaak voor
patiënten moeilijk bespreekbaar zijn. Daar ligt, denk ik, een belangrijke taak voor huisarts.
In de toekomst ga ik hier ook zeker weer verder onderzoek
naar doen, maar nu binnen de huisartsgeneeskunde.
Ik hoop als MAR-lid een bijdrage te kunnen leveren aan de
zorg voor patiënten met bekkenbodemklachten.

SBP

SBP IN FORMATI E

Nicole Schaapveld voorzitter SBP
Als kersverse (april 2014) bestuursvoorzitter maak
ik graag gebruik van de aanwezige expertise van
alle betrokkenen bij de SBP.
De eigen wijsheid van de patiënt vult de deskundigheid van de
professional goed aan. Ik zie het daarbij als mijn én ons aller
uitdaging om de SBP een partner te laten zijn waar betrokken
partijen niet omheen (willen) kunnen. Het samenspel in de
driehoek patiënt-zorgaanbieders-zorgverzekeraar wordt daarbij steeds belangrijker. Alleen dan kan de dienstverlening aan
bekkenbodempatiënten blijven voorzien in een excellente in-

formatie, begeleiding en ondersteuning.
Met mijn wortels stevig verankerd in de gezondheidszorg, zet ik mijn (bestuurlijke)
kennis en (levens)ervaring
hier de komende bestuursperiode graag voor in!

Raisa Wikarta bestuurslid SBP

Ik zal mij voornamelijk gaan richten op de ‘Social Media’-kant van de SBP, waarmee we onder meer de jonge populatie met bekkenbodemklachten willen bereiken.
Mijn afﬁniteit met bekkenbodemklachten is
voortgevloeid uit mijn werkzaamheden als
psycholoog i.o. bij de polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie in het
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
Het gros van de patiënten met problemen op
seksueel gebied vertoont tevens bekkenbodemklachten, maar is zich veelal niet bewust

van het bestaan en/of de werking van de bekkenbodem. Om
deze reden streef ik naar meer voorlichting over de rol die de
bekkenbodem speelt bij het hebben van plezierig seksueel contact.
Sinds het afronden van mijn master Klinischeen Gezondheidspsychologie werk ik als docent aan de Universiteit Leiden en als wetenschappelijk onderzoeker in het LUMC.
Na mijn studie in Utrecht ben ik verhuisd naar
Den Haag. Ik ben een levensgenieter pur
sang, sinds mijn verhuizing ben ik dagelijks op
het strand te vinden en houd ik me graag bezig met koken, gezondheid en hardlopen.
Ontmoetingen met vrienden doe ik graag onder het genot van goed eten en drinken.

Help mee bij de SBP
De Stichting Bekkenbodem
Patiënten is een actieve
club mensen, mede dankzij
de inzet van vele vrijwilligers. Ons bestuur is bijna
compleet, maar er ontbreekt nog een penningmeester met het volgende
proﬁel:

•
•
•
•
•

Bekwaamheid in het opstellen van begrotingen en budgetonderhoud.
Controle van facturen en betaling aan leveranciers.
Controle en betaling van vergoedingen en onkosten aan het bestuur en vrijwilligers.
Periodieke rapportage van stand van financiële zaken aan het bestuur.
Financiële en overkoepelende medeverantwoordelijkheid voor:
1. Subsidieaanvragen aan het CIBG en PGO.
2. Het jaarverslag: verantwoording van de ontvangen subsidies en uitvoering van bij de
subsidieaanvragen aangegeven activiteiten.
• ‘Input’ en medezeggenschap bij selectie van activiteiten. Affiniteit met bekkenbodem
problemen is gewenst, maar niet absoluut noodzakelijk.

De penningmeester maakt deel uit van het bestuur. Vergaderingen worden zes tot acht keer
per jaar op een centrale locatie gehouden. Ook neemt de penningmeester, wanneer dat gewenst is, deel aan beurzen/symposia. Uiteraard is er een bestuurs- en onkostenvergoeding.
Meer informatie of aanmelden?
Reageer naar vicevoorzitter Willem Mensink via willemmensink@hetnet.nl
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Penningmeester

Mijn naam is Raisa Wikarta en sinds begin 2014
ben ik als bestuurslid verbonden aan de SBP.

Z O R GKWA L IT E IT

Beter inzicht in hoe het écht
gaat met de patiënt
In de zorg wordt vaak alleen gekeken naar lichamelijke waarden, terwijl vaak
voor de patiënt andere zaken ook belangrijk zijn. Zoals het kunnen uitvoeren
van je baan, voor het gezin kunnen zorgen, e.d. Een medische behandeling
kan ondersteunend zijn, maar soms zijn er andere dingen nodig. Om dit goed
in kaart te brengen, doet de Stichting Bekkenbodem Patiënten mee aan het
gezamenlijke ‘voucherproject’ voor patiëntgerichte zorg ‘Hoe gaat het écht
met je?’

Begin 2013 zijn zeven patiëntenorganisaties gezamenlijk gestart met het project ‘Hoe gaat het écht met je? Patiëntenperspectief bij inzicht in integrale gezondheidstoestand.’ De aanleiding hiervoor was dat de arts de kwaliteit van leven van de
patiënt niet altijd betrekt bij de behandeling. De subsidie die
het ministerie van VWS het voucherproject geeft, is bedoeld
om samenwerking tussen organisaties te stimuleren met als
doel een sterkere positie van de cliënt.

Vragenlijst
Meestal kijkt een arts alleen naar fysiologische aspecten van de
patiënt, zoals de bloedwaarde, de hartfunctie, de longinhoud
of andere medische uitslagen. Op basis van deze uitslagen zou
de patiënt zich beter dan vóór de behandeling moeten voelen.
Maar in de praktijk kan het zijn dat de patiënt zich, ondanks
goede medische uitslagen, toch niet zo goed voelt. Bijvoorbeeld omdat hij zich moe voelt of omdat hij moeite heeft om
zijn aandoening te accepteren. Dit aspect krijgt nu vaak geen
plek in de zorg. De patiënt wordt dan naar huis gestuurd, omdat de behandeling is afgerond. Met de resterende klachten of
gevoelens van onmacht blijft de patiënt zitten.
Voor de longaandoening COPD is er al eerder een goede vragenlijst ontwikkeld die vanuit het perspectief van de patiënt
kijkt naar de gezondheid van de patiënt. Deze vragenlijst heet
het Nijmegen Clinical Screening Instrument (NCSI) en is ontwikkeld door Jan Vercoulen van de Universiteit Nijmegen. De
lijst bevat vragen over de kwaliteit van leven en over beperkingen die de patiënt ervaart. Deze lijst vult de patiënt zelf in. De
uitkomst van de vragenlijst wordt in kleuren van een verkeerslicht weergegeven (rood, geel, groen). De arts of verpleegkundige bespreekt de uitkomst van de vragenlijst met de patiënt
zodat ze gezamenlijk kunnen kijken naar een oplossing. Op
deze manier wordt er zorg verleend die aansluit bij de situatie
van de individuele patiënt.
In het project ‘Hoe gaat het écht met je?’ gaan de zeven patiëntenorganisaties aan de slag om de bestaande vragenlijst
verder te ontwikkelen tot een lijst waarin ook vragen zijn op-
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genomen over de speciﬁeke aandoening. In samenwerking
met de universiteit Nijmegen wordt de nieuwe vragenlijst getoetst, zodat aan het eind van het project de arts deze lijst ook
in de praktijk kan gebruiken.

Stand van zaken
In het project is gestart met het verzamelen van kwaliteitscriteria vanuit het perspectief van de patiënt, vragenlijsten die de
organisaties zelf al hebben ontwikkeld en richtlijnen waarin het
patiëntenperspectief is opgenomen. Dit materiaal wordt gebruikt om de vragenlijst aan te passen. Vervolgens hebben de
zeven deelnemende organisaties de bestaande NCSI-vragenlijst
bekeken en aangegeven op welke punten de lijst moet worden
aangepast. Zo ontstaat er een vragenlijst die voor 80% bestaat
uit vragen die voor elke aandoening gelden en voor 20% uit
vragen die ziekte-speciﬁek zijn. Zo zijn voor patiënten met bekkenbodemproblemen vragen over seksualiteit van belang.
De nieuwe vragenlijst zal worden voorgelegd aan de ontwikkelaar van de NCSI en vervolgens aan een klankbordgroep van
zeven zorgverleners. Daarna wordt de vragenlijst aan een
groep expertpatiënten voorgelegd. Tot slot wordt de vragenlijst
als proef in de praktijk gebruikt bij patiënten. De universiteit
Nijmegen gaat beoordelen of de vragen wetenschappelijk verantwoord zijn. Als dit het geval is, dan wordt in 2015 onderzocht hoe de vragenlijst ook echt in de praktijk gebruikt kan
gaan worden.

Vermoeidheid
Een ander onderdeel van het project ‘Hoe gaat het écht met
je?’ gaat over vermoeidheid. Veel patiënten hebben last van
vermoeidheidsklachten. Er bestaan verschillende meetinstrumenten voor meerdere aandoeningen die de vermoeidheid
meten. De zeven deelnemende patiëntenorganisaties willen de
bestaande initiatieven om vermoeidheid te meten in kaart
brengen. Dit is als subonderdeel aan het project toegevoegd
omdat voor veel aandoeningen vermoeidheid een grote rol
speelt. Dat hangt ook samen met de vraag hoe het écht met
iemand gaat.

SBP

In het eerste halfjaar van het project is geïnventariseerd welke
onderzoeken er op het gebied van vermoeidheid lopen, welke
instrumenten bestaan om vermoeidheid te meten en welke instituten in Nederland zich met onderzoek naar vermoeidheidsklachten bezig houden. Er is gesproken met het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV) over de aanpak
van vermoeidheidsklachten bij diverse patiëntengroepen, zoals
ex-kankerpatiënten of mensen met diabetes. Ook zijn de meetinstrumenten die dit kenniscentrum gebruikt in kaart gebracht.
De volgende stap is afstemming tussen verschillende instituten

en de gebruikte meetinstrumenten. Uiteindelijk zal het patiëntenperspectief bij deze initiatieven worden ingebracht, zodat
er straks een meetinstrument is dat de vermoeidheidsklachten
vanuit het perspectief van de patiënt meet.

Deelnemende organisaties zijn: Schildklierstichting Nederland,
Nederlandse Vereniging van Gravespatiënten, MPN Stichting,
Nederlandse Klinefelter Vereniging, Contactgroep Marfan Nederland, Stichting Bekkenbodem Patiënten en Woortblind.
PROEFSCHRI FT

Studie naar gevolgen van bevalling
voor bekkenbodem
Op 25 februari 2014 promoveerde Kim W.M. van
Delft aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op
het onderwerp ‘Levator ani muscle avulsion following childbirth. Assessment and impact on pelvic
ﬂoor dysfunction, een onderzoek naar de levator
ani-spier’, onderdeel van de bekkenbodem. Van
Delft onderzocht de toestand van de bekkenbodemspier bij zwangere vrouwen en 3 en 12 maanden na de eerste bevalling.

Willem Mensink

Een goed functionerende bekkenbodem zorgt ervoor dat plassen, stoelgang en geslachtsgemeenschap goed verlopen en
dat het kind tijdens de bevalling kan passeren. Tevens zorgt de
spiergroep ervoor dat er geen uitzakking van de bekkenorganen optreedt (verzakking). De vaginale bevalling heeft als risico
dat de spieren beschadigd raken en daardoor minder goed
gaan functioneren, wat later kan leiden tot verzakkings- en incontinentieklachten. Schade aan de bekkenbodemspier is in de
verloskamer moeilijk te ontdekken, directe reparatie is dus niet
mogelijk.
De moderne 3D- en 4D-echoscopische technieken en de klassieke methode van inwendig onderzoek werden door Van
Delft onderling vergeleken. Moderne echotechnieken worden
poliklinisch uitgevoerd en geven net zo veel informatie als MRIscans, die veel duurder zijn en belastender voor de patiënt. De
twee echotechnieken die Van Delft bekeek (op de schaamlippen en in de vagina) leken beide betrouwbaar en lieten dezelfde resultaten van de bekkenbodemspier zien.
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In de groep onderzochte vrouwen had één op de vijf (21%)
drie maanden na de bevalling een afscheuring van de levatorspier. Na een jaar is er nog steeds een afwijkend echobeeld.
Vrouwen lopen het risico op dit soort letsels door tangverlossingen, langdurige uitdrijving, verloskundige beschadigingen
en beschadiging van de anale kringspier (sphincter). Deze patiënten - en ook de groep bij wie na een jaar echoscopisch
geen afwijkingen meer waren - krijgen vaker een verzakking
en incontinentieklachten dan de controlegroep.
Tijdens het onderzoek werkte Kim van Delft als Research Fellow Urogynecologie in het Croydon University Hospital in Londen. Haar studie werd uitgevoerd onder leiding van Dr. Abdul
Sultan en Dr. Ranee Thakar, beiden iconen in het onderzoek en
de behandeling van fecale incontinentie en functieherstel van
de bekkenbodemmusculatuur en de anale kringspier. Promotor
in het Radboud UMC was prof.dr. Mark Vierhout (Lid van de
Medische Advies Raad van de SBP).
Meer informatie: www.radboudumc.nl
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Dure plas
Betrapt. Ik ben betrapt. Genhis Khan heeft mijn
schuilplaats verraden. Is dat zijn zoete wraak voor
mijn ambivalente gevoel, toen ik hem hooghartig
over de vlakte zag waken?

BOEKENTIP

De naam Genhis Khan roept het beeld op van bloeddorstige,
meedogenloze krijgers die op kleine paarden tot aan Wenen
oprukten, dood en verderf zaaiend. Tijdens mijn reis door
Mongolië hoor en lees ik verhalen over de andere kant van
deze wereldveroveraar. Hij was in veel opzichten een vooruitstrevend genie. Tijdens de Russische overheersing werd hij gezien als het symbool van een feodaal systeem en werd hij in de
ban gedaan. Maar sinds de democratie in 1996 ontleent het
Mongoolse volk zijn identiteit aan de ‘Man van de Eeuw’, een
titel die hem in 1995 door de Washington Post werd verleend.
Dit gaat door mij heen als ik een immens metalen, glanzend
beeld van de Khan aan de horizon zie opdoemen. Een lange rij
auto’s en busjes staat geparkeerd langs het hek dat toegang
geeft tot het glooiende terrein waarop Genhis hoog boven de
hoofden van de massa op zijn paard zit. Ik stap uit de Landcruiser. De zon aan de altijd blauwe Mongoolse hemel reﬂecteert fel
op het metaal. Met een hand het licht afschermend, kijk ik naar
het beeld. Wat vind ik van deze expressie van de Khan-verering?

Ik weet het niet en op dit moment heb ik een grotere zorg.
Mijn blaas meldt zich met hoge nood. Waar kan ik onbespied
door de knieën gaan? In een hoekje binnen de hekken waan ik
me even onbespied, maar helaas, een wachter in de verte kijkt
mijn kant op. Ik ben verraden. Mijn kleren fatsoenerend loop ik
snel terug naar de auto. Rood aanlopend van woede over mijn
onbeschaamde daad, over zo weinig eer voor zijn grote held,
timmert de wachter even later op ons raam. Ik duik weg, maak
me zo klein mogelijk. Mijn reisgenoot negeert hem. Dan rent
de man mijn zonde verkondigend, van de ene naar de andere
auto, klopt weer op ons raam, rukt aan ons portier en dreigt
met de politie. Uiteindelijk weet mijn reismaat de wachter te
sussen en stopt hem wat biljetten toe. “Kom tevoorschijn, ga
goed zitten en maak je riem vast, we gaan ervandoor”. We laten de plaats delict achter ons. Genhis Khan lijkt ons triomfantelijk na te kijken. Ik heb nog nooit zo’n dure plas gepleegd.
E. van L. in O.

De kleine verlossing

Post-ICS-IUGA-congres

Bioloog Midas Dekkers stelt in zijn nieuwste boek ‘De kleine verlossing of de lust van
ontlasten’ “Wij zijn onze darmen”, met een
knipoog naar het boek ‘Wij zijn ons brein’
van Dick Swaab dat tijdenlang nummer één
van de boekenverkoop was.

Dit congres op 23 januari jl. in Nunspeet werd georganiseerd door Pro Fundum Educatie van dr. Marijke Slieker-ten
Hove. (ICS en IUGA zijn internationale verenigingen op het
gebied van continentie en uro-gynaecologie).

De schrijver probeert het laatste taboe te doorbreken:
het vrijuit praten over spijsvertering, poepen en poep.
Hij wil er met zijn lezers een goed gesprek over hebben. Het boek wordt verlucht met schilderijen en tekeningen uit vroeger tijden toen er niet zo moeilijk
gedaan werd over poep. De door vele landgenoten
vervloekte Franse hurk-wc’s zijn anatomisch gezien
een veel beter oplossing
om je goed te ontlasten
dan onze zit-wc’s, maar al
hurkend is het lezen van
de krant weer veel lastiger. Dit boek verdient een
plaats op elke leestafel .
‘De kleine verlossing of
de lust van ontlasten’ Midas Dekkers,
uitgeverij Atlas Contact,
prijs € 21,99.

Het programma had twee parallelle onderdelen: een voor bekkenfysiotherapeuten en een voor zwangerschapsbegeleiders/verloskundigen en
zwangerﬁtdocenten. De ruim 150 deelnemers volgden verschillende
workshops.
Een uitgebreid verslag van deze dag vindt u op onze website www.bekkenbodem.net.

Kaderhuisartsen
urogynaecologie
Er bestaat al enkele jaren een opleiding voor
huisartsen met een bijzondere interesse op het
gebied van urologische en gynaecologische klachten in de huisartspraktijk. Deze ‘kaderhuisartsen’ kunnen na hun tweejarige opleiding lid worden van de expertgroep UgynHAG (urogynaecologie-huisartsgeneeskunde). In de volgende B-Wijzer leest u in een artikel van huisarts-onderzoeker Janny Dekker meer over de kaderhuisartsen urogynaecologie en hun
expertisegebieden. Kunt u niet zo lang wachten, kijk dan op de website
van de expertgroep https://ugynhag.nhg.org

RU BRIEK

Hoge Nood?
Vind het
dichtstbijzijnde
toilet!

Gratis verkrijgbaar in:
B-Wijzer nr 49 – juni 2014
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Ik beslis nu zelf…
… om vol vertrouwen te gaan werken

Peristeen®
Geregelde ontlasting
Met Peristeen wordt uw leven niet langer bepaald door chronische obstipatie
of ontlastingsincontinentie, maar neemt u zelf weer de regie over uw leven.
Er is nu een manier om uw ontlasting goed te regelen.
Peristeen is een darmspoelsysteem waarbij u alleen water hoeft te gebruiken.
U kunt het systeem zelfstandig gebruiken, of met hulp van anderen.
Bij dagelijks of om de dag spoelen biedt Peristeen u het vertrouwen om
te leven zoals u dat wilt.
Peristeen wordt door uw arts of verpleegkundige voorgeschreven.

Meer informatie? Ga naar www.peristeen.nl
of bel gratis 0800 - 022 98 98.

Coloplast BV, Postbus 1111, 3800 BC Amersfoort, nlcare@coloplast.com, www.coloplast.nl
Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2014-02. All rights reserved Coloplast A/S

Stuur deze coupon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast® Care, antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort

Ik wil graag meer informatie over Peristeen®
Naam

Voorletter(s)

Dhr/Mevr*

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoon

Geboortedatum

/

/

E-mail

o Spina bifida o MS o Chronische obstipatie o Anders, nl.

Met het invullen van deze coupon geef ik Coloplast toestemming mijn gegevens te verwerken conform de Wet bescherming Persoonsgegevens. Coloplast kan uw gegevens
gebruiken om te informeren naar uw ervaringen en om u informatie over producten en services toe te sturen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan
SBP
derden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door contact op te nemen met Coloplast Care, via nlcare@coloplast.com of bel 0800 022 98 98.
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