
Stichting Bekkenbodem Patiënten

B-WIJZER
14e jaargang december 2014 – nr. 50

INFOMAGAZINE VAN DE STICHTING BEKKENBODEM PATIËNTEN

Seks & bekkenbodem: 
vraag het de seksuoloog

Met onder andere

Prof.dr. Gert Holstege:  

Urge-incontinentie is  

hersenziekte

Mijn bekkenbodem in 

relatie tot mijn relatie

Ballonimplantaat  

voor mannen

Vaginisme



2 SBP

COLOFON

B-Wijzer is het informatiemagazine van de  

Stichting Bekkenbodem Patiënten en wordt 

uitgegeven in een oplage van 1850 exem-

plaren. B-Wijzer verschijnt twee keer per jaar.

Veertiende jaargang, 2/2014, nummer 50

Postadres

Stichting Bekkenbodem Patiënten

Antwoordnummer 2021

3970 VD Bunnik

Telefoon: (020) 658 65 20

Internet: www.bekkenbodem.net

E-mail: info@bekkenbodem.net

ABN Amro: 59.54.67.741

KvK te Rotterdam: 243 20 275

Donateursschap

Word donateur voor € 25,- per jaar.

Aanmelden als donateur kan: via brief/kaartje 

naar bovengenoemd adres, of via e-mail naar 

info@bekkenbodem.net, of op werkdagen 

bellen met telefoonnummer: (020) 658 65 20.

Contributiejaar loopt van 1 januari t/m 

31 december. Opzeggen schriftelijk voor 

1 november bij: Stichting Bekkenbodem 

Patiënten, Antwoordnummer 2021,  

3970 VD Bunnik.

Redactie

Ilse van Ogtrop

tekst – redactie - translations

Ed Hoornikweg 3, 1628 VA Hoorn

ilse@pi4u.nl

Redactionele bijdragen

Bertil Blok, Janny Dekker, Jeroen Dijkstra, 

Nynke Feenstra, Hans van Geelen, Ellen 

Hawinkels, Gert Holstege, Elma van Lier, 

Henriëtte Meijer, Bert Messelink, Willem 

Mensink, Henk-Jan Mulder, Esther Nijhuis, 

Nicole Schaapveld, Els Visser, Raisa Wikarta, 

Barry de Wit.

Vormgeving/opmaak

Richard van Rheenen, Grafisch!OK

info@grafisch-ok.nl

Acquisitie

info@bekkenbodem.net

t.a.v. mevrouw M.P. Boerlage

Copyright

SBP®

Redactie en SBP zijn niet aansprakelijk voor 

eventuele gevolgen van toepassingen van de 

in B-Wijzer beschreven informatie.

ISSN: 0920-0037

INHOUD

SBP Informatielijn De Stichting Bekkenbodem Patiën-
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meren u over klachten in het bekkenbodemgebied, zo-

als plas-, ontlasting- of seksuele problemen en pijn-

klachten in het bekken of in de onderbuik. Speciaal 

voor patiënten met deze klachten hebben we een tele-

fonische hulplijn. U krijgt persoonlijke informatie en 

waardevolle tips.
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VOORWOORD

Voor u ligt een jubileumuitgave van de B-wijzer: 

het 50e nummer. Hét informatieblad van de SBP, 

waarin u actuele en objectieve informatie vindt 

over allerhande thema’s die te maken hebben met 

bekkenbodemproblematiek. In dit nummer nemen 

we u mee door de tijd zodat u, net als ik, kunt con-

stateren dat we als ‘SBP-familie’ (bestuur, vrijwilli-

gers, Medische Advies Raad, leden, donateurs en 

overige relaties) samen veel hebben bereikt. 

Een kleurrijke herfst!

Van twee mensen die een bij-
zonder grote bijdrage heb-
ben geleverd aan dit resul-
taat, heeft het bestuur in 
september met gemengde 
gevoelens afscheid genomen. 
Allereerst Hans van Geelen, 
gynaecoloog, die in de perio-
de 2008 tot 2014 met onver-
moeibare inzet, bestuurlijke 
gaven en doorzettingsvermo-
gen de SBP door onstuimige 
klimaatsveranderingen heeft 
geloodst. Met het toekennen van een oorkonde en de titel 
‘Erevoorzitter voor het leven’ heeft het SBP-bestuur haar er-
kenning  aan Hans laten blijken. Ook namen wij afscheid van 
Esther Paradé, die vier jaar lang ‘het gezicht en de stem van de 
SBP’ was. Vriendelijk, deskundig en betrouwbaar ‘bemande’ zij 
de SBP Informatielijn en bood zo een luisterend oor, passend 
antwoord, geruststellend advies of adequate doorverwijzing 
naar bestuur of Medische Advies Raad. 

Eigen aan de herfst zal de SBP-boom deze beide kleurrijke bla-
deren gaan missen. Maar het mooie van de natuur is dat we 
erop kunnen vertrouwen dat de boom zich weer klaarmaakt 
voor het volgende seizoen, waarbij verse blaadjes in de kiem 
wachten tot zij volledig tot wasdom komen. Want we zijn blij u 
te kunnen meedelen dat het SBP-bestuur met de komst van 
Barry de Wit als penningmeester en jongste loot aan de boom 
weer compleet is. Samen met de ervaren, zittende leden, zijn 
wij enthousiast om een bijdrage te leveren aan de doelstelling 
van de SBP: voorlichting, belangenbehartiging, lotgenotencon-
tact.

Veel bereikt dus, maar nog genoeg uitdagingen! Eén daarvan 
is de BekkenBodemDAG op zaterdag 24 januari 2015, die 
de SBP samen met zusterverenigingen Interstitiële Cystitis Pa-
tiëntenvereniging (ICP) en de Patiëntenvereniging Gynaecolo-
gie Nederland (PGN) organiseert. Het belooft een gevarieerd 

en interactief evenement te worden voor patiënten, professio-
nals en belangstellenden, dat in het teken staat van ‘ontmoe-
ting’. Een ontmoeting met bijzondere gasten! 

Naast onze (bijna-)leden zijn dat medisch deskundigen, die u 
vertellen over de nieuwste inzichten; het theaterstuk ‘Het ver-
lies van Viviane’, waarin een jonge vrouw met een lach en een 
traan vertelt wat incontinentie voor háár betekent; een taboe-
doorbrekende gespreksgroep waarvoor u zelf vooraf de the-
ma’s kunt aandragen en tot slot een voordracht/workshop 
mindfulness in relatie tot bekkenbodemklachten. Musicus en 
presentator Gregor Bak (bekend van het tv-programma ‘Zo va-
der, zo zoon’), zorgt voor de muzikale omlijsting en onder het 
genot van drankjes en hapjes is er uitgebreid gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en stands te bezoeken met relevante pro-
ducten. In deze B-wijzer treft u een losse flyer met het volledi-
ge programma aan. 
Om in de stemming te komen, kunt u ook een kijkje nemen op 
onze evenementenwebsite www.bekkenbodemdag.nl waar 
u zich eveneens in kunt inschrijven. 

Een hartelijke uitnodiging dus van mijn kant. Niet alleen zou ik 
het als kersverse voorzitter bijzonder op prijs stellen u persoon-
lijk welkom te heten op deze dag, maar ik benadruk graag dat 
krachtenbundeling van het aantal SBP-leden ook de sterkte be-
paalt van het geluid dat wij kunnen afgeven.

Mag ik u tot die tijd (24 januari 2015) het volgende toewen-
sen? Geniet van de kleurrijke herfst, de herfst is van ons!

Nicole Schaapveld, voorzitter SBP

Kom naar de 
BekkenbodemDAG 
op 24 januari 2015!

Een interessante, leerzame en gezellige dag voor patiënten met 

bekkenbodemklachten en professionals in de bekkenbodemzorg. 

Lach en huil mee met actrice Frederiek Voskens tijdens het toneelstuk 

Het verlies van Viviane; hoor van deskundige sprekers wat er te doen is 

aan pijnklachten, incontinentie, verzakkingen en meer; doe mee aan de 

gespreksgroep of aan de workshop ‘mindfulness en pijn’.

Kijk voor meer informatie of aanmelden op www.bekkenbodemdag.nl 

of stuur een e-mail naar info@bekkenbodem.net. Liever per post? 

SBP, Antwoordnummer 2021, 3970 VD Bunnik (postzegel niet nodig).
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Op internet wordt de bekkenbodem ook wel ‘seksspieren’ genoemd. B-Wijzer 

vroeg aan seksuoloog Rik van Lunsen wat de bekkenbodem en seks met elkaar te 

maken hebben. Rik van Lunsen is hoofd van de afdeling Seksuologie en Pschycho-

somatische Gynaecologie van het Amsterdams Medisch Centrum (AMC).

SEKSSPIEREN

SEKS & BEKKENBODEM

Nynke Feenstra

De bekkenbodem is toch een spiergroep die de 

buikorganen ondersteunt en waarmee we controle 

hebben over plassen en poepen? 

“De bekkenbodem heeft meer functies. Het is ook een seksu-
eel én een emotioneel orgaan. Die steunfunctie waar jij het 
over hebt, heeft de bekkenbodem eigenlijk pas sinds de mens 
op twee benen loopt. Maar daarvoor, toen we nog op handen 
en voeten liepen, bestuurde de bekkenbodem vooral de staart. 
Zoals bij een hond. Als een hond bang is, trekt hij zijn staart 
tussen zijn achterpoten. Is hij vrolijk en ontspannen, dan kwis-
pelt hij. Ook mensen spannen hun bekkenbodem aan als ze 
zich bedreigd voelen. Terwijl om plezier in seks te kunnen heb-
ben, je als het ware moet kunnen kwispelen. Voor goede seks 
moet de bekkenbodem soepel, dynamisch en gezond zijn.”

Wat doet die bekkenbodem bij seks?

“Bij seksuele activiteiten gaat er als het goed is meer bloed de 
geslachtsdelen in dan uit. Bij de man zorgt dit voor een erectie, 
bij de vrouw zorgt het voor zwelling én het vochtig worden 
van de vagina. De bekkenbodem ondersteunt dit proces. Is de 
bekkenbodem te gespannen, dan wordt de bloedtoevoer naar 
de geslachtsorganen afgeknepen. De man krijgt hierdoor erec-
tieproblemen, de vrouw wordt niet vochtig.

Bovendien wordt het orgasmegevoel voor negentig procent 
bepaald door het ritmische samentrekken van de bekkenbo-
dem. Bij mannen beïnvloedt dit bovendien de zaadlozing; het 
krachtig naar buiten komen van sperma wordt erdoor ver-
sterkt.” 

En u zei dat de bekkenbodem ook een emotioneel 

orgaan is?

“Ja. Net als de schoudergordel speelt de bekkenbodem een 
belangrijke rol bij emotionele reacties. Als iemand schrikt of 
zich bedreigd voelt, dan spant hij de schoudergordel en de 
bekkenbodem aan. Ook dit is nog een reflex uit de fase waarin 
wij mensen op handen en voeten liepen. Er dreigt gevaar, je 
zet je schrap en staat klaar om te vechten, te vluchten of te 
verstarren. De bekkenbodem werkt hieraan mee. Mensen die 
gedurende lange tijd in een bedreigende situatie verkeren, zo-
als kinderen die worden misbruikt, spannen hun bekkenbo-
dem zonder het te weten continu aan. Wie dit jaren heeft ge-
daan, blijft dit ongemerkt doen, ook als het gevaar geweken 
is. Het gevolg van een continu te strak aangespannen bekken-

bodem is dat alle uitgangen worden afgeknepen. Dus de plas-
buis, het laatste stuk van de darm, bij vrouwen de vagina en bij 
mannen de vaat-zaadstreng. Er ontstaan zowel plas- als poep-
problemen. Mannen krijgen erectiestoornissen. Vrouwen heb-
ben pijn bij het vrijen. De spieren in de bekkenbodem zelf ra-
ken bovendien verzuurd en verkrampt. Mensen krijgen hier-
door gedurende de dag buikpijn, pijn bij de anus, pijn aan de 
geslachtsdelen. Soms ook pijn die uitstraalt naar de bovenbe-
nen. Als iemand bij ons op het spreekuur komt en klachten 
heeft op alle drie de ‘uitgangen’, dan is dat voor ons een aan-
wijzing dat de bekkenbodem de boosdoener zou kunnen zijn.”

Heeft een te slappe bekkenbodem ook gevolgen voor 

de seks?

“Ja, bijvoorbeeld dat het orgasme minder intens wordt en het 
contactgevoel bij de geslachtsgemeenschap minder is. Bij een 
verzakking kan er een obstructie zijn, iets wat in de weg zit of 
pijn geeft. En als iemand tijdens het vrijen incontinent is, kan 
dat schaamtegevoelens met zich meebrengen. In die gevallen 
is bekkenfysiotherapie of misschien zelfs een operatie nodig. 
Wat mij opvalt is dat er voor de gevolgen van een slappe bek-
kenbodem veel aandacht is. Terwijl een te strak aangespannen 
bekkenbodem een even groot probleem is.”

U denkt dat er in Nederland evenveel mensen met een 

te strak aangespannen bekkenbodem rondlopen als met 

een slappe bekkenbodem?

“Inderdaad. Het is een onderschat probleem. Een slappe bek-
kenbodem veroorzaakt vooral klachten bij vrouwen die kinde-
ren hebben gebaard en bij ouderen. Een overactieve bekken-
bodem komt echter ook onder jonge mensen voor. En net zo 
vaak bij mannen als bij vrouwen.”

Wat is de rol van een seksuoloog binnen jullie 

multidisciplinaire team?

“Mijn collegae en ik spelen vooral een rol bij het stellen van de 
diagnose. Wij zetten alle klachten van de patiënt op een rij en 
vragen door naar wat er allemaal in het verleden is gebeurd. 
Hoe is het gekomen, dat continue aanspannen van de bekken-

“Een te strak aangespannen of 
overactieve bekkenbodem is een 

onderschat probleem.” 
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bodem? Heeft iemand in zijn jeugd heel veel aan ballet of tur-
nen gedaan? Of stelt iemand door zijn beroep als vrachtwa-
genchauffeur het naar de wc gaan uit en overtraint hij hiermee 
zijn bekkenbodem? Staat iemand voortdurend onder druk? Of 
is iemand jarenlang blootgesteld aan seksueel misbruik, aan 
mishandeling of pesten? Verder doen wij een bekkenbodem-
onderzoek. Speelt de bekkenbodem inderdaad een centrale rol 
in deze klachten? Doet het zeer als je de bekkenbodem aan-
raakt? Hoe voelt hij aan? Kan iemand de bekkenbodem op 
verzoek aanspannen en ontspannen? Op basis van de bevin-
dingen maken we vervolgens in samenspraak met andere spe-
cialisten in ons team een behandelplan.”

Welke behandeling krijg je, als je een 

overactieve bekkenbodem hebt? 

“Het AMC is een academisch ziekenhuis. 
Mensen die bij ons op de poli komen, zijn vaak 
al bij de uroloog, de gynaecoloog en de MDL-
arts geweest. Maar die konden niets vinden. 
Gemiddeld hebben onze patiënten al acht jaar 
klachten. We zoeken eerst uit waardoor het is 
ontstaan. Als de oorzaak verkeerd aangeleerd 
plasgedrag is bijvoorbeeld, dan verwijzen we 
door naar een bekkenfysiotherapeut in de 
buurt van de woonplaats van de patiënt. Ligt 
er een psychisch trauma aan ten grondslag, 
dan is ook een traumatherapie of cognitieve 
gedragstherapie nodig. 

In het AMC behandelen we alleen mensen die 
heel ernstige problemen hebben. Zoals men-
sen bij wie de bekkenbodem op slot is gegaan. 
Daarmee bedoel ik dat er veel klachten zijn 
rond de drie uitgangen, de bekkenbodem 
nauwelijks urine en ontlasting doorlaat en er 
veel psychische en seksuele klachten zijn. Heel 
soms is het zo erg, dat naar de wc gaan on-
mogelijk is geworden. Artsen hebben de oor-
zaak niet herkend en er zijn een of twee sto-
ma’s aangelegd. Deze mensen slikken boven-
dien vaak grote hoeveelheden medicijnen te-
gen de pijn en voor hun psychische klachten. 
Bij iemand die er zó slecht aan toe is, boeken 
we slechts met kleine stapjes vooruitgang. Pas 
na jaren therapie lukt het de patiënt dan om 
zijn bekkenbodem weer enigszins los te laten. 
Soms kan een stoma dan weer teruggedraaid 
worden. Helaas is het soms ook zo dat we 
niets meer kunnen doen.”

Wat kun je doen om erachter te komen of een 

overactieve bekkenbodem de oorzaak is van je 

pijnklachten?

“Als je je perineum twee centimeter in kunt trekken en weer 
los kunt laten, dan weet je dat je geen overactieve bekkenbo-
dem hebt. Het perineum is bij vrouwen het stuk tussen de va-
gina en de anus, en bij mannen het stuk tussen de balzak en 
de anus. Maar om dit testje te kunnen doen, moet je natuurlijk 
wel weten waar je bekkenbodem zit. Veel mensen, met name 
mannen, weten niet eens dat ze er een hebben. Dus heb je 
pijn en vraag je je af of het je bekkenbodem is, ga dan naar 
een bekkenfysiotherapeut.”

“De bekkenbodem speelt 
een belangrijke rol bij 
emotionele reacties.”

Rik van Lunsen: “In het AMC behandelen we mensen met heel ernstige problemen, bij-

voorbeeld bij wie de bekkenbodem op slot is gegaan. Heel soms is zelfs naar de wc gaan 

dan onmogelijk geworden.”
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Van onderzoek onder ziekenhuispatiënten is bekend dat urine-incontinentie 

een negatieve invloed op seksualiteit kan hebben. En aangezien seksueel wel-

bevinden een belangrijk element van de algemene gezondheid is, kunnen 

problemen in het seksueel functioneren een verslechtering van de kwaliteit 

van leven geven. 

Urine-incontinentie en 
seksualiteit bij oudere vrouwen

SEKS & BEKKENBODEM

Els Visser*

Behandeling van urine-inconti-
nentie geeft vaak een verbete-
ring van het seksueel functione-
ren. Helaas is seksualiteit een on-
derwerp dat vaak nog onbespro-
ken blijft in de spreekkamer van 
de huisarts en er is slechts in zeer 
beperkte mate onderzoek naar 
gedaan onder oudere vrouwelij-
ke patiënten in de huisartsen-
praktijk. Er was dan ook nog 
maar weinig bekend over het 
seksueel functioneren van oude-
re vrouwen met urine-inconti-
nentie.

Onderzoek in 

huisartspraktijk

Aan 294 deelnemers aan de URI-
NO-studie - een onderzoek in de 
huisartsenpraktijk onder vrou-
wen van 55 jaar en ouder met 
urine-incontinentie - werd ge-
vraagd of zij een schriftelijke vra-
genlijst over seksualiteit wilden 
invullen. Nagenoeg alle vrouwen (292) gaven hieraan gehoor. 
Van deze vrouwen bleken er 196 een partner te hebben. Deze 
vrouwen werd gevraagd of ze seksueel actief waren, en zo ja, 
of zij wel eens ongewenst urine verloren tijdens seksuele activi-
teiten en of zij zich daardoor beperkt voelden of seks zelfs ver-
meden. Als ze niet seksueel actief waren, werd gevraagd wat 
de reden daarvoor was. 

Bij het analyseren van de vragenlijst werd gekeken welke fac-
toren bijdroegen aan het wel of niet seksueel actief zijn van 
vrouwen met urine-incontinentie. Van de vrouwen met een 

partner gaf 68% aan seksueel 
actief te zijn, van wie 25% ver-
meldde zich seksueel beperkt te 
voelen door de urine-incontinen-
tie of seksuele activiteiten zelfs te 
vermijden. 
Urine-incontinentie tijdens de 
seks werd gemeld door 26% van 
de vrouwen. De meest genoem-
de reden om niet seksueel actief 
te zijn, was een lichamelijk pro-
bleem van de partner (28%), ge-
volgd door pijn tijdens het vrijen 
(25%). Gelukkig gaf slechts 5% 
aan dat urine-incontinentie de 
reden was voor het niet seksueel 
actief zijn. Alleen leeftijd bleek 
voorspellend te zijn voor het niet 
seksueel actief zijn: naarmate 
vrouwen ouder waren, gaven zij 
vaker aan niet seksueel actief te 
zijn. Andere factoren, zoals ernst 
van de incontinentie of het type 
incontinentie, bleken niet van in-
vloed te zijn op het al dan niet 
seksueel actief zijn.

Seks bij incontinentie bespreken

Gezien het grote aantal seksueel actieve vrouwen dat zich be-
perkt voelt tijdens de seks vanwege urine-incontinentie (1 op 
de 4), kan gesteld worden dat seksualiteit bij patiënten met 
urine-incontinentie een onderwerp is dat door de huisarts be-
sproken zou moeten worden, ook als het gaat om oudere 
vrouwen. Als een patiënt met urine-incontinentie zich meldt bij 
de huisarts voor een consult, zou de huisarts kunnen vragen of 
ze seksueel actief is. Als ze niet seksueel actief is, is het belang-
rijk na te gaan of dit is vanwege de urine-incontinentie. Als ze 
wel seksueel actief is, zou de huisarts kunnen vragen of ze pro-
blemen ervaart. Alle verkregen informatie kan gebruikt wor-
den om een optimaal behandelplan op te stellen voor de ou-
dere vrouw met urine-incontinentie, zodat hopelijk naast de 
incontinentie ook het seksueel functioneren verbetert.

“Eén op de vier oudere vrouwen voelt zich in hun seksuele 

beleving beperkt door hun urine-incontinentie.”

* Els Visser is huisarts en is in september 2014 gepromoveerd 

op het onderwerp ‘Oudere vrouwen met urine-incontinentie in 

de huisartsenpraktijk’.
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Seks en de bekkenbodem

SEKS & BEKKENBODEM

Erectiestoornissen, pijn bij penetratie, te snel klaar-

komen, geen zin meer om te vrijen, dit zijn alle-

maal seksuele problemen die te maken kunnen 

hebben met de bekkenbodem.

Ellen Hawinkels*

Ieder mens heeft een bekkenbodem en wanneer het met de 
bekkenbodem niet goed gaat, betekent dit dat we problemen 
kunnen krijgen. Niet alleen met plassen en poepen, maar ook 
met vrijen. Praten over plassen en poepen is not done, maar 
communiceren over seks is nog veel moeilijker. Dat zorgt er-
voor dat wanneer mensen een probleem hebben met seksuali-
teit, zoals pijnklachten bij vrijen of een erectiestoornis, ze daar 
met niemand - zelfs vaak niet met hun eigen partner - over 
durven praten. De huisarts is de aangewezen persoon om de 
klacht mee te bespreken, maar dit gebeurt door tijdgebrek of 
het onvermogen van beide partijen om over seks te praten, 
veel te weinig.

De huisarts kan na onderzoek eventueel doorverwijzen naar 
een gynaecoloog,  uroloog of seksuoloog. De seksuoloog heeft 
oog voor de persoon en de relatie, maar ook voor mogelijke 
traumatische gebeurtenissen in het verleden. Alle hulpverle-
ners kunnen doorverwijzen naar een bekkenfysiotherapeut, 
waar u overigens ook zonder verwijzing terecht kunt.
De meest voorkomende seksuele problemen zijn: vaginisme 
(penetratie van de vagina is onmogelijk, zie pag. 12), pijnklach-
ten bij penetratie, erectiestoornissen, te vroeg klaarkomen, 
geen orgasme kunnen krijgen, verschil in verlangen en geen 
opwinding meer voelen.

Gespannen bekkenbodem

Veel mensen weten niet waar hun bekkenbodem zit en het feit 
dat de bekkenbodem geen gewricht beweegt, zorgt ervoor 
dat ze niet in de gaten hebben dat die spier niet goed functio-
neert. Klachten zoals blaasontsteking, schimmelinfectie, obsti-
patie, buikpijn, maar ook vaginisme en te vroeg klaarkomen 
worden helaas te weinig in verband gebracht met een niet 
goed functionerende bekkenbodem.
Soms is de oorzaak van een seksueel probleem heel duidelijk. 
Bijvoorbeeld wanneer vrouwen na een bevalling pijnklachten 
hebben in hun bekkenbodem of wanneer vrouwen door een 
bevalling veel te ruim geworden zijn in hun bekkenbodem. Dat 
kan in beide gevallen seks veel minder leuk maken. Ook zien 
we vaak dat operaties van blaas, darm, vagina en prostaat in-
vloed hebben op seksualiteit.

Echter, het grootste probleem van de bekkenbodem is dat het 
een spier is die heel makkelijk te veel spierspanning kan krij-
gen. Wij zien dit al bij kinderen, maar ook bij mannen en vrou-
wen in alle leeftijden. Stress, pijn, kou, slank willen zijn, spor-
ten als ballet, turnen, paardrijden en krachtsport, zijn de ver-
oorzakers van strakke buik-, rug-, bil- en bovenbeenspieren. En 
wanneer deze grote spieren te strak zijn, wordt ook de bek-
kenbodem ongemerkt een te gespannen spier.

Slechte seksuele ervaringen veroorzaken angst en spanning, 
niet alleen in het hoofd, maar ook in het lijf. Angst voor pijn bij 
penetratie of de angst dat penetratie niet eens mogelijk is door 
te snel klaarkomen of door een erectieprobleem, heeft een 
remmende invloed op opwinding en dit betekent dat voor veel 
mensen de zin om te vrijen geheel overgaat.
Onze buik is ons emotionele centrum: wanneer wij verliefd zijn 
voelen we vlinders in de buik en wanneer we opgewonden zijn 
voelt het als een soort honger. Maar wanneer de buik strak en 
gespannen staat, voelen we geen vlinders en geen opwinding
Natuurlijk heeft ook ouder worden zijn effect op het lichaam 
en op seksualiteit. Vrouwen in en na de overgang hebben door 
hormonale veranderingen vaak last van vaginale schraalheid. 
Bij mannen neemt vaak het erectievermogen af.
Een slechte conditie, rug- en heupklachten, het gebruik van 
medicijnen, roken, drugs en alcohol kunnen bij zowel mannen 
als vrouwen invloed hebben op blaas, darmen, bekkenbodem 
en op seksualiteit.

Dus seksuele problemen kunnen een te gespannen bekkenbo-
dem veroorzaken, maar omgekeerd kan een te gespannen bek-
kenbodem tot seksuele problemen leiden. Wanneer patiënten 
klagen over plas- en/of poepproblemen of onbegrepen buik-
pijnklachten dan zouden alle hulpverleners naar mogelijke sek-
suele problemen moeten vragen en omgekeerd moet er bij pa-
tiënten met een seksueel probleem altijd gevraagd worden naar 
mogelijke klachten in buik en bekken.

* Ellen Hawinkels is bekkenfysiotherapeut en seksuoloog bij 

Basaal in Waalre. Zij is ook spreker tijdens de Bekkenbodem-

DAG op 24 januari 2015.
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SEKS & BEKKENBODEM

Uit onderzoek van Rutgers WPF uit 2012 blijkt dat veel mensen kampen met 

seksuele problemen. Zo heeft bijna 1 op de 5 mannen en 1 op de 4 vrouwen 

een seksuele ‘dysfunctie’1. Het probleem is het grootst onder jonge (15-24 

jaar) en hoger opgeleide mensen. Problemen op het gebied van de seksuali-

teit hebben vaak grote impact op de relatie en het psychisch en lichamelijk 

welbevinden. 

Polikliniek seksuologie in Drachten

Dr. Esther Nijhuis*

Het is geen onderwerp dat je even aansnijdt op een verjaar-
dagsfeestje. Mensen blijven er vaak heel lang mee rondlopen. 
Dit is erg jammer, want het gaat voor een deel ten koste van je 
kwaliteit van leven. Daarnaast is het steeds moeilijker om hulp 
te vinden. Ten eerste moet je de moed verzamelen om het pro-
bleem aan te kaarten bij je huisarts. Als de huisarts er zelf niet 
uitkomt, kan hij verwijzen naar een praktijk voor eerstelijns 
seksuologie. Vaak vergoeden verzekeraars deze consulten ech-
ter niet. Als je voor je seksuele probleem verwezen wordt naar 
een GGZ polikliniek seksuologie, kan dat alleen als er ook spra-
ke is van een andere psychiatrische diagnose. Hierdoor vallen 
veel mensen tussen wal en schip. 

In mijn laatste opleidingsjaar tot gynaecoloog heb ik mij gedif-
ferentieerd in de seksuologie en psychosomatiek. Ik heb veel 
geleerd van mijn  leermeester in het UMC Groningen professor 
Weijmar Schultz. Hoe hij de tijd voor zijn patiënten nam en ze 
in hun waarde liet, heeft mij enorm geïnspireerd. Omdat ik als 
gynaecoloog een medische achtergrond heb, heb ik mij verder 
toegelegd op de medische seksuologie. Dat wil zeggen: seksu-

ele problematiek in relatie tot 
een ziekte of handicap. Hier-
onder vallen ook bekkenbo-
demaandoeningen, zoals een 
overactieve bekkenbodem of 
pijn bij het vrijen na een ope-
ratie. In het Nij Smellinghe 
ziekenhuis in Drachten werd 
ik in de gelegenheid gesteld 
om mijn droom waar te ma-
ken. Als gynaecoloog-seksu-
oloog mocht ik een polikli-
niek voor seksuologie opzet-
ten en inmiddels is deze poli-
kliniek een feit! Eens in de 
twee weken heb ik een mid-
dag waarin ik wat meer tijd 
kan nemen om samen met 

de patiënt of het stel hun seksuele probleem te analyseren. Dit 
kan zijn: pijn bij het vrijen, verschil in verlangen, opwindings- 
of erectieproblemen of problemen met het krijgen van een or-
gasme. Soms is het moeilijk om onderscheid te maken wat 
precies de oorzaak is van het seksuele probleem. Heeft het een 
lichamelijke oorzaak? Spelen intrapsychische factoren een rol? 
Of liggen relatieproblemen eraan ten grondslag? Hoewel ik ze-
ker aandacht heb voor psychische factoren die lichamelijke- of 
seksuele klachten beïnvloeden, ben ik geen psycholoog. Ge-
lukkig beschikt het Nij Smellinghe over een uitstekend psycho-
somatisch team van psychologen en psychiaters, naar wie pa-
tiënten kunnen worden doorverwezen voor een deel van de 
behandeling. We hebben korte lijnen, dat is het voordeel van 
een perifeer ziekenhuis. Ik zie de patiënt op gezette tijd terug 
om het effect van de behandeling te evalueren en het behan-
delplan bij te sturen waar nodig. Ook is er een uitstekende 
bekkenfysiotherapeut werkzaam, Jantina de Haan, met wie ik 
nauw samenwerk. Mocht de problematiek niet passen binnen 
mijn expertisegebied, dan ben ik gezegend met een netwerk 
van Friese seksuologen met wie ik casuïstiek bespreek en naar 
wie ik kan doorverwijzen.

Het mooie van seksuologie vind ik, dat je door te luisteren, de 
juiste vragen te stellen en hier en daar wat uitleg te geven al 
heel veel kan betekenen. Het mooiste is als een patiënt inzicht 
krijgt in de klachtonderhoudende factoren en daar zelf invloed 
op leert uit te oefenen. Maar daar is wel tijd voor nodig, en 
oprechte interesse in de ander. Niet alleen seksuologische pro-
blemen, maar ook patiënten met chronische, onbegrepen 
buik- of bekkenpijn hebben baat bij meer tijd en een vaste be-
handelaar met aandacht voor de psychosociale context en 
klachtonderhoudende factoren. Dat is psychosomatiek, en 
daar leent dit spreekuur zich ook uitstekend voor. 

Als je de tijd hebt om echt aandacht te besteden aan de klacht, 
voelt de patiënt zich serieus genomen. Misschien los je het 
probleem niet in een consult op, maar het voorkomt wel veel 
herhaalconsulten, aanvullende onderzoeken en shopgedrag. 
Meer tijd en aandacht is dus beter voor de patiënt, de dokter 
en de maatschappij. 

1 Kedde, Seksuele disfuncties in Nederland: prevalentie en samenhan-

gende factoren. TvS (2012) 36-2, 98-108

* Dr. Esther Nijhuis is gynaecoloog en seksuoloog FECSM 

(Fellow of the European Committee of Sexual Medicine)
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Problemen in het gebied van de bekkenbodem zijn onlosmakelijk verbonden met het seksueel functione-

ren. Omgekeerd kunnen problemen in het seksueel functioneren ook verantwoordelijk zijn voor het ont-

staan van problemen in de bekkenbodem. Een bekend voorbeeld is dyspareunie (pijn bij het vrijen), 

waarbij de spieren van de bekkenbodem onbewust kunnen verkrampen door de pijn waardoor ook an-

dere functies van de bekkenbodem verstoord kunnen raken (plassen, ontlasting).

Polikliniek Seksuologie Isala in Zwolle

Samenwerking zorgt voor intensieve begeleiding

SEKS & BEKKENBODEM

Jeroen Dijkstra 

gynaecoloog/medisch seksuoloog

Het lijkt dan ook niet meer dan logisch dat er een nauwe sa-
menwerking bestaat tussen bekkenfysiotherapeuten en hulp-
verleners op het gebied van de seksuele hulpverlening. In 
Zwolle bestaat deze samenwerking al sinds 2008 naar ieders 
tevredenheid. In 2008 is het initiatief opgepakt om een net-
werkbijeenkomst te organiseren met alle 
instanties die zich bezighouden met sek-
suele hulpverlening in de regio. In deze 
bijeenkomst is de basis gelegd van de 
huidige efficiënte samenwerking. Er 
wordt makkelijk naar elkaar verwezen 
(poli seksuologie naar bekkenfysiothera-
peuten en vice versa) en er zijn werkaf-
spraken gemaakt. Eens in de twee jaar 
vindt er een bijeenkomst plaats, waarbij 
nieuwe behandelmethoden worden ge-
deeld en bestaande methodes worden 
geëvalueerd.

Hoe werkt de poli seksuologie?

De poli seksuologie in de Isala bestaat momenteel uit twee art-
sen: mevrouw M.E. Blankestijn, fertilliteitsarts, NVVS seksuo-
loog i.o en de heer J.R. Dijkstra, gynaecoloog en medisch sek-
suoloog. Op de poli worden zowel mannen als vrouwen en 
ook paren gezien die problemen ervaren op het gebied van het 
seksueel functioneren. De seksuele problemen hebben bij ons 
op de poli vaak een relatie met een (doorgemaakte) ziekte of 
handicap. Wij richten ons meer op de medische seksuologie. 
Een behandeling bestaat bij ons uit een uitgebreid intakege-
sprek, indien nodig bij een tweede of derde bezoek een educa-
tief seksuologisch onderzoek (een lichamelijk onderzoek waar-
bij man of vrouw zelf meekijken en vragen kunnen stellen) en 
het daarna opstellen van een behandelplan.
Ook een behandelplan kan vervolgens bestaan uit meerdere 
stappen en bevat vaak een combinatie van uitleg, oefeningen 
en soms medicijnen of een operatie. Een behandeling is vrijwel 
altijd multidisciplinair. Daarom is er een nauwe samenwerking 
met seksuologen van buiten het ziekenhuis (indien bij het be-
handelplan blijkt dat er intensieve gesprekken of relatietherapie 
nodig is), met psychologen en psychiaters en met andere soma-
tische specialismen zoals maag-darm-leverartsen en urologen.

Groei

Gedurende de afgelopen zes jaar hebben wij het aantal aan-
meldingen op de poli langzaam maar gestaag zien toenemen. 
In 2013 bezochten 255 nieuwe patiënten de polikliniek Seksu-
ologie. Dit heeft niets te maken met toename van het aantal 
patiënten met problemen, maar meer met bereikbaarheid, be-
kendheid en openheid. Ook anno 2014 is seksualiteit nog 
steeds een taboe-onderwerp waar veel patiënten maar ook 

artsen niet over durven pra-
ten. We proberen door con-
tinue scholing en onderwijs 
op dit gebied het onder-
werp onder de aandacht te 
brengen. Een goed voor-
beeld hiervan is de ontwik-
keling van de transmurale 
richtlijn ‘Seksuologische 
hulpverlening’ die in deze 
regio is ontwikkeld door 
huisartsen, gynaecologen, 
seksuologen, bekkenfysio-
therapeuten en urologen. 

Deze werkafspraak biedt voor huisartsen houvast in het stellen 
van vragen over de seksualiteit en helpt hen bij het op de juiste 
manier verwijzen van patiënten.

Bekkenbodem en bekkenfysiotherapie

Er zijn tal van seksuele problemen waar de hulp van de bekken-
fysiotherapeut wordt ingeroepen. Denk aan pijn bij het vrijen, 
onmogelijkheid tot het hebben van gemeenschap bij vrouwen 
en erectieproblemen of te vroeg klaarkomen bij mannen. In alle 
gevallen vindt afstemming plaats over wie wat behandelt. Zo 
hebben we een verschuiving gezien van de pelotte therapie 
(aanvulling op ontspanningsoefeningen, waarbij met dunne 
staafjes weer wordt geoefend om iets in de schede in te bren-
gen zonder pijn) van gynaecoloog naar bekkenfysiotherapeut

Problemen op het gebied van seksueel functioneren zijn niet 
altijd op te lossen. Toch zorgen de intensieve begeleiding, de 
uitleg en de vaak praktische tips er vrijwel altijd voor dat de 
patiënten verbetering ervaren van hun klachten en in veel ge-
vallen er zelfs helemaal van kunnen genezen.

Meer informatie: www.isala.nl/gynaecologie
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50 shades of greyballetjes, Ben Wa-balletjes, geishaballetjes, pleasure balls. 

Het zijn verschillende namen voor een sex toy waarmee vrouwen hun bek-

kenbodem kunnen oefenen en waar ze tegelijkertijd opgewonden van raken. 

Althans, dit beweert de leverancier. Er zijn zelfs vrouwen die er na een beval-

ling mee oefenen. Maar zijn ze inderdaad goed voor je bekkenbodem?

Ben Wa-balletjes

PRODUCT BELICHT

Nynke Feenstra

Ben Wa-balletjes zijn twee ronde of ei-vormige balletjes die 
met elkaar zijn verbonden. Je kunt ze net als een tampon in-
brengen in de vagina. Hierbij gebruik je eventueel wat glijmid-
del. Dan ga je lopen. In de balletjes zit een tweede bal, die be-
weegt en voor trillingen zorgt. De trillingen zouden zenuwen 
stimuleren die in verbinding staan met de clitoris. De balletjes 
hebben de neiging uit de schede te zakken, waardoor je de 
bekkenbodem gaat aanspannen.

Bekkenfysiotherapeute Ingrid Hofsteede is geen voor-

stander van het oefenen met deze balletjes. Ze werkt bij 

Groepspraktijk Minerva in Amsterdam en is gespeciali-

seerd in de overactieve bekkenbodem.

“Zomaar lukraak oefenen met Ben Wa-balletjes vind ik geen 
goed idee. In mijn fysiopraktijk komen mensen met heel diver-
se bekkenbodemklachten: urineverlies, verzakking van baar-
moeder, blaas of endeldarm, frequente plasaandrang, moeite 
met (leeg)plassen en poepen, pijn bij het vrijen of een combi-
natie van klachten. Bij elke aandoening hoort een andere be-

handeling. De bekkenbodem bestaat uit verschillende lagen en 
kringspieren. Een rechttoe-rechtaan krachttraining zoals met 
dit seksspeeltje is niet voor iedereen de juiste aanpak.”

Wat gebeurt er in je onderlijf als je die balletjes in hebt?

“Je spant je bekkenbodem aan waardoor de balletjes rusten 
op de bekkenbodem en daarbij trekt de schede omhoog en 
wordt nauwer, waardoor de balletjes er niet uitfloepen.” 

Wanneer is het oefenen met pleasure balls geen goed 

idee?

“Als er sprake is van een verzakking waarbij de blaas of de 
baarmoeder iets door de bekkenbodem heen zakt. Dan zou je 
tijdens het oefenen met die balletjes dat orgaan afknijpen. En 
als je pas bevallen bent, is de schede vaak nog te wijd. Dan 
spant een vrouw haar bekkenbodem misschien wel aan, maar 
wordt de schede er niet nauwer door. Terwijl een vrouw met 
een smalle schede de balletjes misschien moeiteloos binnen 
kan houden of ze zelfs niet in kan brengen. Ik ben ook be-
ducht voor overactiviteit van de bekkenbodemspieren door die 
balletjes.”

Kunnen vrouwen er een overactieve 

bekkenbodem van krijgen?

“Sommige mensen spannen de hele dag 
hun bekkenbodem aan. Net zoals er 
mensen zijn die hun buik- of bilspieren 
de hele dag door aanspannen. Spieren 
zijn gebaat bij de afwisseling van inspan-
ning en ontspanning. Een te hoge activi-
teit van de bekkenbodem komt veel 
voor. Vrouwen die daar al last van heb-
ben, moeten er zeker niet mee oefenen. 
Zij zijn juist gebaat bij het tegenoverge-
stelde: ontspanningstherapie.”

Dus niet gebruiken, die Ben Wa-bal-

letjes?

“Als vrouwen er vanwege het genot 
mee in de weer gaan, zal ik ze niet te-
genhouden. Maar als je bekkenbodem-
klachten hebt, kun je beter naar de bek-
kenfysiotherapeut gaan dan die balletjes 
gebruiken.”

Ben Wa-balletjes zijn er in allerlei uitvoeringen. Dit is de Ovo L1 – een beginnersset met 

twee verschillende balletjes. Met de paarse eitjes weegt de toy 86 gram, met de twee zilver-

kleurige 106 g.
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Er zijn verschillende seksuele disfuncties, ofwel problemen op seksueel ge-

bied. Eén van deze seksuele disfuncties is ‘vaginisme’. Vaginisme kan om-

schreven worden als ‘aanhoudende problemen met penetratie van de vagina, 

terwijl er wel sprake is van een duidelijke wens om gepenetreerd te worden’. 

Vaginisme valt onder de seksuele pijnstoornissen, maar er hoeft niet altijd 

sprake te zijn van pijn. 

Vaginisme

SEKS & BEKKENBODEM

Raisa Wikarta

psycholoog

Het kan bij penetratieproblemen gaan om de penis, maar ook 
vinger(s) en tampons kunnen vaak niet ingebracht worden. Te-
vens kan een consult bij de gynaecoloog moeizaam verlopen 
omdat het speculum niet ingebracht kan worden. Voor de di-
agnose vaginisme gesteld kan worden, moet een lichamelijke 
oorzaak voor deze klacht zijn uitgesloten. 

Vaginisme en de rol van de bekkenbodem

Omdat een somatische oorzaak uitgesloten wordt, zijn vrou-
wen met vaginisme lichamelijk gezien niet ‘anders’ dan andere 
vrouwen. Wel speelt de bekkenbodem een belangrijke rol in de 
mate waarin het mogelijk is de vagina te penetreren. Wanneer 
men de bekkenbodem aanspant, wordt penetratie moeizaam 
of onmogelijk. Hierbij kan gedacht worden aan de reactie van 
de bekkenbodemspieren op een fysieke en seksueel bedrei-
gende stimulus, bijvoorbeeld in het geval van (een dreigende) 
verkrachting. Maar vrouwen met vaginisme reageren op een-
zelfde wijze op de ‘dreigende’ penetratie van hun vagina. Zij 
spannen dan onwillekeurig de bekkenbodemspieren aan en 
onderscheiden zich hierin van 
vrouwen zonder vaginisme.

Vicieuze cirkel

Vooralsnog heerst er ondui-
delijkheid rondom het ont-
staan van vaginisme. Kennis 
over het voortbestaan van de 
klacht kan een eerste stap 
zijn in de behandeling van va-
ginisme. Angst speelt een 
grote rol bij de instandhou-
ding van vaginisme. Vaak ko-
men er angstige gedachten 
naar boven wanneer een 
vrouw met vaginisme aan pe-
netratie denkt. Dergelijke ge-
dachten roepen niet alleen 
psychische spanning op, maar 
ook lichamelijke spanning. 
Deze lichamelijke spanning 

vertaalt zich in het aanspannen van de bekkenbodemspieren. 
Hierdoor wordt het moeizaam, pijnlijk of zelfs onmogelijk om 
de vagina te penetreren. Dit bevestigt de angstige gedachten 
en de negatieve associatie die de vrouw met penetratie heeft, 
wordt versterkt. Hierdoor raakt men in een vicieuze cirkel. 
Deze voortdurende negatieve ervaringen met penetratie kun-
nen ertoe leiden dat men penetratie geheel gaat vermijden. 
Hierdoor worden de angstige gevoelens vermeden. Deze ver-
mijding speelt een grote in de instandhouding van de klacht. 
De vrouw is ervan overtuigd dat penetratie keer op keer niet 
mogelijk zal zijn. Het tegendeel kan, door de vermijding van 
penetratie, niet bewezen worden. De angstige gedachten wor-
den dus niet ontkracht en de vicieuze cirkel blijft intact.

De behandeling van vaginisme

Doorbreken van deze vicieuze cirkel is noodzakelijk voor de 
psychologische behandeling van vaginisme. Het is belangrijk 
dat er weer een plezierig seksueel contact wordt opgebouwd, 
waarbij succesvolle penetratie door de penis als uiteindelijk 
doel beschouwd kan worden. 

Tijdens de behandeling wordt er geoefend met de penetratie 
van de vagina. Hierbij kan men denken aan het stapsgewijs in-
brengen van één vinger. Wanneer dit gelukt is, kan men verder 
oefenen met het inbrengen van twee vingers. Het bereiken van 
het uiteindelijke doel wordt langzaam opgebouwd. 

Het leren controleren van de bekkenbodemspieren neemt een 
belangrijke rol in bij deze praktische kant van de behandeling. 
Zo leert de vrouw haar terugtrek-reflex te bedwingen wanneer 
zij haar bekkenbodemspieren onwillekeurig aanspant tijdens 
het inbrengen van bijvoorbeeld een vinger. In plaats daarvan 
houdt ze haar vinger stil in de vagina, terwijl zij haar aandacht 
richt op het ontspannen van de bekkenbodemspieren. Op deze 
manier leert zij zich te ontspannen en raakt zij gewend aan de 
penetratie van de vagina. De negatieve associatie die zij heeft 
met penetratie, wordt op deze manier zwakker. Zo wordt er 
doorgegaan met oefenen, totdat het mogelijk is om de vagina 
te penetreren met de penis.

Literatuur: Van Lankveld, J., Ter Kuile, M. & Leusink, P. (2010). 
Seksuele disfuncties. Diagnostiek en behandeling. Houten: 
Bohn Stafleu van Loghum.
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Mijn bekken in relatie tot mijn relatie

SEKS & BEKKENBODEM

Problematiek in het bekkengebied heeft impact op 

het dagelijks leven, op je mobiliteit en daarmee je 

participatie in de maatschappij, op je relatie, li-

chaamsbeleving en seksualiteit.

Henriëtte Meijer

Vaak ligt de focus vooral op het medische probleem en hoe dat 
opgelost kan worden. Er wordt behandeld, geoefend en ge-
opereerd. Het kan ook zijn dat je klachten niet verholpen kun-
nen worden of na verloop van tijd weer terugkomen, dat je het 
moet doen met de situatie zoals die is. Het kan een hele klus 
zijn om daarmee om te leren gaan, om te nemen dat het is 
zoals het is. In praktische zin bijvoorbeeld het gebruik van in-
continentieverband, en ook in sociaal-emotioneel opzicht: wat 
doet dat met je zelfbeeld, welke invloed heeft het op je relatie 
en op je rol in je familie en in de maatschappij? Gelukkig komt 
daar in de medische wereld steeds meer aandacht voor. In veel 
bekkenbodemcentra behoren een psycholoog en/of seksuo-
loog tot het behandelteam.
Ook ik ben een bekkenbodempatiënt. Bij de geboorte van mijn 
oudste zoon, ruim 25 jaar geleden, ben ik zwaar beschadigd 
geraakt. Ik heb daarna zeven operaties gehad en ben nog 
steeds incontinent voor urine, draag altijd incontinentiever-
band en ben beperkt in bewegen, want juist dan verlies ik uri-
ne. Wat heb ik veel in mijn eentje geworsteld met de schaamte 
hierover, ik was bang om zielig, vies of minderwaardig als 
vrouw bevonden te worden. Nog steeds is het moeilijk om mijn 
kwetsbaarheid hierin te laten zien. In mijn huwelijk heeft dit 
stuk ook een grote rol gespeeld. Als mijn partner zei dat hij mij 
nog even aantrekkelijk vond enz. dan geloofde ik hem niet. Ik 
was bang dat hij dat zei omdat hij aan me vast zat in een hu-
welijk met kinderen. Ik kan nu heel duidelijk voelen dat ik die 
bevestiging niet bij een partner moet zoeken, maar bij mezelf. 
Ik heb een normaal leven, de meeste mensen merken aan mij 
niet dat ik een beperking heb. Tegelijk word ik dagelijks met 
mijn incontinentie geconfronteerd, zo ook in het aangaan van 
nieuwe relaties na mijn scheiding. Want wat voor eerste indruk 
maak ik met mijn incontinentieverband? Mijn angst voor urine-
verlies tijdens het vrijen stond haaks op overgave en intimiteit. 

Peter Snippe, mijn nieuwe partner zegt hierover:
In de zomer van 2012 leerde ik mijn huidige levenspartner 

Henriëtte Meijer kennen. De verliefdheid sloeg onstuitbaar toe, 

met de daarbij behorende intimiteit en seksualiteit. Henriëtte 

was heel open naar mij toe rondom haar incontinentie, dat gaf 

mij de ruimte om er samen over te praten en haar totaal te 

kunnen aannemen met alles wat er is. Gaandeweg onze ont-

dekkingstocht in de volledige overgave aan seksualiteit, waren 

er nog hobbels te nemen, die wij in alle oprechtheid en open-

heid samen konden wegnemen.

Onder andere in focusgroepen heb ik ervaren hoe fijn het is 
om met lotgenoten te praten over het leven met incontinen-
tie. Dat de incontinentie het beeld van jezelf heeft veranderd. 
Dat het je relatie beïnvloedt. Over wat er verloren is gegaan 
of is veranderd aan lichamelijkheid en intimiteit. Vaak is het 
zo moeilijk om in je dagelijks leven te praten over wat je in-
continentie werkelijk met je doet. Ook binnen je relatie kan 
het lastig zijn om dat open te laten zien. Hoeveel mensen 
worstelen hiermee, zonder het te delen?

Wij hebben een themadag ontwikkeld voor koppels waarvan 
een van de partners incontinent is: ‘Mijn bekken in relatie tot 
mijn relatie’. Koppels die ervaren dat hun relatie beïnvloed of 
gehinderd wordt door de incontinentie en die daar graag sa-
men aan willen werken.

Vanuit onze eigen ervaringen en onze professie zien wij een 
grote meerwaarde in het werken met koppels in een groep 
van lotgenoten. De gedeelde ervaring met lotgenoten (zowel 
degene die incontinent is als de partner van), de herkenning 
bij anderen en de erkenning in een groep, geven de ruimte 
om als partners onderling te delen wat de incontinentie ten 
diepste met je doet.

Deze dag is het begin van een reis, waarbij wij jullie meene-
men door middel van verschillende werkwijzen: relatiecoa-
ching, lotgenotencontact, gesprekstechnieken, systemisch 
werk, rituelen en eigen ervaringen.

Met als doel elkaar helemaal te ontmoeten in de intimiteit 
van jullie relatie.

Kijk voor meer informatie en/of aanmelding op de webpagi-

na www.epata.nl/incontinentie
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Altijd al willen weten welke invloed uw hersenen hebben op uw continentie? 

Prof.dr. Gert Holstege weet er alles van en schreef voor deze B-Wijzer een in-

teressant college.

“Urge-incontinentie is een hersenziekte”

URGE-INCONTINENTIE

Prof.dr. Gert Holstege*

Katten en honden zijn zeer geliefde huisdieren die zelfstandig 
in het huis rondlopen. Konijnen, ratten, muizen en vogels wor-
den daarentegen alleen in kooien gehouden. Reden is dat deze 
dieren hun urine en ontlasting niet uitsluitend op de daarvoor 
bestemde plaats deponeren, zoals katten, dan wel ophouden 
totdat zij buiten de woning hun gang kunnen gaan, zoals hon-
den. Echter, indien katten en honden door ziekte of ouderdom 
niet langer in staat zijn hun urine en feces te controleren, dan 
worden zij vrijwel direct door hun bezitters ‘geëuthanaseerd’. 
Mensen zijn eveneens in staat om alleen te urineren of defece-
ren als men zich op de wc bevindt en niet elders, zoals in de 

auto of voor een computerscherm, tenzij het scherm zich even-
eens op de wc ophoudt.

Hoe kan het dat katten, honden en mensen wel controle over 
tijd en plaats van hun mictie (urinelozing) en defecatie (stoel-
gang) hebben en vele andere diersoorten niet of in veel min-
dere mate? Reden is dat hun hersenen controle uitoefenen 
over tijd en plaats van mictie en defecatie, wat van groot be-
lang is in de samenleving. Toch lijden er in Nederland ongeveer 
één miljoen mensen aan incontinentie, waarbij de aandrang- 
of urge-incontinentie een zeer belangrijke vorm is. 

Uitstellen van wc-bezoek

Bij de urge-incontinentie wordt de aandrang om te urineren of 
defeceren heel duidelijk gevoeld, maar is men niet, zoals ge-
zonde mensen, in staat om deze aandrang uit te stellen door 
zich te verplaatsen naar een wc, ook al zou dat uitstel van uri-
neren of defecatie van een uur of zelfs langer ten gevolge heb-
ben. 
De hersenen ontvangen continu informatie over de druk in de 
blaas, distale colon (laatste stuk van de dikke darm) en rectum 
(endeldarm). Deze informatie wordt via binnenkomende zenu-
wen naar een groep cellen - het pelvic organ spinal relay center 
(POSRC) - in het sacrale deel van het ruggenmerg (bekkenge-
bied/gebied rond het heiligbeen) gezonden. Het POSRC zendt 
deze informatie door naar het ‘periaqueductale grijs’ (PAG) in 
de middenhersenen (mesencephalon). 

Het PAG op zijn beurt heeft een directe verbinding met een 
groep neuronen (zenuwcellen) in het nabijgelegen ‘pontiene’ 
deel van de hersenstam. Deze groep neuronen wordt het ‘pel-
vic organ stimulating center’ (POSC) genoemd, omdat die 
groep neuronen directe verbindingen heeft met de ‘parasym-
pathische’ neuronen in het sacrale ruggenmerg die op hun 
beurt de gladde spieren van de blaas en rectum innerveren 
(voorzien van zenuwen). 

Tegelijkertijd, via inhibitoire of remmende interneuronen (scha-
kelcellen) in het sacrale ruggenmerg, remt de POSC de moto-
neuronen (bewegingszenuwcellen) die de afsluitspieren van de 
bekkenbodem innerveren. Hierdoor kan de POSC de blaas en 
rectum samentrekken en de afsluitspieren van blaas en rectum 
ontspannen, wat leidt tot urineren en/of defeceren. 
Overigens speelt de POSC ook een essentiële rol bij seksuele 
activiteiten, zoals ejaculatie bij mannen en orgasme bij vrou-

* Prof.dr. Gert Holstege werkt voor het Centre for Clinical Re-

search van The Univerity of Queensland in Herston, Australië 

 (Foto Hillesum)



B-Wijzer nr 50 – december 2014   15

wen. De bijgaande afbeelding toont een overzicht over hoe de 
hersenen de bekkenorganen besturen.

De hersenstam, door middel van de PAG en POSC, heeft dus 
volledige controle over urineren en defeceren en oefent die 
controle uit via lange opstijgende en afdalende zenuwbanen 
door de witte stof van het ruggenmerg. Indien die banen wor-
den onderbroken, zoals bij een dwarslaesie, vervalt deze con-
trole. Vaak wordt gedacht dat het grote probleem van dwars-
laesiepatiënten is dat ze niet meer kunnen lopen. Het niet 
meer kunnen urineren, defeceren en het zich niet meer kun-

nen bezighouden met seksuele activiteiten wordt echter als 
een veel groter probleem ervaren.

Remming is cruciaal

Indien de PAG en POSC zo’n grote rol spelen in mictie, defeca-
tie en seks, welke hersengebieden controleren dan de PAG en 
POSC? Neurowetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond 
dat er zeer sterke verbindingen zijn van hersencentra die het 
zogenaamde emotioneel motorisch systeem vormen. Voor-
beelden zijn de zeer sterke verbindingen naar de PAG van de 
hypothalamus, amygdala en, vooral bij de mens, van de ‘orbi-

tofrontale cortex’. In de prefrontale cor-
tex wordt besloten, op basis van visuele, 
auditieve, reuk- en ‘somatosensibele’ in-
formatie, of mictie en defecatie kan 
plaatsvinden. Zo ja, (men bevindt zich 
bijvoorbeeld op een wc), dan wordt de 
remming op de PAG en de POSC opge-
heven en vindt mictie en/of defecatie 
plaats. 

Indien de remming van de orbitofrontale 
cortex op de PAG-neuronen die de POSC 
controleren wordt opgeheven, bijvoor-
beeld bij een herseninfarct of andere her-
senziekten als Alzheimer of atherosclero-
se (aderverkalking), dan wordt deze rem-
ming niet of onvoldoende doorgegeven. 
Resultaat is dat de PAG zich merendeels 
of uitsluitend baseert op de informatie 
die het ontvangt van het sacrale ruggen-
merg aangaande druk in de blaas en rec-
tum en bij stijging van die druk de mictie 
of defecatie in gang zet, terwijl de om-
standigheden zich niet daartoe lenen. Zo 
ontstaat urge-incontinentie van mictie en 
defecatie. Urge-incontinentie is dus een 
hersenziekte.

1. Holstege, G. (2010) The Emotional 
Motor System and Micturition Control J. 
Neurourol and urodynamics 29: 42-48

2. Beckel, J.M. and Holstege, G. (2011) 
Neuroanatomy of the Lower Urinary 
Tract in Handbook of Experimental Phar-
macology, Volume 202: 99-116

3. Beckel, J.M. and Holstege, G. (2011) 
Neurophysiology of the Lower Urinary 
Tract in Handbook of Experimental Phar-
macology. Volume 202: 149-169

4. Beckel, J.M. and Holstege, G. (2014) 
The lower urinary tract.  Chapter 12 in: 
The rat nervous system, fourth edition, 
Paxinos editor, Elsevier  p. 247-263
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Congres IUGA-AUGS Washington D.C. 

Behandeling van verzakking 
krijgt volle aandacht

CONGRESVERSLAG

Washington D.C. was van 22 tot 26 juli 2014 de 

plaats van het jaarlijkse congres van de IUGA (In-
ternational Urogynecology Association). Voor de 
eerste keer werd het congres georganiseerd samen 

met de Amerikaanse zusterorganisatie AUGS 
(American Urogynecology Society). Er waren zo’n 
2500 deelnemers.

Dr. Hans van Geelen

Verzakkingsoperaties

Het is een bekend gegeven dat in de westerse landen één op 
de tien vrouwen in haar leven in aanmerking komt voor een 
operatie i.v.m. verzakking en/of incontinentie. Er was derhalve 
opnieuw veel aandacht voor de problematiek rond de behande-
ling van verzakkingsklachten. Daarnaast werd wederom de 
vraag gesteld in hoeverre het van belang is de baarmoeder tij-
dens een verzakkingsoperatie te verwijderen dan wel te sparen. 
Reeds in de jaren zeventig van de vorige eeuw woedde hier ten 
lande de discussie over de noodzaak tot baarmoederverwijde-
ring. Een discussie gevoed door patiëntenvereniging VZB (Vrou-
wen Zonder Baarmoeder), tegenwoordig bekend onder de 
naam PGN (Patiëntenvereniging Gynaecologie Nederland). 

In de jaren 70 was men, aansluitend aan de bevindingen van 
Masters en Johnson, overtuigd dat behoud van de baarmoeder 
een belangrijke rol speelde bij de seksuele beleving. De laatste 
jaren is men de mening toegedaan dat de baarmoeder van be-
lang is voor de stabiliteit van de organen in het kleine bekken. 
Onderzoek van vaderlandse bodem (Proefschrift V. Dietz in 
2008) liet zien dat behoud van de baarmoeder bij een verzak-
kingsoperatie (zgn. sacro-spinale hysteropexy) dezelfde – goe-
de - anatomische en subjectieve resultaten gaf als een vaginale 
baarmoederverwijdering. Op grond van deze bevindingen heb-
ben Detollenaere e.a. in ons land  tussen 2009 en 2012 een 
goed opgezet, gerandomiseerd onderzoek verricht. De resulta-
ten, één jaar na operatie, werden in een plenaire podiumsessie 
gepresenteerd. Hun bevindingen laten zien dat t.a.v. kwaliteit 
van leven, seksuele beleving en algemeen functioneren het 
niet uitmaakt of de baarmoeder al of niet wordt verwijderd. De 
voordelen van de baarmoedersparende operatie zijn: kortere 
operatietijd, minder bloedverlies, kortere opnameduur en snel-
lere terugkeer in het arbeidsproces. Langetermijnonderzoek zal 
moeten aantonen of het risico op recidief - d.w.z. het  opnieuw 
optreden van verzakking – voor beide ingrepen gelijkwaardig is 
dan wel in grote mate verschilt.

Vaginale matjes

Nog niet zo lang geleden, d.w.z. van 2004 tot 2012, was men 
van mening dat de introductie van de zgn. vaginale matjes 

(‘vaginal mesh’) een doorbraak betekende in de behandeling 
van vaginale verzakking en de kans op recidief, d.i. het op-
nieuw optreden van verzakkingsverschijnselen, zou verminde-
ren. Registratie en publicaties van complicaties, die met deze 
nieuwe techniek gepaard gaan, hebben ertoe geleid dat de 
toepassing van deze techniek in veel landen praktisch tot nul is 
gereduceerd. In andere landen, zoals Frankrijk en Australië, 
wordt de techniek nog op uitgebreide schaal toegepast. Een 
Australische groep vergeleek de vijfjaars resultaten na een 
transvaginale ‘mesh’-operatie met die na een conventionele 
vaginale ingreep en vond t.a.v. kwaliteit van leven en alge-
meen functioneren geen duidelijke verschillen. Echter bij 7% 
van de vrouwen met mesh-operatie traden klachten op als ge-
volg van doorscheuren van het vaginale matje.

Onderzoekers van het AMC Amsterdam (Kowalik e.a.) presen-
teerden de resultaten van hun na- onderzoek na transvaginale 
mesh-operaties, uitgevoerd tussen 2007 en 2012. Hun resulta-
ten zijn vergelijkbaar met die van hun Australische collegae: 
doorscheuren van het matje 11%, her-operatie wegens reci-
dief 7%. 
Het is duidelijk dat goede na-controle over langere termijn met 
goede verslaglegging van de objectieve en subjectieve bevin-
dingen van groot belang is, teneinde in de toekomst met goe-
de onderbouwing een passende ingreep bij een individuele 
patiënte te kunnen aanbieden.

Behoudende maatregelen

Naast het uitgebreide pakket aan operatieve technieken is er 
de laatste jaren in toenemende mate belangstelling voor be-
houdende maatregelen, zoals bekkenfysiotherapie al of niet in 
combinatie met een vaginale ring (pessarium). Onderzoekers 
van het UMC Groningen presenteerden twee studies over het 
effect van bekkenbodemtraining bij patiënten (ouder dan 55 
jaar) met verzakkingsklachten. 

De eerste studie betrof een groep met matige verzakkingsver-
schijnselen: 114 vrouwen kregen gerichte fysiotherapie. Na drie 
maanden werd hun klachtenpatroon vergeleken met dat van 
een controlegroep van 125 vrouwen die geen fysiotherapie had 
gehad. De behandelde groep toonde een duidelijke verbetering 
van hun  verzakkingsverschijnselen vergeleken met de controle-
groep. Wel moet men er rekening mee houden dat het onder-
zoek slechts een periode van drie maanden omvatte en derhal-
ve er geen conclusies zijn over het resultaat op langere termijn. 

De tweede studie betrof een groep met ernstige verzakkings-
verschijnselen: 65 patiënten kregen bekkenfysiotherapie aan-
geboden , bij 42 vrouwen werd een vaginale ring geplaatst. De 
resultaten laten weliswaar een lichte verbetering zien bij 10 tot 
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20% van de vrouwen  in beide groepen. Echter ook in deze 
studie was de duur van de behandeling slechts 3 maanden zo-
dat uitspraak  over het effect op langere termijn niet gedaan 
kan worden.

Een ander onderzoek van vaderlandse bodem verdient even-
eens vermelding. Van Bavel e.a. onderzochten retrospectief 

over een periode van tien jaar het risico op een totaalruptuur 
tijdens een kunstverlossing: vacuum (zuignap) en forceps 
(tang). Zij concluderen, na analyse in de landelijke verloskundi-
ge registratie van 170974 kunstverlossingen, overtuigend dat 
het zgn. ‘inknippen’ (in medische termen ediolaterale episioto-
mie) beschermt tegen het risico op volledig doorscheuren (to-
taalruptuur).

HUISARTS

Nieuwe functie binnen huisartsgeneeskunde

Kaderhuisartsen urogynaecologie 

Sinds 2009 bestaat er een opleiding voor huisart-
sen met een bijzondere interesse op het gebied 
van urologische en gynaecologische klachten in de 

huisartspraktijk. Die is te vergelijken met de al lan-
ger bestaande kaderopleiding voor specifiek in di-
abetes of longziekten geïnteresseerde huisartsen. 

De opleiding voor kaderhuisartsen gebeurt in sa-
menwerking met het Nederlands Huisartsen Ge-
nootschap.

Janny Dekker

huisarts-onderzoeker, Huisartsgeneeskunde UMCG en

lid van de expertgroep UgynHAG.

De opleiding duurt twee jaar en kost de huisarts ongeveer één 
dag per week met maandelijks een scholingsdag in het Rad-
boud UMC in Nijmegen. Als de kaderhuisartsen klaar zijn met 
hun opleiding kunnen zij lid worden van de expertgroep Ugyn-
HAG (urogynaecologie-huisartsgeneeskunde). 

Kaderhuisartsen ondersteunen collega-huisartsen, praktijk-
ondersteuners en praktijkassistentes bij de zorg op urogynae-
cologisch gebied. Daarnaast nemen zij deel aan richtlijn-
ontwikkeling en het opstellen van samenwerkingsafspraken en 
leveren zij een bijdrage aan kwaliteit van zorgprojecten. Kader-
huisartsen zijn ‘gewone’ huisartsen met een eigen praktijk 
maar met een specifieke expertise binnen het vak.

Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor 
patiënten met vragen en problemen op het gebied van veel 
voorkomende urologische en gynaecologische problemen en 
het beter positioneren van de urogynaecologische gezond-
heidszorg binnen de huisartsgeneeskunde. 

Waarom zijn er kaderhuisartsen nodig?

Moet niet elke huisarts beschikken over voldoende kennis en 
vaardigheden om zijn of haar patiënten met urogynaecologi-
sche problemen te behandelen? Er zijn een aantal redenen 
waarom het belangrijk is binnen de huisartsgeneeskunde ex-
perts te hebben op het gebied van de urogynaecologie: 

– De geneeskunde ontwikkelt zich snel en het is belangrijk om 
over nieuwe ontwikkelingen een deskundige collega te kun-
nen consulteren. Voorbeelden zijn nieuwe onderzoekstech-
nieken om een seksueel overdraagbare aandoening vast te 
stellen, behandelingen bij prostaatvergroting en plasklach-
ten (inclusief incontinentie) en nieuwe vormen van anticon-
ceptie.

– Een aantal aandoeningen wordt door de huisarts weinig ge-
zien. Klinische stages in de gynaecologie en verloskunde zijn 
ingekort. Stages in de urologie zijn zeer beperkt van opzet. 

– Via tv, internet en sociale media worden patiënten steeds 
beter geïnformeerd maar ook benaderd door instanties met 
commerciële belangen, bijvoorbeeld via campagnes als de 
prostaatklachtenlijn en de overgangsweek. Huisartsen heb-
ben behoefte aan het bepalen van een standpunt met be-
hulp van deskundige argumenten, die een kaderhuisarts kan 
leveren. 

– Patiënten zijn mondiger en vragen om kwaliteit van zorg, 
ook op het gebied van urologische en gynaecologische pro-
blemen. De huisartsen willen die kwaliteit ook leveren. 

– De urologie en gynaecologie zijn het werkterrein - naast dat 
van de huisarts - van disciplines in zowel de eerste lijn (ge-
specialiseerde fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen) 
als in de tweede lijn (gynaecologen, urologen). Deskundige 
huisartsen hebben hier een rol bij het ontwikkelen van nieu-
we samenwerkingsverbanden, het maken van transmurale 
afspraken (dus tussen meerdere instellingen) en het organi-
seren van intercollegiale consultatie. 

– Er is een tekort aan huisartsen die deskundig zijn op het ter-
rein van de urologie en gynaecologie voor de huisartsoplei-
ding en de nascholingen. Daardoor wordt nascholing gege-
ven vanuit het perspectief van de specialist (gynaecoloog, 
uroloog) met onvoldoende huisartsgeneeskundige inbreng.

Op de eigen website van de expertgroep UgynHAg zijn de na-
men en adressen te vinden van de leden van de expertgroep. 
Ook patiëntenorganisaties kunnen een beroep doen op kader-
huisartsen, bijvoorbeeld voor het verzorgen van voorlichtings-
avonden.

Meer informatie vindt u op https://ugynhag.nhg.org
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Proefschrift Manon Kerkhof

Stressincontinentie

Meer info over TVT, een ziekenhuis in de buurt en ervaringen van andere vrouwen: 

www.stressincontinentie.nl

voor veel vrouwen een dagelijks probleem 

 

Stressincontinentie is goed en veilig te behandelen met een TVT-bandje.

De ingreep duurt maar 15 minuten. U kunt de dag erna al uw normale activiteiten hervatten.

9 op de 10 vrouwen zijn volledig tevreden over het resultaat.

Jaarljks worden meer dan 8.000 vrouwen behandeld. 

De TVT-ingreep wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

GYN001-2014-EB 

Op 16 september promoveerde Manon Kerkhof aan 
de VU te Amsterdam. Titel van haar dissertatie was 
Pelvic Organ Prolapse: Matrix, Cells and Genes.

De laatste jaren verschijnen er veel proefschriften over het 
functioneren van de bekkenbodem en daaraan gerelateerde 
aandoeningen. De belangstelling in gynaecologenland hier-
voor is toegenomen en via een zogenoemd consortium - een 
onderzoekssamenwerkingsverband van de grote klinieken - 
worden patiënten ‘gepoold’ en onderzoeksdoelen overlegd en 
gezamenlijk opgepakt.
Ook op de wetenschappelijke vergaderingen van de grote in-
ternationale wetenschappelijke verenigingen zoals de ICS en 
de IUGA, zijn er een toenemend aantal presentaties van Neder-
lands onderzoek. Veelal betreft dit studie naar diagnostische 
nieuwe ontwikkelingen of evaluaties van technieken en behan-
delingen.
Manon Kerkhof promoveerde op een aantal artikelen die zijn 
gepubliceerd in toonaangevende internationale tijdschriften en 
koos een andere vraagstelling: hoe komt het dat één op de 
tien Westerse vrouwen op enig moment in haar leven geope-
reerd wordt vanwege een verzakking? En hoe komt het dat 
een kwart van de patiënten na een corrigerende operatie op-
nieuw een verzakking krijgt?

We weten dat er risicofactoren bestaan, zoals zwangerschap en 
baring, het voorkomen in de familie en COPD, obstipatie en 
veroudering. Gedurende het leven van een vrouw worden er 
krachten op het vaginaweefsel uitgeoefend. Om deze krachten, 
met name tijdens zwangerschap en bevalling, op te vangen 
wordt het weefsel constant afgebroken en weer opgebouwd. 
Kerkhof onderzocht onder meer de kwaliteit van het bindweef-
sel en de elastinevezels van de bekkenbodem en vagina.
Is verandering in het bind- en steunweefsel de oorzaak van de 
verzakking of het gevolg? Anders gezegd: is een verzakking 
aangeboren of verworven? 
Eigenschappen van het vaginaweefsel van vrouwen met en 
zonder verzakking werden vergeleken. Bij operaties aan de 
baarmoeder van patiënten zonder verzakking werd weefsel 
weggenomen. In het laboratorium werden met name de fibro-
blasten getest, hoe deze onder verschillende omstandigheden 
reageren op belasting. De voorzichtige conclusie luidt dat de 
gevonden weefselveranderingen geen oorzaak zijn, maar het 
gevolg van de verzakking.

Willem Mensink

Pelvic Organ Prolapse: Matrix, Cells and Genes.

ISBN/EAN 078946/1087096.
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Als ervaringsdeskundige mocht ik het woord voeren op het NVOG-minisym-

posium ‘Introductie nieuwe technieken in de klinische praktijk’. Wat verwacht 

ik van mijn arts? Hoe komen wij samen tot een verantwoorde keuze voor een 

behandeling of ingreep, óók als het om nieuwe technieken gaat.

Is nieuw altijd beter?

NIEUWE TECHNIEKEN

Henriëtte Meijer*

Aan de ene kant was ik een vreemde eend in de bijt omdat ik 
als patiënt aan het woord kwam bij de NVOG. Tegelijk ben ik 
paramedicus (ergotherapeut) en ken ik de gezondheidszorg als 
behandelaar. Als patiënt is elke techniek waarmee ik te maken 
krijg voor mij nieuw. En daarom heeft de specialist een grote 
verantwoordelijkheid om duidelijk te zijn over de stand van za-
ken rond de nieuw toe te passen techniek. De ‘Leidraad intro-
ductie nieuwe interventies’, die nu in ontwikkeling is, geeft 
duidelijke richtlijnen over hoe een nieu-
we techniek geïntroduceerd moet wor-
den. Artsen moeten volgens die richtlij-
nen handelen. Als patiënt wil ik goed 
geïnformeerd worden over consequen-
ties en resultaten van behandelingen en 
het experimentele stadium van de tech-
niek. Zo werden transvaginale meshes 
vaak voorgeschoteld als dé oplossing, 
zonder te vertellen dat er weinig bekend 
was over de gevolgen op korte en lan-
gere termijn. Voor een aantal vrouwen 
zijn de complicaties desastreus gewor-
den.

Tevreden én ontevreden over matje en bandje

25 jaar geleden ben ik bevallen van mijn eerste kind. Hij had 
het niet overleefd als ze me toen niet flink opengescheurd 
hadden. Als gevolg daarvan had ik een aantal verzakkingen en 
was ik incontinent geworden. Én ik had een gezonde zoon. 
Daarna ben ik zeven keer geopereerd, daar zaten ook twee 
hersteloperaties bij. Al met al zijn er nogal wat technieken op 
mij toegepast, waaronder twee met kunststof materiaal (een 
matje en een bandje) en er is een biosling geplaatst. Ik ben 
over dat matje ontzettend tevreden, het is al 16 jaar geleden 
geplaatst en ik ben er nog elke dag erg blij mee. Het andere 
bandje, een TVT (een techniek die toen al tien jaar bestond), 
heeft bij mij gigantische problemen gegeven en mijn inconti-
nentie werd er veel erger door. Het was mijn vierde operatie. 
Een andere arts daarna zei dat die operatie nooit gedaan had 
mogen worden vanwege het vele littekenweefsel. Waar was 
de beslissing van de eerder opererende arts op gebaseerd?

Wat verwacht ik van mijn arts?

Tegenwoordig kun je als patiënt veel informatie vinden op het 
internet, maar wát van deze informatie is voor mij van belang? 
Ik verwacht dan ook het volgende van mijn arts:
Luister naar de patiënt. Ik kreeg een operatie waardoor ik 
voortaan volledig moest katheteriseren, dat paste niet bij mij 
en ik was blij dat de operatie mislukte. Het verhaal van de pa-
tiënt - hoe ik omga met mijn klachten - moet het uitgangspunt 
zijn, het is een onderdeel van een goede probleemanalyse. De 
patiënt moet gezien worden als volwaardige gesprekspartner.

Wees eerlijk naar jezelf en naar de pa-

tiënt. Waarom wil je als arts deze opera-
tie uitvoeren? Vanwege productiecijfers 
of om de nieuwe techniek? Bespreek 
ook eerlijk alle risico’s en mogelijkheden 
met je patiënt. 
Bij twijfel: second opinion of gezamen-

lijk consult. (Werk samen!)
Geef bedenktijd. Het is belangrijk dat 
een patiënt de tijd krijgt om een opera-
tie te overwegen en vragen te stellen.

Het blijft mijn lijf!

Het is belangrijk om voor ogen te hou-
den dat een patiënt meer is dan bijvoor-

beeld haar blaas of verzakking. Problematiek in het bekkenge-
bied heeft impact op het dagelijks leven, op je mobiliteit en 
daarmee je participatie in de maatschappij, op je relatie, li-
chaamsbeleving en seksualiteit. Het is nog zo’n taboe en is ook 
zo kwetsbaar. Ik heb een normaal leven, de meeste mensen 
merken aan mij niet dat ik een beperking heb. Daarnaast zijn 
er vrouwen die zo zwaar gedupeerd zijn, onder andere door 
het gebruik van een nieuwe techniek, dat hun hele leven daar-
door kapot gemaakt is.

Als patiënt heb ik de arts heel hard nodig om tot een goede 
beslissing te komen. De uiteindelijke beslissing neem ik graag 
zelf, dat betekent dat ik heel goed geïnformeerd moet worden 
om zelf de regie te kunnen houden. De patiënt is dus niet het 
probleem, zij is onderdeel van de oplossing!

* Henriëtte Meijer is ergotherapeut, patiënt/ervaringsdeskun-

dige en was van 2006 tot 2012 bestuurslid van de SBP

Dit is een verkorte versie van een artikel dat is verschenen in 

het magazine van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie 

en Gynaecologie (NVOG). Het volledige artikel vindt u op de 

SBP-website: www.bekkenbodem.net. 
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DWARSLAESIE

“Je went eraan en je went er niet aan”

Nynke Feenstra

Je bent nu 72 jaar. Waarom doe je vrijwilligerswerk?

“Dat heb ik altijd al belangrijk gevonden. Ook toen ik nog full-
time werkte als marketing manager in Memphis deed ik vrijwil-
ligerswerk. Ik gaf les aan analfabeten.”

Je hebt in Amerika 

gewoond?

“Ik kom oorspronkelijk uit 
Pijnacker. Van daaruit ben ik 
naar Engeland gegaan, als au 
pair. Daarna naar Parijs. Eerst 
gaf ik daar via de Alliance 
Française Engelse conversatie-
les aan Fransen. Daarna werk-
te ik bij de krant International 
Herald Tribune. Ik verhuisde 
naar Amerika. Daar had ik 
marketingfuncties bij verschil-
lende bedrijven. Onder ande-
re bij Lipton, bij farmaceuti-
sche bedrijven en bij de pak-
ketdienst FedEx. Ik deed er 
ook een MBA marketing. Ik 
reisde veel voor mijn werk. 
Binnen Noord-Amerika uiter-
aard, maar ik vloog ook naar 
Europa en Azië.” Amerika be-
viel haar goed. “Alles is er 
mogelijk. De Amerikanen zijn 
optimistischer dan de Euro-
peanen.”

Wat vind jij belangrijk? Wat raakt jou?

Ze pakt de kleurenbijlage Vrouw van de Telegraaf en leest voor: 
“In Nederland krijgen jaarlijks tussen de 400 en 500 mensen 
een dwarslaesie. Zo’n 60 procent van hen werkt niet.” Ze kijkt 
me vriendelijk aan. “Dat is enorm veel. Waarom werken die 
mensen niet?”

“Als ik lees dat maar zo weinig van de mensen met een dwars-
laesie werken, dan vraag ik me af, waar ligt dat aan? Enerzijds 
zie ik dat mensen zichzelf beperken, anderzijds kiest de maat-
schappij ook voor de makkelijkste weg: een uitkering. In Ame-
rika is het percentage werkenden zelfs nog lager: na verloop 
van acht jaar werkt nog maar 35 procent van de mensen met 
een dwarslaesie.”

Hoe is dat bij jou gegaan. Want jij hebt ook een dwars-

laesie... 

“Toen ik 63 jaar was, kreeg ik een scheur in mijn grote borst-
slagader. Het was een thoracaal aorta-aneurysma. Dit gaat ge-
paard met dusdanig veel bloedverlies dat de meeste mensen 
overlijden voordat ze het ziekenhuis bereiken. Tijdens de ope-
ratie, het plaatsen van een stent in de aorta, werden de zenu-
wen in mijn ruggenmerg beschadigd waardoor ik vanaf mijn 
middel verlamd ben. Mijn toenmalige baas bezocht me in het 
ziekenhuis. Zij stelde vervroegd pensioen voor. Dat was voor 
mij geen optie!’’

Hoe ging dat, terug naar je werk?

“Eigenlijk goed. Ik heb al met al toch ongeveer een jaar kun-
nen werken, maar de tijd van zakenreisjes was voorbij. Helaas 
kreeg ik last van decubitus. Ik kreeg een doorligplek aan de 
zitknobbel. Ik moest bedrust houden en kon hierdoor mijn 
baan niet aanhouden. In diezelfde periode begon mijn familie 
er bij mij op aan te dringen naar Nederland te komen. Wat be-
treft de decubitus is het vijf jaar goed gegaan, maar sinds twee 
jaar heb ik er toch weer last van. Ik heb dit keer geen totale 
bedrust, maar de uren dat ik op ben, zijn gelimiteerd. In bed lig 
ik op mijn buik, dit doe ik al sinds mijn revalidatietijd. Mijn 
‘kantoor’ gaat mee naar de slaapkamer. Bijna alles voor de SBP, 
zoals internetten en mailen, doe ik momenteel vanuit mijn 
bed.”

Willem Mensink, je collega-bestuurslid, noemt jou ‘Me-

vrouw SBP’. Wat zijn jouw taken binnen het bestuur van 

de Stichting Bekkenbodem Patiënten?

“Momenteel vooral het onderhouden van contacten met de 
sponsoren en de donateurs. Ik organiseer bijeenkomsten met 
onze relaties en met de Medische Advies Raad (MAR). Ik ben 
gedeeltelijk verantwoordelijk voor de financiële rapportage. 
Verder werk ik mee aan de subsidieaanvragen en was ik ver-
antwoordelijk voor het meerjarig beleidsplan. Daarvoor deed ik 
ook een tijdje het secretariaat. Ik draag nu minder bij wat be-
treft mijn fysieke aanwezigheid. Zo ben ik minder vaak op 
beurzen.”

Door de decubitus?

“Ja, je geneest minder snel als je ouder wordt. Twee jaar gele-
den had ik nog een treinabonnement. Ik reisde bijvoorbeeld 
een dagje op en neer naar het Bonnefantenmuseum in Maas-
tricht. Nu kan dat niet meer. Je leert plannen. Ik ga bijvoor-
beeld altijd op maandagochtend naar Albert Heijn, omdat er 
dan weinig klanten zijn en veel vakkenvullers. Die kunnen me 
helpen als ik ergens niet bij kan.”

Tien jaar geleden had Maria Boerlage een heel andere kijk op haar oude dag. Ze wilde tot haar 67e wer-

ken en daarna als vrijwilliger in ontwikkelingslanden werken via de Amerikaanse organisatie Peace 
Corps. Maar het liep anders. Ze raakte op haar drieënzestigste verlamd. Nu doet ze alweer zes jaar be-
stuurswerk voor de Stichting Bekkenbodem Patiënten. Ze wordt wel ‘Mevrouw SBP’ genoemd. 

‘Mevrouw SBP’ Maria Boerlage 

met Amerikaanse vriendin Jill in 

Gouda.
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Dus met allerlei slimmigheidjes weet je zelfstandig te 

blijven?

“Als ik op stap ga, drink ik bijvoorbeeld minder dan thuis. Des-
ondanks raakt mijn katheterzak onderweg vol. In de meeste 
restaurants en cafés is de wc niet rolstoeltoegankelijk. Daarom 
neem ik altijd een lege fles of een nieuwe katheterzak mee. 
Laatst moest ik iemand die ik nauwelijks kende even vragen of 
ze mijn katheterzak in de toiletpot wilde legen. Die vrouw 
vond dat gelukkig niet gek. Er zijn mensen die je doen verge-
ten dat je in een rolstoel zit en mensen die je er juist aan herin-
neren. Inmiddels ben ik er wél aan gewend om hulp te accep-
teren van mensen van de thuiszorg. Maar hulpbehoevend zijn 
ten opzichte van andere mensen blijft moeilijk.”

De juiste balans vinden tussen wat je wilt en wat fysiek 

mogelijk is, lijkt mij moeilijk.

“Ik ben nu 72 en merk dat ouder worden ook niet helpt. Ik 
moet mijn grenzen steeds bijstellen. Tot twee jaar geleden reis-
de ik voor een vergadering nog naar Utrecht op en neer. Nu is 
dat een te grote belasting en vergadert het bestuur bij mij 
thuis.”

Waar ligt die grens nu?

“Bij wat ik comfortabel kan doen. Ik doe bijvoorbeeld alleen 
nog treinreizen waarbij ik niet hoef over te stappen.” 

Wat vind jij belangrijk als het gaat om bekkenbodem-

klachten?

“Het overwinnen van de schaamtefactor. Dat mensen die in-
continent zijn erover durven te praten en ermee naar de dokter 
gaan. Het toneelstuk Het verlies van Viviane* vind ik bijvoor-
beeld geweldig.” 

Is er iemand die een voorbeeld voor je is? Een rolmodel?

“De Duitse minister van financiën, Wolfgang Schäuble. In 1990 
pleegde een geestelijk gestoorde man een aanslag op hem. 
Schäuble zit net als ik in een rolstoel en heeft kennelijk ook re-
gelmatig last van decubitus. Hij had ook makkelijk kunnen zeg-
gen: ‘Ik stop ermee’. Maar dat deed hij niet. Dat vind ik goed.”

*Het verlies van Viviane wordt opgevoerd op de Bekkenbo-

demDAG op zaterdag 24 januari 2015 in Nunspeet. U komt 

toch ook?

Problemen bij zelfkatheterisatie

VERPLEEGKUNDIG ONDERZOEK

Naar het toilet gaan om te urineren doen we alle-
maal. Het is veelal zo gewoon dat we er nauwe-

lijks bij stilstaan. Totdat het niet meer gaat zoals 
het hoort. Een onvolledige lediging van de blaas is 
een veel gezien probleem in de urologie. 

Henk Jan Mulder

verpleegkundig specialist urologie

Urine die in de blaas achterblijft kan infecties en nierfunctie-
stoornis veroorzaken. Goed leegplassen is daarom essentieel. 
Voor mensen die de blaas niet goed leegkrijgen of niet meer 
kunnen plassen, kan zelfkatheterisatie een oplossing zijn.
Katheteriseren is de gouden standaard binnen de urologie. Het 
houdt in dat, afhankelijk van het probleem, de blaas door mid-
del van een dunne katheter, die via de plasbuis naar de blaas 
wordt gebracht, een aantal keren per dag leeggemaakt kan 
worden. Deze handeling wordt meestal door een continentie-
verpleegkundige aangeleerd. Instructie voor het katheteriseren 
gaat via de richtlijn die door de beroepsvereniging van de con-
tinentieverpleegkundigen* is uitgegeven. Het aanleren gaat in 
een consult van ongeveer een uur met een telefonische evalu-
atie na een week plus reguliere controles (afhankelijk van de 
instelling) meestal na drie tot zes maanden en na een jaar.

Infectie

Het inbrengen van de katheter kan er helaas ook voor zorgen 
dat bacteriën in de blaas terecht komen, die een infectie ver-

oorzaken. Uit onderzoek (Rew 2003, Ellis 2000) blijkt dat on-
geveer 30% van de patiënten die katheteriseren bacteriën in 
de blaas heeft en 3 tot 10% een infectie krijgt. Een blaasinfec-
tie kan grote impact hebben op de patiënt. In de hedendaagse 
klinische praktijk lijkt het cijfer van infecties zelfs nog hoger. 
Uit retrospectief onderzoek blijkt dat dit rond de 20 tot 25% 
ligt. Daarom ben ik, vanuit mijn werk als verpleegkundig speci-
alist urologie in het Martini Ziekenhuis Groningen, met het 
idee gekomen een onderzoek te starten om de grootte van het 
probleem en de impact op de patiënt in kaart te brengen. 
In juni 2013 ben ik, samen met een verpleegkundig specialist 
en twee urologieverpleegkundigen van drie andere Santeon-
ziekenhuizen (Catharina Ziekenhuis Eindhoven, OLVG Amster-
dam en het MST in Enschede), gestart met het verpleegkundig 
wetenschappelijk onderzoek. We vragen patiënten die begin-
nen met zelfkatheterisatie mee te doen aan het onderzoek. 
Het houdt in dat ze, indien mogelijk, een jaar lang worden ge-
volgd. In dat jaar wordt op vier meetmomenten urineonder-
zoek gedaan en vult de patiënt vragenlijsten in: bij de start van 
het katheteriseren, na één, drie en twaalf maanden. 

De eerste voorlopige resultaten worden eind 2014 verwacht en 
het ligt in de bedoeling deze resultaten te presenteren tijdens 
het Europese urologiecongres in Madrid in maart 2015.

* VenVN-CVV: Verpleegkundigen en verzorgenden Nederland, 

afdeling Continentie verpleegkundigen en verzorgenden. 

http://continentie.venvn.nl
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JUBILEUMNUMMER

50 keer B-Wijzer!

In juni 2001 verscheen de eerste B-Wijzer. Voorzitter van de toen net opgerich-

te Stichting Bekkenbodem Patiënten, Corina Heijstek, stelde daarin dat de SBP 

“zich sterk maakt voor verbetering van de situatie van mensen met bekkenbo-

demklachten.” Vanwege het taboe op bekkenbodemklachten, was dit een 

soort ‘medisch stiefkindje’, stond er te lezen. Kon de B-Wijzer dit veranderen?

Ilse van Ogtrop

Het allereerste bestuur bestond voornamelijk uit enthousiaste 
ervaringsdeskundigen, sommigen met een medische achter-
grond. In de eerste B-Wijzer al een column van Bert Messelink: 
van zijn hand zouden er vele columns en artikelen volgen. Hij is 
nog steeds nauw betrokken bij de SBP (als auteur en via de 
Medische Advies Raad). Verschillende andere schrijvers uit de 
eerste en latere B-Wijzers hebben jaren meegewerkt aan het 
blad (en sommigen zijn nog steeds bij de SBP betrokken), zoals 
Marijke Slieker-ten Hove, Rene Scheurink, Henriëtte Meijer, 
Hans van Geelen, Saskia van Waveren, Willem Mensink en 
Henk-Jan Mulder. 

De SBP timmerde flink aan de weg. In februari 2002 was er 
een tv-optreden in het programma Mens & Lijf van RTL5. Een 
eerste Patiëntendag met informatiemarkt werd gehouden eind 
2004 in het OLVG Amsterdam. Onderwerpen waren inconti-
nentie, prostaat- en overgangsklachten en psychosociale pro-
blemen. Er waren 150 deelnemers! Verder werd er in februari 

2006 in samenwerking met weekblad Margriet een special van 
24 pagina’s ontwikkeld over bekkenbodemproblemen en op-
lossingen. Het aantal donateurs steeg hierna en de website 
trok veel meer bezoekers. Ook werd hiermee de Embrace Jour-
nalism Award gewonnen (voor artikelen over urine-incontinen-
tie). In nummer 25 staat een verslag van de 1e Landelijke Bek-
kenbodem Informatiedag in augustus 2007 in Rotterdam die 
180 bezoekers trok. 

Medische ontwikkelingen

In de loop der jaren zijn er vele ontwikkelingen geweest die de 
behandeling van bekkenbodemproblemen hebben verbeterd. 
Vice-voorzitter Caroline de Jongh vertelt bij haar afscheid: “De 
komst van nieuwe medicijnen, operatietechnieken en hulpmid-
delen bewijst dat er steeds meer aandacht komt voor de be-
handeling van bekkenbodemproblemen.”

In de eerste jaren gaat het al over problemen bij vergoedingen 
door verzekeraars en veranderingen in wetgeving met gevol-
gen voor de bekkenbodempatiënt, iets wat tot de dag van 

Vijftig beetjes wijzer

Vijftig nummers over de bekkenbodem. Vijftig co-
vers met toepasselijke foto. Vijftig columns over 
vele onderwerpen. Vijftig keer een prachtig blad 

met veel lezenswaardige inhoud. De SBP mag trots 
zijn op dit jubileumnummer. 

En de bekkenbodem zelf? Die doet het ook steeds beter. De 
aandacht voor bekkenbodemproblemen is duidelijk toegeno-
men in de afgelopen 14 jaar. En dat was precies het doel dat 
we voor ogen hadden toen we aan de SBP-klus begonnen. 
Meer ruimte en vrijheid om te praten over klachten die de kwa-
liteit van leven beïnvloeden. Klachten ook waar steeds meer en 
steeds betere behandeling voor mogelijk bleek. ’Blijf er niet 
mee zitten, er is iets aan te doen’, loopt als rode draad door de 
afgelopen 50 nummers. En velen stonden op en gingen naar de 
huisarts om te praten over incontinentie, bekkenpijn, moeite 
met ontlasting en problemen met vrijen. 

Dat laatste onderwerp is al 
heel lang één van de grootste 
taboes in Nederland. Jammer 
toch, dat zoiets moois, leuks, 
lekkers, liefs zo moeilijk is om 
over te praten. We kennen 
allemaal onze eigen wensen 
op het gebied van de seksua-
liteit. Wensen over seks met 
onszelf of met een partner. 
We kennen misschien ook 
beperkingen en onmogelijk-
heden als het om vrijen gaat. 
Blijf er niet mee zitten, praten 
erover helpt. Praten over seks 
kan met een seksuoloog 
NVVS. Praten helpt om weer 

COLUMN
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vandaag voortduurt. Ook is er aandacht voor de man en zijn 
bekkenbodem, want ja, ook mannen hebben er een! 

Eén ontwikkeling zorgde voor een storm in (uro)gynaecologie-
land. In 2012 kwamen vaginale meshes of matjes zeer negatief 
in de publiciteit. Hoewel deze matjes minder kans gaven op 
herhaling van een verzakking, vertrouwden veel vrouwen het 
product niet meer. Zelfs in nummer 49 vertelt chirurg en MAR-
lid René Strobel nog dat er vrijwel geen complicaties optreden 
als een mesh-operatie steriel wordt uitgevoerd. Toch is de re-
putatie van de matjes zo beschadigd dat veel vrouwen het niet 
meer aandurven. 

Verschillende onderwerpen komen regelmatig terug, vaak met 
nieuwe inzichten. De mogelijkheden van katheteriseren bij 
vrouwen en mannen; hoe de overactieve blaas behandeld kan 
worden met medicijnen, pleisters en neurostimulatie (PTNS); 
het juiste verband bij urineverlies. Daarnaast wat de beste be-
handelingen zijn bij inspanningsincontinentie voor vrouwen en 
mannen (eerst bekkenbodemoefeningen, dan pas een operatie 
voor plaatsing van een TVT of TVT-O-bandje bij vrouwen en 
een (advanced) male sling of een kunstsluitspier (sfincterpro-
these) bij mannen). En bij verzakkingen wordt eerst een pessa-
rium geprobeerd voor een operatie wordt overwogen.

Soms werden er behandelingen aangekondigd die geen blij-
vers bleken, zoals de injecties met bulking agents bij stress-in-
continentie. Robottechnologie is nog steeds veelbelovend, 
maar te duur. Het wachten is op meer concurrentie en verdere 
ontwikkeling.

Verhalen van patiënten

Rode draad in de B-Wijzer zijn de patiëntverhalen: openhartig, 

uit het leven gegrepen en vaak aangrijpend, maar ook positief. 
Iedereen heeft het over de taboes rond bekkenbodemproble-
men, van het eerste tot het nieuwste nummer. Dat is duidelijk 
iets waar nog hard aan gewerkt moet worden. 

Wat opvalt is dat mensen vaak een heel traject doorgingen 
voor een oorzaak werd gevonden voor hun klachten, of die 
werd nooit gevonden. ‘Van het kastje naar de muur’ komt 
vaak voor in deze verhalen. 

In 2004 werd geschreven over ongewild ontlastingverlies met 
toen al de mogelijkheid naar een multidisciplinair bekkenbo-
demcentrum te kunnen stappen. Gelukkig is het aantal bek-
kenbodemcentra enorm gegroeid en kunnen patiënten nu 
meestal dicht bij huis terecht. Maar operaties brengen vaak 
niet de gewenste uitkomst. Veel mensen vertellen over accep-
teren en toch doen wat je wilt. Gelukkig blijkt in de loop der 
jaren wel dat de bekkenbodemcentra ervoor zorgen dat men-
sen niet jarenlang van ziekenhuis naar ziekenhuis hoeven te 
gaan. 

Wachtkamermagazine

Ook al is er op automatiseringsgebied veel veranderd in de af-
gelopen 13,5 jaar, nog steeds waarderen mensen het om even 
te gaan zitten met een magazine. Niet alleen thuis, maar ook 
in de wachtkamer van de huisarts, in het ziekenhuis en bij an-
dere hulpverleners. We zien dat de B-Wijzer nog hard nodig is 
om taboes te doorbreken, nieuwe technieken onder de aan-
dacht te brengen of gewoon mensen met bekkenbodempro-
blemen een hart onder de riem te steken.

Heeft u vragen of heeft u ideeën voor een artikel in de B-Wij-

zer? Laat het ons weten via info@bekkenbodem.net

SBP Infolijn zoekt nieuw gezicht

Onze SBP Informatielijn is een belangrijke en zeer gewaar-
deerde service. Wij zijn op zoek naar iemand die deze infor-
matie-/hulplijn wil bemensen.

Het gaat om het afhandelen van persoonlijke en admini-
stratieve vragen. Je krijgt daarbij back-up van het bestuur 
en leden van de Medische Advies Raad.
Wij bieden een prachtige ambassadeursrol waarmee je bij-
draagt aan een maatschappelijk doel. Daarnaast ontvang je 
een vrijwilligersvergoeding. 
We vragen je twee keer per week één uur te besteden aan 
opvolging van vragen per e-mail en telefoon (je ontvangt 
deze via een callcenter).

Ben jij een daadkrachtig, zelfstandig werkend persoon, een 
inhouds-/ervaringsdeskundige (bij voorkeur verpleegkundi-
ge of paramedicus) en iemand die goed kan luisteren? 
Kijk dan voor meer informatie of om je aan te melden op 
www.bekkenbodem.net of mail Nicole Schaapveld, voorzit-
ter SBP via info@bekkenbodem.net.

ruimte in het leven te maken voor de fijne dingen die nog wel 
kunnen. 

En ook ruimte om met andere zaken aan het werk te gaan. 
Zoals met je bekkenbodem, die je door de teleurstelling van de 
seksuele onmogelijkheden bent gaan spannen. De seksuoloog 
is opgeleid om je te helpen de verschillende aspecten van het 
vrijen op een rijtje te zetten. Er zijn vaak veel gedachten in ons 
hoofd die belemmerend werken. En die gedachten maken ook 
dat we ons anders gedragen als we gaan vrijen, tot verbazing 
van je partner. Praten erover helpt. En als die seksuoloog sa-
menwerkt met een bekkenfysiotherapeut, dan kan die helpen 
om de spanning uit het lichaam te halen. Want als je de bek-
kenbodem los kunt laten dan helpt dat om ook je zorgen los te 
laten. Op het moment dat je beide loslaat, heb je twee handen 
vrij en is de weg open naar fijne, lieve, lekkere momenten met 
jezelf of met je partner. Blijf er niet mee zitten, praten helpt!

Bert Messelink, uroloog-seksuoloog NVVS
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Mongolië en Mongooltjes

COLUMN

UROSTIM

 voor naald en plakelektrode

 2 kanalen

 8 programma’s, individueel aan te passen

 zeer lage verbruikskosten

 cursus ptns op 23 januari 2015 a.s.

 voldoet aan europese richtlijnen 

 medische hulpmiddelen

 ook geschikt voor fecale- en stress incontinentie

UROSTIM, klaar voor de toekomst !
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schwa-medico Nederland BV | Koningin Julianaplein 10 | 3931 CK  WOUDENBERG | Tel. 0 33  4 65 50 64 | Fax 0 33  4 61 22 23 | schwamed@knoware.nl

UROSTIM 

de budgetvriendelijke 

PTNS

Tijdens onze reis door 

Azië raakte ik een paar 

keer in een benarde situa-

tie. Eerder schreef ik al 

hoe mijn eigenzinnige, 

dwingende blaas mij in de 

problemen bracht. Maar 

er waren meer gênante momenten, bijvoorbeeld toen 

mij in Mongolië de les werd gelezen over het wester-

se gebruik van het woord ‘mongooltje’.

Ik kom in contact met Erdene. Zij richtte een niet-gouvernemen-
tele organisatie (ngo) op die zich in Mongolië inzet voor be-
kendheid met kinderen met het syndroom van Down. Voordat ik 
haar ga interviewen vraagt ze mij of wij in Nederland het woord 
‘mongool’ gebruiken als we het hebben over iemand met het 
syndroom van Down. Als ik bevestigend knik geeft ze me een 
stuk tekst: “Lees dit alsjeblieft eerst voordat we verder praten.”

De term ‘mongooltje’ stamt uit de 19e eeuw, waarin alle Azia-

ten met de naam ‘Mongolen’ werden aangeduid. Aziaten wer-

den toen als een mindere menssoort gezien die nog niet zover 

ontwikkeld was als het ‘blanke’ ras. In die tijd hanteerde men 

de ontwikkelingsfilosofie waarin werd gedacht dat een blanke 

foetus zich door verschillende fasen ontwikkelde. Eerst de ne-

groïde fase, vervolgens de mongoloïde fase en uiteindelijk de 

kaukasische (blanke) fase. In dat licht werden kinderen met het 

syndroom van Down gezien als mensen die in de mongoloïde 

fase waren blijven steken. En dr. Down, die in 1866 de ken-

merken beschreef, maakte gebruik van die ‘wetenschap’ en 

noemde het ‘mongoloïde idiotie’.

Ik ben even sprakeloos als ik de strekking van dit taalgebruik 
goed tot me door laat dringen en me realiseer dat ik het woord 
zelf ook in de mond neem. Ik verontschuldig me tegenover Er-
dene, die glimlacht: “Ja, jullie staan hier niet bij stil, jullie we-
ten het niet.”

Erdene is gedreven en vol idealisme. Ze laat de ngo bloeien en 
groeien, ondanks het grote onbegrip om haar heen: “Die kin-
deren zijn toch gewoon dom en wat misvormd!” Kracht put ze 
uit de blije gezichten van de leerlingen van een onlangs opge-
richt speciaal klasje en ze wordt gevoed door haar eigen op-
bloeiende zoon. Een Mongool met het syndroom van Down.

Elma van Lier
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Stressincontinentie (inspanningsincontinentie) is ongewild urineverlies bij in-

spanning, zoals hoesten, tillen, vrijen, sporten en lachen. Stressincontinentie 

bij de man ontstaat vooral na prostaatoperaties. Bij stressincontinentie werkt 

de afsluitspierspier van de blaas onvoldoende. 

ProACT implantatie voor de man:

Ballontherapie bij stressincontinentie

IMPLANTATEN

Dr. Bertil Blok

uroloog Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

In eerste instantie is de behandeling van stress incontinentie 
gericht op het verstevigen van de bekkenbodem met behulp 
van bekkenfysiotherapie. Als dat niet helpt kan bij de man de 
zogenoemde ballontherapie of ProACT worden aangeboden. 

Hoe werkt de ProACT-implantatie?

Tijdens de ProACT-procedure wordt er aan beide kanten van 
de plasbuis een ballonnetje geplaatst net onder de blaas. Deze 
ballonnetjes vernauwen de plasbuis een beetje, waardoor de 
man geen last meer heeft van stressincontinentie terwijl hij ge-
woon kan uitplassen. Sommige mensen noemen de ProACT 
ook wel de sluitspierballon.
De patiënt wordt in dagbehandeling  
geopereerd en krijgt meestal algehele 
narcose. De ingreep duurt normaal 20 
minuten. Hij gaat zonder katheter naar 
huis. Dat er geopereerd is, kan je alleen 
zien aan twee mini-sneetjes net onder de 
balzak, die met één oplosbare hechting 
worden gesloten. Het titanium ventieltje, 
dat aan het ballonnetje zit, wordt onder-
huids in de balzak geplaatst en is zo 
goed bereikbaar voor het bijvullen. Na 
vier weken komt de patiënt terug op de 
polikliniek om de ballonnen bij te vullen. Met een klein naaldje 
kan het ventiel van de ballon door de huid heen worden aan-
geprikt. Gemiddeld zijn er drie bijvullingen nodig. Als je droog 
bent, kan je langs de ballonnen plassen. Je kan daarna zonder 
problemen fietsen of sporten. De patiënt heeft zelf geen om-
kijken naar de ProACT.

Voor wie is de ProACT-implantatie geschikt?

De ProACT is voor elke mate van incontinentie bij inspanning 
(stressincontinentie) geschikt. Patiënten die externe radiothera-
pie of brachytherapie hebben gehad, komen niet in aanmer-
king voor de operatie doordat het weefsel te hard en bescha-
digd is. Bestraald weefsel geneest bovendien niet zo goed als 
gewoon weefsel, waardoor de kans op complicaties hoger is. 
Mannen die stressincontinentie hebben en bestraling hebben 
gehad, krijgen bij ons een AMS-kunstsfincter, waarvan wij er 
15 tot 20 per jaar plaatsen. Na plaatsing van de AMS-kunst-
sfincter moeten de patiënten altijd rekenen op blijvend gebruik 
van één tot twee inleggers.

Hoe groot is het slagingspercentage bij u bij 

deze ingreep?

Het resultaat is sterk afhankelijk van de ervaring van de chirurg. 
Zelf heb ik tot nu toe ongeveer 150 keer de ballonnen ge-
plaatst, ik ben er in mei 2007 mee begonnen. Een promoven-
dus bij onze afdeling heeft gekeken naar onze resultaten. On-
geveer 92% van mensen met milde incontinentie (preoperatief 
één tot twee luiers per dag) gebruikt na bijvulling geen luier 
meer en is vanzelfsprekend gelukkig met het resultaat. Dit getal 
is 80% bij matige incontinentie (drie tot vier luiers per dag) en 
65% bij ernstige incontinentie (vijf of meer luiers of condoom-
katheter). Het aantal tevreden patiënten ligt hoger. Zij kunnen 
ook tevreden zijn als de incontinentie sterk verminderd is, zodat 
zij hun leven minder hoeven in te richten op hun incontinentie. 
Een review van auteurs uit het beroemde Memorial Sloan Ket-

tering Cancer Center in New York liet onlangs 
zien dat onze ProACT-resultaten tot de beste in 
de wereld horen.

Wat zijn de voorkomende 

complicaties?

Bij het inbrengen van vreemd materiaal in een 
lichaam is er altijd wel kans op een infectie. Dit 
gebeurt bij minder dan 5% van de behandelin-
gen. Verder komt het een enkele keer voor dat 
de ballon spontaan kapot gaat, waarna de in-
continentie weer terugkomt. Herplaatsing 

geeft over het algemeen weer een prima resultaat. De ProACT 
kan eenvoudig onder lokale verdoving, poliklinisch worden 
verwijderd. De patiënt vraagt eigenlijk altijd opnieuw een Pro-
ACT-ballon nadat er een kapot is gegaan en wil nooit een al-
ternatieve behandeling, zoals plaatsing van een AMS-kunst-
sfincter.

In welke ziekenhuizen wordt de ProACT-

implantatie ook gebruikt?

Zelf implanteer ik momenteel zo’n 70% van alle ballonnen in 
Nederland. Andere ziekenhuizen waar de ProACT wordt of in 
het verleden werd geplaatst, zijn het Sint Franciscus Ziekenhuis 
te Roosendaal, Isala Ziekenhuis te Zwolle en de UMC’s in Gro-
ningen, Maastricht en Nijmegen. In Frankrijk en Duitsland 
wordt de ProACT steeds meer toegepast. In België gebeurt im-
plantatie vooralsnog niet.

Wilt u zien hoe het werkt? 

Kijk op: www.youtube.com/watch?v=WviDIcd_Djs
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Een dubbel afscheid tijdens de speciale  
bestuursbijeenkomst op 18 september jl. 

Partir, c’est mourir un peu

VAN HET BESTUUR

Allereerst dr. J.M van Geelen. Hans 

was voorzitter van de SBP van 2008 

tot 2010 en van 2012 tot 2014. Hij 

vond eigenlijk dat een patiëntenver-

eniging een (ex-)patiënt als voorzit-

ter moet hebben, maar toen in 2008 

door het plotseling overlijden van de 

net benoemde voorzitter op korte 

termijn een opvolger moest worden gevonden, zei hij 

geen nee. 

In zijn eerste bestuursperiode werd ons magazine B-wijzer, dat 
toen nog vier keer per jaar uitkwam, een volwassen blad voor 
de donateurs maar ook voor beroepsgenoten als de bekkenfy-
siotherapeuten en continentieverpleegkundigen en -verzor-
genden. Nynke Feenstra, die nog steeds voor ons blad schrijft, 
en Saskia van Waveren droegen daaraan bij. 

Het toneelstuk ‘Het verlies van Viviane’ werd in de steigers ge-
zet en deze monoloog, waarin een jonge vrouw verhaalt wat 
er met haar gebeurt als zij incontinent is, wordt nog steeds 
opgevoerd en is een aanzet voor discussie met bezoekers en 
nog steeds taboedoorbrekend.
De subsidie voor het ‘Goud in Handen’-project werd binnenge-
haald, resulterend in het boekje ‘Kwaliteitscriteria vanuit pa-
tiëntenperspectief voor de zorg bij bekkenbodempatiënten’. 
Dit boekje werd in 2013 gepresenteerd en benadrukt de erva-
ringskennis van patiënten en het belang daarvan voor de pro-
fessionals.
In 2012 legde zijn opvolger onverwachts zijn functie neer en 
waren er problemen met het administratiekantoor en de pen-
ningmeester. Hans werd opnieuw gevraagd en onder zijn lei-
ding kwam de SBP weer op de rails. Met het vernieuwde be-
stuur ziet de ongewisse toekomst van onze kleine patiënten-
vereniging er rooskleuriger uit.

Hans, die werkzaam was als gynaecoloog in een drukke prak-
tijk in een klein ziekenhuis, had vele bestuurlijke talenten. Hij 
was ook oprichter van de werkgroep bekkenbodem van de 
NVOG en was de eerste Nederlandse voorzitter van de toon-
aangevende, wereldwijde vereniging International Urogynae-
cological Association van 2000 tot 2002. Hans krijgt nu einde-
lijk tijd voor zijn hobby’s, maar hij blijft gelukkig als adviseur 
aan de SBP verbonden.

Esther Paradé was vier jaar het ge-

zicht van de SBP. Via bladzijde 2 van 

de B-wijzer nodigde ze patiënten en 

belangstellenden uit te bellen of te 

mailen bij vragen of problemen rond 

incontinentie en seks. Als verpleeg-

kundige met veel kennis van zaken 

gaf ze raad en adviezen. Ze kon ook 

doorverwijzen naar de specialisten van onze Medische 

Advies Raad, die dan vaak een maatadvies konden ge-

ven. Zij geeft het stokje door. 

Onze nieuwe voorzitter Nicole Schaapveld benoemde Hans tot 
‘Erevoorzitter voor het leven’ vanwege zijn niet aflatende in-
spanningen voor de SBP, zijn prettige manier van leiding geven 
en zijn inspirerende bevlogenheid. Ze bood hem namens ons 
allen een reischeque aan voor het IUGA Congres in Nice in 
2015. De voorzitter sprak ook lovende woorden voor Esther en 
gaf haar enkele afscheidscadeautjes, waaronder een bedeltje 
van een antieke telefoon. 

Willem Mensink

Mijn naam is Barry de Wit en als nieuwkomer wil ik mij 

graag aan u voorstellen.

Ik ga mij voornamelijk bezighouden met het financiële plaatje 
van de SBP. Dit in de functie van penningmeester. Omdat ik al 
jaren in verschillende financiële functies heb gewerkt, onder an-
dere bij het Eramus MC en de laatste twee jaar als controller bij 
Stichting Laurens in Rotterdam, denk ik dat mijn ervaring en 
praktisch denken een goede aanvulling kunnen zijn voor de SBP.
Buiten werk is mijn favoriete sport en bezigheid voetballen. Na-
dat ik jaren zelf gevoetbald heb, ben ik de laatste jaren voetbal-
trainer en geniet ik ervan om wedstrijden te coachen en trainin-
gen te geven.

Mijn partner en ik runnen samen een fa-
cilitair bedrijf genaamd Barrista Facilitair 
Bedrijf BV en omdat het bedrijf na vier 
jaar zo aan het groeien was, ben ik ge-
stopt met mijn vaste baan, zodat ik mij 
volledig kon richten op de groei van ons 
bedrijf. Inmiddels hebben we bijna 50 
dames en 6 heren in dienst.
In de vrije tijd die ik tussendoor heb, ge-

niet ik van het mooie, bourgondische Brabant. Dit doe ik teza-
men met familie en vrienden.

Waarom toch SBP? Na ruim 30 jaar in de zorg te hebben ge-
werkt, blijft de behoefte mijn expertise voor een maatschappe-
lijk doel in te zetten.
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…  het is onze meest stijlvolle en 
discrete catheter voor vrouwen

Dit is geen make-up...

NIEUW

SpeediCath® Compact Eve is aantrekkelijk en eenvoudig. Naast 

het stijlvolle en discrete ontwerp biedt SpeediCath Compact Eve 

optimaal gebruiksgemak. De catheter is in één stap te openen, 

direct te gebruiken en na gebruik veilig af te sluiten. Door de 

unieke, driehoekige vorm ligt SpeediCath Compact Eve goed in 

de hand en rolt niet weg tijdens de voorbereiding. 

Bepaal zelf of onze nieuwe catheter net zo goed in uw leven 

past als in uw handtas! www.coloplast.nl/eve

Coloplast BV, Postbus 1111, 3800 BC Amersfoort, nlcare@coloplast.com, www.coloplast.nl
Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2014-08. All rights reserved Coloplast A/S

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

Ja, ik probeer SpeediCath Compact Eve gratis

 Met het invullen van deze coupon geef ik Coloplast toestemming mijn gegevens te verwerken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Coloplast kan uw gegevens 

gebruiken om te informeren naar uw ervaringen en om u informatie over producten en services toe te sturen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan 

derden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door contact op te nemen met Coloplast Care, via nlcare@coloplast.com of bel 0800 022 98 98.

Naam     Voorletter(s)           

Adres   Postcode  Woonplaats

Telefoon   Geboortedatum              /             /              

E-mail   Maat CH10/CH12/CH14*     

Ik gebruik nu catheters van het merk
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* Doorhalen wat niet van toepassing is.
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RUBRIEK

Nieuw!

De juiste incontinentiematerialen maken veel verschil. Wij beseffen dat als geen ander en zijn daarom continu op 

zoek naar verbetering. Met trots presenteren wij daarom Absorin Comfort: dé nieuwe lijn op continentiegebied. 

De producten zijn samengebracht in een compleet assortiment met een duidelijk dag- en nachtsysteem. Het 

verbeterde absorptievermogen maakt Absorin Comfort betrouwbaarder dan ooit.

www.absorincomfort.nl
Absorin Comfort is een merk van Medeco B.V.

Goed, beter, best...  Absorin Comfort


