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VOORWOORD

Het afgelopen halfjaar waren er veel activiteiten, waarin SBP de belangen van 

de achterban heeft vertegenwoordigd. Deze breed gedragen bekendheid 

maakt dat we niet alleen meer mensen bereiken, maar ook een luide stem la-

ten horen richting politiek en zorgverzekeraars. Dat we dat niet kunnen zon-

der de inzet van vrijwilligers en sponsoren moge duidelijk zijn.

SBP in beweging

Ondertussen werken we op uitvoerend niveau steeds nadruk

kelijker samen met vergelijkbare patiëntenorganisaties als PGN 

en ICP. Met PGN worden inmiddels ook stappen gezet om be

stuurlijk de krachten te bundelen. Heeft u ideeën of ziet u kan

sen om de patiëntenorganisatie te versterken? Alle feedback is 

welkom op sbpbekkenbodem@gmail.com

Maar er is meer! En in de afgelopen maanden zelfs veel meer! 

Wij geven u graag een indruk van waar het bestuur zich in het 

afgelopen halfjaar sterk voor heeft gemaakt. SBP heeft verster

king gekregen van een aantal enthousiaste nieuwe bestuursle

den die zich in dit nummer graag aan u voorstellen. Ons MAR

lid en vaste columnist HenkJan Mulder is Continentieverpleeg

kundige van het jaar geworden voor zijn grootschalig onder

zoek naar urineweginfecties. In deze uitgave kunt u zijn laatste 

bijdrage lezen. Namens het bestuur gefeliciteerd en bedankt 

voor je inbreng. HenkJan geeft het stokje door aan Lidy van 

DrielRooks, eveneens verpleegkundig specialist. Zij zal zich in 

de volgende BWijzer aan u voorstellen.

Er zijn extra telefonische spreekuren ingericht in september om 

verontruste patiënten op te vangen na uitzendingen van Radar 

en RTL Late Night over ‘bekkenbodemmatjes’. SBP was aanwe

zig op beurzen en evenementen. We waren bijvoorbeeld in 

september met de Continentie Stichting Nederland (CSN) 5 da

gen op de goed bezochte 50plusbeurs en de Nationale Plas

dag voor inhoudelijk advies en informatie. 

In oktober was er de theatervoorstelling ‘Het Verlies van Vivia

ne’ in samenwerking met de Isala Klinieken Zwolle en in no

vember was SBP aanwezig op het congres van het Nederlandse 

Huisartsen Genootschap (NHG) ‘Onderbelicht urogynaecolo

gische en seksuele gezondheid in de spotlights’. Tijdens de  

Bekkenbodemmarkt in het ZMC waren de drie patiëntenorga

nisaties SBP, ICP en PGN aanwezig voor informatie en advies.

De voorzitter gaf half november een voordracht op de ‘round

table conference’: Women & their Microbes. Het onderwerp 

was het perspectief van de patiënten over de impact van  

terugkerende urineweginfecties op de kwaliteit van leven. De 

conferentie was georganiseerd n.a.v. het initiatief van minister 

Schippers om patienten en hulpverleners op te roepen om  

terughoudend te zijn in het gebruik van antibiotica i.v.m. toe

nemende resistentie.

Verder participeert SBP in onderzoeksprojecten, zoals de 

ZonMWstudie plasklachten bij mannen, Indicatorgids opera

tieve ingrepen bij stressincontinentie bij vrouwen, Toetsings

kader kwaliteitstandaarden hulpmiddelen VWS, Goed Gebruik 

Geneesmiddelen (GGGstudie) overactieve blaas, ZonMW

doelmatigheidsonderzoek bekkenfysiotherapie pre/postpartum 

bij vrouwen met stressincontinentie, Richtlijnontwikkeling rec

tumprolaps, Online keuzehulp bij verzakkingen en Evaluatie 

beleidskader Koepelorganisaties.

Met zorgverzekeraars Achmea en CZ zijn wij in overleg over 

hulpmiddelenverstrekking 2016. Op verzoek heeft de SBP drie 

publicaties verzorgd over de rol van de SBP en over bekken

bodemgerelateerde aandoeningen, te weten in ‘Bijblijven’, het 

nascholingsblad voor de huisarts, ‘Prikkels’, het patiëntenblad 

van de Prikkelbare Darm Stichting en in ‘NVFBvakblad’ voor 

de bekkenfysiotherapeut.

Tot slot wordt structureel overleg tussen de patiëntenorganisa

ties en de Werkgroep BekkenBodem (WBB) nader uitgewerkt 

in de overtuiging dat beide hetzelfde doel voor ogen hebben. 

Ik wens u veel leesplezier!

Nicole Schaapveld

voorzitter SBP
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BEKKENBODEM & HUISARTS

Toine Lagro-Janssen, voorzitter congres NHG: 

Uro-gynaecologische klachten in de spotlights

Marlies Bosch

Als hoogleraard heeft Toine Lagro huisartsengeneeskunde als 

specialisme. Ze promoveerde in 1991 op het thema: ‘Urinein

continentie bij vrouwen in de huisartsenpraktijk’. Dit jaar is zij 

voorzitter van het landelijk wetenschappelijke NHGcongres 

(Nederlandse Huisartsen Genootschap), met als thema ‘Onder

belicht: Urogynaecologie en seksuele gezondheid in de spot

lights’ op 13 november in het World Forum te Den Haag. Ver

wachte aantal deelnemers: 2500 huisartsen. Een mooie aanlei

ding om haar te interviewen voor de Bwijzer.

Vanaf het prille begin van haar huisartsencarrière verdiept Toine Lagro zich in 

seksespecifieke verschillen tussen mannen en vrouwen bij klachten en aan-

doeningen. Daarnaast heeft het bekkenbodemgebied van de vrouw haar  

specifieke aandacht. Ze is hoofd van het Centrum voor Seksueel en Familiaal 

Geweld, dat ze in 2012 oprichtte, waar slachtoffers van verkrachtingen en 

geweld voor acute zorg en nazorg terecht kunnen. 

Lagro: ”Wij zijn een aantal jaren geleden begonnen met de 

NHGkaderopleiding urogynaecologie voor huisartsen, die ge

durende twee jaar meer competenties verwerven op dit gebied, 

zodat zij aanspreekpunt zijn voor overleg met zowel huisartsen 

als specialisten. Ze geven ook onderwijs en nascholing op dit 

terrein aan huisartsen en werken mee aan de NHGstandaar

den. Praktijkverbeterprojecten en de grondbeginselen van we

tenschappelijk onderzoek, horen tot hun opleiding. Zo wordt er 

gekeken of het zinvol is bepaalde voorzieningen aan huisartsen 

ter beschikking te stel len, zoals het zelf aanvragen van een gy

naecologische echo. Dat gaat vaak sneller dan een verwijzing, 

is patiëntvriendelijker en geeft 

meer informatie. Mijn leerstoel 

heet Vrouwenstudies Medische 

Wetenschappen, maar als leerop

dracht is het altijd gegaan over 

sekseverschillen, dus deze thema’s 

vallen onder dit domein zowel wat 

betreft onderzoek, onderwijs als 

zorgvernieuwingen.”

Gynaecologie en urologie

“Urologische en gynaecologische 

klachten worden vaak aan de huis

arts verteld. Die is uitermate ge

schikt om patiënten goede zorg 

aan te bieden die past bij hun le

vensfase en hun wensen. Vrou

wenstudies ging vroeger vooral 

over klachten van vrouwen. Dat 

blijft belangrijk omdat binnen de 

geneeskunde op dat gebied nog 

veel blinde vlekken bestaan. Nu 

wordt daar steeds meer de man bij 

betrokken, om te kijken naar wat 

mannelijkheid en vrouwelijkheid is 

binnen een maatschappij en cul

tuur, hoe daarin mannen en vrou

wen kwetsbaar kunnen zijn. Denk 

bijvoorbeeld aan seksueel mis
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bruik. Aandacht voor rollen van mannelijkheid en vrouwelijk

heid levert voor beide seksen voordelen op”, legt Lagro uit. 

Eerste vrouwelijke huisarts

“In 1977 begon ik als eerste vrouwelijke huisarts in Nijmegen. 

Toen waren veel vrouwen ontevreden over de gezondheids

zorg, met name over verloskunde en psychiatrie. Zij kwamen 

naar mij met vragen over anticonceptie, miskramen, eetstoor

nissen, geweld en incest, menstruatieklachten, maar ook over 

urineverlies en verzakkingen. Over urineverlies had ik in mijn 

eerste twee jaren als arts in een verpleeghuis al een protocol 

geschreven. Dat onderwerp bestond toen nog niet in de eerste 

lijn, het was een specialistische aandoening voor urologen en 

gynaecologen. Mijn proefschrift: ‘Urineincontinentie bij vrou

wen in de huisartspraktijk’ heeft urineincontinentie en later de 

verzakking voor huisartsen toegankelijk gemaakt. Daardoor 

heeft ook de bekkenbodemfysiotherapie zich daarin verder 

ontwikkeld. Na mijn promotie wilde ik de kennis die ik ver

gaard had verspreiden onder collega’s via artikelen en nascho

ling. Dat is heel goed gelukt. Er is net een herziene NHGstan

daard gekomen voor huisartsen over urineincontinentie bij 

vrouwen. Het is nu de beste aanpak om urineincontinentie in 

eerste instantie te behandelen in de eerste lijn, bij de huisarts 

al dan niet samen met de fysiotherapeut. De huisarts speelt 

nog steeds een beperkte rol bij bekkenbodemproblemen om

dat patiënten er vaak geen hulp voor vragen en veel huisartsen 

er niet naar vragen. Er is onderzoek naar gedaan. Patiënten 

kunnen zich ervoor schamen, of weten niet goed dat er een 

behandeling voor is of hebben belangrijkere zaken aan hun 

hoofd dan het probleem van urineverlies. Daar is verbetering 

mogelijk. Luiers aanbieden is geen optie voordat er een diag

nostisch consult bij de huisarts is geweest.” 

Verbinding

“Soms zie ik dat patiëntenverenigingen te weinig aandacht 

hebben voor verschillen tussen manvrouw. Die moeten een 

grotere rol spelen bij diagnose en behandeling. Er is net een 

kennis agenda ‘Gender en Gezondheid’ van ZON M/W versche

nen, dus deze invalshoek speelt ook bij de overheid een grote 

rol. Die visie is vooral belangrijk in de huisartsenpraktijk, want 

dat is dé ideale plek om de verbinding tussen zieke, zijn of haar 

achtergrond, omgeving en ziekte te zien. De eerste diagnosti

sche mogelijkheden liggen bij de huisarts. Ik vind het jammer 

als collega’s  vaak in het ziekenhuis  niet of onvoldoende naar 

de achtergrond van een patiënt vragen, terwijl juist de  

levensgeschiedenis van mannen en vrouwen belangrijk is. Dat 

geldt ook voor patiënten met bekkenbodemproblemen, zoals 

bijvoorbeeld urineincontinentie, verzakking, een hyperactieve 

bekkenbodem, seksuele problemen of chronische bekkenpijn. 

Juist voor hen moet voor de diagnose en behandeling het hele 

plaatje van achtergrond, oorzaak en eventuele behandeling 

helder zijn voordat er een keuze wordt gemaakt welke behan

deling het beste is. Daaraan, en nog veel meer onderwerpen,  

gaan we in het congres op interactieve wijze aandacht beste

den.”

Urineverlies door 
een overactieve blaas

Ruim een miljoen Nederlanders heeft last van urine-
verlies. Een van de oorzaken van ongewenst urine-
verlies is een overactieve blaas ook wel aandrang-
incontinentie of urge-incontinentie genoemd. Bij een 
overactieve blaas voelt u plotseling een sterke aan-
drang om te plassen of verliest u meteen al wat uri-
ne. Deze aandrang kunt u niet onderdrukken: u moet 
plassen. De aandrang kan zomaar ontstaan, uit het 
niets, maar ook op bepaalde momenten, bijvoor-
beeld als u water hoort stromen, bij contact met wa-
ter of kou, of als u thuiskomt en voor de deur staat. 

Stichting September, al jarenlang een begrip op het ge

bied van patiëntenvoorlichting, komt nu met een nieuw 

zorgboek over urineverlies door een overactieve blaas. 

Deze stichting geeft zorgboeken uit over verschillende 

chronische aandoeningen, waarin alle aspecten ervan aan 

bod komen. Eerder verscheen al een zorg

boek over urineincontinentie. Het nieuwe 

zorgboek gaat dieper in op urineincontinen

tie door een overactieve blaas. Het geeft een 

helder overzicht wat een overactieve blaas is, 

welke oorzaken er zijn en hoe de diagnose 

kan worden gesteld. Zo weet u wat u kunt 

verwachten als u een arts bezoekt. 

In zes hoofdstukken wordt uitvoerig inge

gaan op de verschillende behandelingen. Zo

wel de kans van slagen als de mogelijk nade

lige uitkomsten van een behandeling komen 

aan bod. Zo krijgt de lezer een reëel beeld en 

verwachtingspatroon van een behandeling. 

Urineverlies heeft een enorme impact op de kwaliteit van 

leven. In het boek wordt ook aan dit psychosociale aspect 

uitvoerig aandacht besteed. Er worden tips gegeven over 

het omgaan met urineverlies en over de problemen die het 

urineverlies kan veroorzaken in het dagelijks leven en bin

nen een relatie. De tips komen ‘uit de praktijk’. Een van de 

tips luidt om hulp te zoeken voor uw urineverlies, vaak is 

er iets aan te doen. Ga naar de huisarts om het te bespre

ken, die kan u verder op weg helpen. En wees actief: ga 

op zoek naar informatie over behandelingen en hulpmid

delen. Het lezen van dit zorgboek is hiervoor een heel nut

tige eerste stap. 

Manon Kerkhof

Uitgever: Stichting September, Amsterdam

Dit nieuwe boek verschijnt in februari/maart 2016.

Bestellen? www.stichtingseptember.nl 

b o e k b e S P r e k I n G
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Bekkenbodemproblematiek bij de huisarts

BEKKENBODEM & HUISARTS

Bekkenproblemen komen zoveel voor dat we deze klachten eigenlijk dage-

lijks zien op het spreekuur. Niet gek, omdat we wel weten dat uiteindelijk bij 

vrouwen van 70 jaar ongeveer 1 van de 10 daar zelfs aan geopereerd is. De 

problematiek varieert enorm. Van kleine ongemakken tot zeer invaliderende 

klachten. Hierbij twee verhalen van patiënten die op het spreekuur kwamen.

Pien van Brummen, huisarts

Ongewild urineverlies

Mevrouw A is 41 jaar en heeft haar jongste kind van 3 jaar 

mee. Zij is een vlotte, werkende moeder. Voor zichzelf komt ze 

weinig op het spreekuur, maar ze is enkele keren geweest met 

een van haar kinderen, oorontstekingen en zo. Zij heeft een 

drukke baan, werkt vier dagen. Het echtpaar heeft drie kinde

ren, alle drie de keren is zij normaal bevallen, geen keizersne

den. De eerste keer was een wat moeizame thuisbevalling. 

Het ging om een groot kind van acht pond. Uiteindelijk is het 

wel gelukt thuis met een knip, maar twee uur geperst. Na 

deze bevalling zijn de eerste klachten ontstaan. De eerste 

maanden ging het om urineverlies bij hoesten, niezen en on

verwachte bewegingen. Dit ging over na enkele maanden, 

destijds heb ik haar oefeningen aangeraden bij het kraambe

zoek. 

Er zijn speciale folders hoe deze te doen. Na de tweede en 

derde bevalling zijn de klachten teruggekomen en nu blijft het 

een probleem. Ze vindt dit lastig omdat ze nu verbanden moet 

gebruiken. Sociaal is het ook moeilijk. Ze is bang dat andere 

mensen haar ruiken maar het vervelendst vindt ze het verlies 

bij de seks en ze kan niet meer volleyballen. “Dokter, ik kan 

echt niet met zo’n dik verband in mijn strakke volleybalbroekje 

lopen hoor!” Recent was patiënte met een ‘meidenclubje’ op 

stap geweest. Na een hilarisch lachmoment mochten drie van 

de tien zich gaan verschonen. Vervolgens hadden ze daar 

weer keihard om gelachen, maar echt leuk was het eigenlijk 

niet. Daarna was het gesprek gegaan over ongewenst urine

verlies. Eén van dit groepje had zich laten opereren. Zij had 

een bandje laten plaatsen en dat had goed geholpen. De 

vraag aan mij was: “ Dokter, ik wil ook een oplossing, want zo 

gaat het niet meer.”

Goede diagnose

Kortom een veel voorkomend probleem, herkenbaar voor vele 

vrouwen. Eerst moet de diagnose natuurlijk gesteld worden, 

want er bestaan meerdere vormen van ongewenst urineverlies. 

Gaat het hier daadwerkelijk om zogenaamde stressinconti

nentie, zoals de anamnese doet vermoeden? Het kan natuur

lijk ook gaan om urgeincontinentie (urineverlies bij erge aan

drang) of een mengvorm. Of gaat het om een minder vaak 

voorkomend probleem, zoals bij een fistel, een overloopblaas? 

Is er sprake van een bijkomende verzakking? Zijn hier klachten 

van? Met een paar gerichte vragen vraag ik of mevrouw hier 

last van heeft. Voelt zij een bal van onderen? Heeft zij ooit iets 

uit de vagina zien zakken? 

De bekkenbodem is een veelomvattend orgaan waar ook an

dere functies en vele anatomische structuren lopen, zoals de 

darmen. Het is dan ook altijd verstandig even te vragen naar 

andere klachten als obstipatie of juist ongewild ontlastingver

lies. We weten bijvoorbeeld dat langdurig persen bij obstipatie 

weer urineincontinentie en verzakking kunnen veroorzaken. 

En je moet natuurlijk dan het urineverlies behandelen én de 

obstipatie. Het lichamelijk onderzoek moet een aantal zaken 

uitsluiten. Zit er geen tumor of afwijkingen die op de blaas du

wen? Geen eerdere operaties in dit gebied? Als de diagnose 

me niet geheel duidelijk is, geef ik ook wel een plasdagboekje 

mee om een beter inzicht te krijgen. Dat is overigens een 

vervelend klusje voor de patiënten want er dient dan met een 

maatbeker twee dagen precies bijgehouden te worden hoeveel 

en hoe vaak je plast en drinkt. Loop je twee dagen met een 

maatbeker rond… Maar ja als je een passende goede oploss

ing zoekt is dit soms nodig. 

Beste oplossing

Als huisarts zoek je naar een passende oplossing voor een pro

bleem. Niemand zit te wachten op een operatie, en deze kan 

soms vermeden worden door gespecialiseerde bekkenfysio

therapie te doen. Recente medische literatuur laat zien dat 

een ‘mid urethrale sling’ van prolene (een bandje) vaak een 

van de betere oplossing is voor vrouwen met stressincontinen

tie[1]. Naar de mogelijke complicaties van deze bandjes is zeer 

uitgebreid onderzoek gedaan en complicaties komen weinig 

voor.

Iedereen is anders, huisartsen zijn vaak goed op de hoogte van 

de mogelijkheden en kunnen samen met de patiënte overleg

gen wat voor hen nu net de beste optie is. Mevrouw A wil een 

definitieve oplossing en ik verwijs haar naar een speciale bek

kenbodempoli in het nabijgelegen ziekenhuis. 

Ik loop mevrouw A enkele maanden later tegen het lijf. Zij in 

sportkleding, ze heeft gewonnen met haar lokale volleybal

team!



B-Wijzer nr 52 – december 2015   7

Verzakking

Zo komt ook mevrouw B. op mijn spreekuur. Ze heeft last van 

een zwaar gevoel aan de onderkant en last van haar onderrug. 

Na anamnese en lichamelijk onderzoek blijkt ze een forse ver

zakking te hebben. Ik leg uit wat de opties zijn en geef infor

matie over al deze opties. Zo is er de mogelijkheid van een ring 

(pessarium), fysiotherapie of een operatie of een combinatie 

van dit alles. Ik leg uit dat een ring elke twaalf weken ver

schoond moet worden en dat aan de oorzaak niets wordt ge

daan. Fysiotherapie kan bij een kleine prolaps helpen, maar je 

moet blijven oefenen. Ik geef aan dat er diverse verschillende 

soorten operaties zijn. Er zijn operaties waar de baarmoeder 

behouden kan blijven, maar soms kan dat ook niet. De matjes, 

die zo in opspraak zijn, komen natuurlijk ook ter sprake waar

van ik uitleg dat deze in Nederland nu alleen worden gebruikt 

als andere technieken niet hebben geholpen en als dat beslist 

nodig is. Ze kan haar gynaecoloog vragen haar goed in te lich

ten over de voor en nadelen. Uiteindelijk kiest zij ervoor om 

verwezen te worden naar het ziekenhuis. 

[1]  Surgery versus physiotherapy for stress urinary incontinence.

 Labrie J, Berghmans BL, Fischer K, Milani AL, van der Wijk I, Smal

braak DJ, Vollebregt A, Schellart RP, Graziosi GC, van der Ploeg JM, 

Brouns JF, Tiersma ES, Groenendijk AG, Scholten P, Mol BW, Blok

huis EE, Adriaanse AH, Schram A, Roovers JP, LagroJanssen AL, van 

der Vaart CH. N Engl J Med. 2013 Sep 19;369(12):112433.

b o e k b e S P r e k I n G

Stel, je hebt een verzakking

In dit boek, met als ondertitel: ‘Hoe kom je eraan, hoe 
herken je het en wat is eraan te doen?’ geeft prof.dr. 
Jan-Paul Roovers een eerlijk, open en vooral begri-
jpelijk antwoord op alle vragen die rond verzakkin-
gen gesteld worden. Nergens staat alle informatie zo 
helder op een rijtje en in zo begrijpelijke taal als in 
‘Stel, je hebt een verzakking’.

Na alle, vaak negatieve, publiciteit over behandelingen van 

verzakkingen, werd het tijd voor een boek met uitgebreide 

informatie over de oorzaken, de opties om de klachten weg 

te nemen, maar ook met eerlijke voorlichting over wat er 

kan misgaan bij een operatieve behandeling van verzak

king, bijvoorbeeld bij behandeling met een kunststof matje. 

Hoewel een verzakking vaak voorkomt, rust er een groot 

taboe op. Dit boek is geschreven om niet alleen patiënten 

en hun omgeving te informeren maar 

ook huisartsen en medisch speciali

sten te helpen begrijpen wat een ver

zakking voor een patiënt betekent.

Stel, je hebt een verzakking
Prof.dr. JanPaul Roovers

Poiesz Uitgevers b.v., 

Koog a/d Zaan

ISBN 978 94 91549 72 4

Prijs: € 16,95

Bestellen? www.spreekuurthuis.nl

Een verslag van de oratie van professor Roovers staat op 

www.bekkenbodem.net
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RUBRIEK

Incontinentie kan de kwaliteit van leven van getroffenen  

ernstig beïnvloeden,

maar deze invloed kan worden beperkt door het juiste  

incontinentieproduct te kiezen. Zo combineert de vernieuw-

de MoliForm® en MoliCare® Premium soft lijn van HART-

MANN een textielachtige, zachte buitenlaag met unieke 

“active skin protection” eigenschappen. Wat leidt tot een 

geheel nieuw niveau van draagcomfort.

Huidvriendelijk met anti-bacteriële eigenschappen

Het Moli assortiment van HARTMANN heeft een speciale  

absorberende kern met een huidvriendelijke toplaag van 

pH5,5. Dit helpt de beschermende zuurmantel van de huid  

te stabiliseren daar waar dat het meest nodig is: ter  

hoogte van de schaamstreek. Deze lichtzure pH-huidneutrale 

waarde voorkomt tegelijkertijd de groei van bacteriën, wat 

zorgt voor een gezondere huid.

Ongeëvenaarde ademende eigenschappen 

Het zachte, non-woven materiaal in het heupgebied van de 

MoliCare lijn is extreem luchtdoorlatend. Dit zorgt voor een 

gezond huidklimaat en beperkt het risico van huidirritaties.

Dermatologisch getest & hypoallergeen

Alle Moli incontinentieproducten worden uitgebreid derma-

tologisch getest en de vernieuwde MoliForm® en MoliCare® 

Premium soft lijn zijn zelfs hypoallergeen. Moli incontinentie-

producten kunnen daarom veilig ingezet worden bij zelfs het 

meest gevoelige huidtype.

Met Moli van HARTMANN is huid in goede handen.

Meer weten over Moli incontinentieproducten  

van HARTMANN?

  024 711 20 00

  algemeen@paulhartmann.nl

  www.paulhartmann.nl

Het Moli assortiment van HARTMANN: 

Actieve bescherming voor de huid

Ademende bescherming, zekerheid en comfort 

voor dag en nacht

Unieke 3-delige absorptiekern, 

houdt de huid droog

Huidvriendelijke absorptiekern 

met anti-bacterieel effect

Geurneutraliserend

Zeer ademende materialen voor 

een gezond huidklimaat

Zachte textielachtige materialen 

voor een aangenaam gevoel op 

de huid

Dermatologisch getest

  024 711 20 00 algemeen@paulhartmann.nl www.paulhartmann.nl

Meer weten over Moli incontinentieproducten van HARTMANN?



B-Wijzer nr 52 – december 2015   9

Wat is de beste behandeling bij een milde verzakking van de bekkenorganen? 

Een verzakking of prolaps van de bekkenorganen is een veelvoorkomend pro-

bleem waarbij de wanden van de schede of de baarmoeder uitzakken. In een 

Nederlands onderzoek werd bij 75% van de vrouwen van 45-85 jaar enige 

mate van verzakking gemeten.1 De behandeling kan bestaan uit bekkenfysio-

therapie, maar wat is het effect daarvan bij een milde verzakking? Dit is nu in 

een studie onderzocht.

Bekkenfysiotherapie of afwachten?

BEKKENFYSIO

Marian Wiegersma, promovendus/hio

Chantal M.C.R. Panman, promovendus/hio

Dr. Janny H. Dekker, huisarts

UMC Groningen, afdeling Huisartsgeneeskunde

Vrouwen met een verzakking kunnen last hebben van het zien 

of voelen van een uitpuiling of ‘bal’ in de vagina. Ook klachten 

als een pijnlijk, zwaar of drukkend gevoel in de onderbuik en 

blaas of darmklachten, zoals ongewild urine of ontlastingver

lies of juist moeite met uitplassen of verstopping, komen veel 

voor. Een verzakking kan behandeld worden met bekkenfysio

therapie, een pessarium (ring) of een operatie. Vrouwen met 

een milde verzakking (niet buiten de vagina) hebben vaak milde 

klachten en een ring of een operatie is dan meestal geen eerste 

keus. Bekkenfysiotherapie zou voor deze vrouwen een goed al

ternatief kunnen zijn, maar het effect van bekkenfysiotherapie 

bij een milde verzakking was tot op heden niet goed onder

zocht. In deze studie vergeleken we daarom het effect van bek

kenfysiotherapie met afwachten in een groep vrouwen van 55 

jaar en ouder met een milde verzakking van de bekkenorganen.

Onderzoeksmethode

Om deelnemers te vinden werden vrouwen van 55 jaar en ou

der via de huisarts gevraagd naar klachten die bij een verzak

king kunnen passen. Vrouwen met klachten vulden een uitge

breidere vragenlijst in over bekkenbodemklachten2 en er werd 

lichamelijk onderzoek gedaan om de mate van verzakking vast 

te stellen3. De vrouwen met een milde verzakking werden door 

middel van loting ingedeeld in twee groepen: de ene groep 

kreeg bekkenfysiotherapie, de andere groep kreeg geen be

handeling (afwachten). Na drie maanden vulden de deelne

mers opnieuw een vragenlijst over bekkenbodemklachten in 

en werd er weer een lichamelijk onderzoek gedaan. Door de 

klachten en de bevindingen bij het lichamelijk onderzoek van 

beide groepen met elkaar te vergelijken, konden we zien wat 

het beste werkt: bekkenfysiotherapie of afwachten. We vroe

gen ook aan de vrouwen zelf of ze vonden dat hun klachten 

sinds het begin van het onderzoek verbeterd, verslechterd of 

gelijk gebleven waren.

Uitkomsten onderzoek

In totaal kregen 145 vrouwen bekkenfysiotherapie en 142 

vrouwen wachtten af. Bekkenfysiotherapie gaf meer verbete

ring van bekkenbodemklachten dan afwachten. Het verschil 

tussen de twee groepen was echter niet zo groot (9,1 punten, 

terwijl ze begonnen met gemiddeld 60 punten). Bekkenfysio

therapie gaf vooral meer verbetering van plasklachten. Van de 

deelnemers in de bekkenfysiotherapiegroep gaf 57% aan dat 

hun klachten verbeterd waren, in de ‘afwachtengroep’ was 

dit slechts 13%. Bekkenfysiotherapie had geen invloed op de 

mate van verzakking bij het lichamelijk onderzoek. 

Praktijk

Wat betekenen deze uitkomsten voor de praktijk? Omdat het 

verschil tussen de groepen klein is, kunnen we op basis van de 

verbetering van de score op de vragenlijst niet met zekerheid 

zeggen dat bekkenfysiotherapie na drie maanden beter werkt 

dan afwachten. Toch gaf 57% van de deelnemers in de bek

kenfysiotherapiegroep aan dat hun klachten verbeterd waren, 

terwijl dit in de afwachtengroep maar 13% was. Daarom ad

viseren wij bekkenfysiotherapie te overwegen bij vrouwen met 

hinderlijke klachten van een milde verzakking die niet toe zijn 

aan een pessarium of een operatie. Als er niet veel klachten 

zijn, lijkt afwachten een goed alternatief. 

Dit onderzoek heeft gekeken naar het effect van bekkenfysio

therapie na 3 maanden, er is meer onderzoek nodig naar het 

effect van bekkenfysiotherapie op de lange termijn.

Literatuur:

(1) Sliekerten Hove MC, PoolGoudzwaard AL, Eijkemans MJ, Stee

gersTheunissen RP, Burger CW, Vierhout ME. The prevalence of 

pelvic organ prolapse symptoms and signs and their relation with 

bladder and bowel disorders in a general female population. Int 

Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct  2009;20:103745

(2) Barber MD, Walters MD, Bump RC. Short forms of two condition

specific qualityoflife questionnaires for women with pelvic floor 

disorders (PFDI20 and PFIQ7). Am J Obstet Gynecol 

 2005;193:10313

(3) Bump RC, Mattiasson A, Bo K, Brubaker LP, DeLancey JO, Klarskov 

P, et al. The standardization of terminology of female pelvic organ 

prolapse and pelvic floor dysfunction. Am J Obstet Gynecol  

 1996;175:107
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In Nederland krijgt niet minder dan een op de drie vrouwen op enig moment 

in haar leven te maken met een verzakking van de bekkenbodem. Door onze-

kerheid en ophef over ‘matjes’, blijven vrouwen vaak onnodig met klachten 

rondlopen. Klachten waar op veel andere manieren iets aan te doen is. Daar-

om zetten we hier graag enkele feiten op een rijtje over bekkenbodemproble-

men en matjes.

Bekkenbodemproblemen 
en matjes: de feiten

BEKKENBODEM EN MATJES

Manon Kerkhof, urogynaecoloog/SBP-bestuurslid

Een verzakking van de bekkenbodem kan een ‘balgevoel’ ge

ven, maar ook urineverlies, verlies van ontlasting en pijn bij het 

vrijen. Onder andere door de ophef die de afgelopen jaren en 

recent is ontstaan rond de ‘beruchte matjes’, is er veel onze

kerheid bij patiënten. Sommige vrouwen mijden de dokter 

zelfs, uit angst om ‘een matje aangepraat’ te krijgen. Daardoor 

lopen veel patiënten onnodig met klachten rond. Terwijl maar 

een kleine minderheid van de verzakkingen vraagt om een 

operatie: van alle vrouwen met een verzakking die de gynaeco

loog ziet wordt gemiddeld een op de vier geopereerd. De kans 

dat een vrouw in haar leven aan een verzakking wordt geope

reerd is 13%. De overgrote meerderheid kan afdoende worden 

geholpen door goede voorlichting en aanpassing van de le

vensstijl, of door bekkenfysiotherapie. Helpen die relatief een

voudige oplossingen niet, dan kan ook een zogenoemde ring 

worden geplaatst. Dat gebeurt zonder operatie.

Nee, operaties zijn nog niet ideaal

Wanneer alle andere opties niet helpen, wordt bij één op de 

vier vrouwen een operatie uitgevoerd. Tijdens een zogenoemde 

‘klassieke’ operatie, probeert de gynaecoloog met behulp van 

het eigen weefsel van de vrouw de bekkenbodem te herstellen. 

Die operatie is nog bepaald niet ideaal. Een kwart van de vrou

wen die deze operatie ondergaat moet op enig moment op

nieuw worden geopereerd vanwege terugkerende klachten. 

De ‘matjes’ 

Daarom werden de matjes (vaginale mesh) bij hun introductie, 

begin deze eeuw, dan ook met veel enthousiasme omarmd. 

Met te veel enthousiasme, zoals we inmiddels weten. De eer

ste generatie matjes kende een relatief hoog risico op compli

caties, met soms ernstige blijvende gevolgen: in de eerste stu

dies werd een risico op erosie (blootliggen van de mesh) ge

meld van 20% en een risico op pijn van 15%.

Inmiddels zijn de matjes met de hoogste risico’s  de matjes 

waar op dit moment veel over wordt gesproken in bijvoorbeeld 

de tvuitzendingen van Radar  al drie jaar van de markt. De 

nieuwe generatie matjes kent een aanzienlijk lager risico op 

complicaties: ongeveer 5% in plaats van 25%. Let wel: dat is 

het risico op de korte termijn. Momenteel wordt bij totaal 2% 

van de vrouwen met een verzakking gebruik gemaakt van een 

implantaat.

Helaas bestaat er voor medische hulpmiddelen, zoals matjes, 

niet zo’n uitgebreide toelatingsprocedure als voor bijvoorbeeld 

geneesmiddelen. De ontwikkeling van deze hulpmiddelen zal 

dan ook doorgaan. Tegelijk is er een uitgebreide, verplichte re

gistratie van matjes die door de gynaecologen worden ge

plaatst. Ze mogen ook alleen worden geplaatst in ziekenhui

zen met voldoende ervaring en door gynaecologen die vol

doende van deze operaties uitvoeren.

Altijd pijn na operaties aan bekkenbodem?

Een operatie aan de bekkenbodem is geen sinecure. Na zo’n 

operatie is er dan ook altijd een risico op pijnklachten (25%). 

Nieuw ontstane klachten van pijn bij vrijen worden even vaak 

gezien na operaties met of zonder matje, ook is er geen ver

schil in seksueel functioneren.

Na het plaatsen van een matje is het mogelijk om een deel van 

het matje te verwijderen. Dit is echter een zeer lastige operatie 

met een hoge kans op complicaties. Het is ook de vraag of dit 

wenselijk of zinvol is. Een nieuwe operatie geeft opnieuw een 

risico op extra pijn. De ervaring leert dan ook dat bij de weini

ge vrouwen bij wie het matje is verwijderd, de klachten niet 

geheel zijn verdwenen.
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Een matje is geen bandje

Een ‘matje’ is iets anders dan een ‘bandje’ dat gebruikt wordt 

bij de behandeling van stressincontinentie (urine). Een matje 

wordt gebruikt bij een verzakking van de bekkenbodem. Een 

bandje is een veel eenvoudiger implantaat, dat wordt gebruikt 

bij stressincontinentie. Bij vrouwen die urine verliezen wanneer 

ze hoesten en bij wie fysiotherapie niet helpt, zou een bandje 

geplaatst kunnen worden.  

Ga met een verzakking altijd naar de dokter!

Vrouwen met een verzakking die niet naar de dokter gaan uit 

angst dat die alleen maar een matje kan plaatsen, doen zich

zelf tekort. Een verzakking is meer dan ‘zomaar een beetje on

gemak’. Het kan gaan om een ‘balgevoel’, urineverlies, verlies 

van ontlasting of pijn bij het vrijen. Er is heel veel mogelijk om 

deze klachten te verhelpen vóór er eventueel een matje wordt 

overwogen. Mocht dit een passende oplossing zijn, bijvoor

beeld bij vrouwen die al meerdere operaties zonder matje heb

ben ondergaan en nog steeds klachten van een verzakking 

hebben, dan is dat altijd na goede voorlichting over de voor 

en nadelen. Deze zullen worden afgewogen tegenover andere 

behandelingsopties. 

COLUMN

Helaas hebben we de ideale oplossing voor verzakking nog 

niet gevonden. Wetenschappelijk onderzoek moet hier de ko

mende jaren meer zicht op gaan geven. 

Hulp via Stichting Bekkenbodempatiënten

De SBP heeft een hulplijn voor vragen bij bekkenbodemproble

men: (0184) 641 812 (maandagmorgen en donderdagmiddag) 

of via email: sbpbekkenbodem@gmail.com.

De beroepsvereniging van gynaecologen, de NVOG heeft een 

overzichtelijke patiëntenfolder waar de belangrijkste vragen in 

staan voor de patiënt, die beantwoord moeten worden alvo

rens over te gaan tot de beslissing welke operatie gekozen 

wordt. Zie de website van de NVOG (www.nvog.nl/voorlichting 

‘Nieuws over verzakkingsoperaties en het gebruik van vaginale 

mesh’)

Ook heeft de NVOG een hulplijn voor patiënten met vragen 

over bekkenbodemproblemen of bij klachten na een operatie: 

(030) 2 823 832.

Blijf dus niet rondlopen met uw bekkenbodemproblemen, uw 

vragen of klachten worden serieus genomen!

Veranderingen in de zorg
Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport vertelt ons dat Nederland aan het veranderen is en 
daarmee ook de zorg. Een van de aspecten in deze ver-
andering is naar mijn mening de digitalisering. In de zie-
kenhuizen zien we steeds minder papier en informatie 
kan eenvoudiger via de PC opgeroepen en indien nodig 
gedeeld worden. Patiënten kunnen de digitale wereld 
natuurlijk ook gebruiken om bijvoorbeeld een bezoek 
aan de specialist/verpleegkundige voor te bereiden of 
om additieve informatie over een ziektebeeld of patiën-
tervaringen te vergaren. 

Informatie die vroeger opgezocht werd in een encyclopedie 

wordt nu via Google makkelijk verkregen. Er is veel informatie 

beschikbaar via bijvoorbeeld Wikipedia of websites van patiën

tenverenigingen.

In de spreekkamer wordt steeds vaker in het kader van ‘shared 

decision making’ eerst gevraagd wat een patiënt zelf al weet of 

via internet heeft opgezocht. De gang naar informatie is mak

kelijker en zoals het lijkt oneindig geworden. Maar toch. Hoe 

weet je of je de informatie die je via het internet hebt verkregen 

ook goed is? In het voorjaar was ik bij een internationale scho

ling over urineweginfecties in Amsterdam. Een van de lezingen 

ging over het verkrijgen van informatie via het internet over dit 

onderwerp. De verpleegkundige die de voordracht presenteer

de had over het onderwerp Google geraadpleegd en zag dat hij 

binnen 0,3 seconden 135 duizend hits had verkregen. Waar 

dan te beginnen om deze berg aan informatie door te spitten? 

En hoe zit het met de validiteit van de sites die je dan bekijkt? 

Niet voor iedereen een makkelijke taak, denk ik. Tevens komen 

er steeds meer apps via de app of playstore beschikbaar die 

gebruikt kunnen worden om informatie te verkrijgen, te delen 

of om metingen bij te houden.  

Terugkomend op shared decision making is het een taak van 

de specialist en verpleegkundige te checken welke informatie 

de patiënt al heeft en deze zo nodig aan te vullen of te corri

geren. Van groot belang is het daarom dat de zorgprofessio

nals zelf ook weten wat er via internet ‘te koop’ is. Dit vergt 

een actieve rol van deze professionals om een weg te banen in 

de bulk van informatie die via het internet op de patiënt kan 

afkomen. Op deze manier kunnen zij patiënten handvatten ge

ven om via de medische of verpleegkundige digitale weg regie 

te houden en te krijgen in hun eigen behandeling.

Henk-Jan Mulder

Verpleegkundig specialist urologie

(Continentieverpleegkundige van het Jaar)

Dit was de laatste bijdrage van Henk-Jan Mulder in een lange 

reeks. SBP bedankt hem voor de vele keren dat hij de lezer een 

inkijkje in zijn vak gaf en wenst Henk-Jan heel veel succes bij 

zijn verdere onderzoekswerk.
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Een van de angsten van aanstaande moeders is het inscheuren tijdens de  

bevalling. De meest ernstige vorm, de zogenaamde totaalruptuur, komt in  

Nederland gelukkig relatief weinig voor, bij ongeveer 2% van alle vrouwen. 

Er is groeiende aandacht voor totaalrupturen en met name naar de gevolgen 

hiervan. In het Radboudumc in Nijmegen is onderzoek gedaan naar totaal-

rupturen en de gevolgen hiervan op de korte en lange termijn. 

Korte- en langetermijngevolgen 
van totaalrupturen

ONDERZOEK

drs. Linda P. Arendsen, arts-onderzoeker en 

dr. Jeroen van Dillen, gynaecoloog, afdeling 

verloskunde en gynaecologie, Radboudumc, 

Nijmegen

Bij het onderzoek werden vrouwen met een totaalruptuur ge

middeld 3 tot 4 jaar na de bevalling gevolgd, werd gevraagd 

naar blijvende klachten en werd aanvullend onderzoek gedaan 

naar de kringspier van de anus via echoonderzoek.

Wat is een totaalruptuur?

Tijdens een bevalling moeten de huid en spieren van de vagina 

in een korte tijd in grote mate uitrekken om het hoofd van de 

baby te laten passeren. Hierbij kunnen scheurtjes ontstaan, ook 

wel rupturen genoemd. Rupturen heb je in verschillende grada

ties. Bij een eerstegraads ruptuur is alleen de huid van het peri

neum ingescheurd en vaak hoeft dit niet gehecht te worden. 

Bij een tweedegraads ruptuur zijn behalve de huid, ook de on

derliggende spieren van het perineum ingescheurd. Om het 

herstel te bevorderen, worden deze rupturen vaak wel gehecht. 

Van een totaalruptuur spreken we bij een derde of vierde

graads ruptuur. Hierbij zijn behalve de huid en de onderliggen

de spieren, ook de spieren van de anus (kringspier) deels of 

geheel ingescheurd (derdegraads ruptuur) en kan er zelfs een 

scheurtje in het rectum ontstaan (vierdegraads ruptuur). Totaal

rupturen moeten nauwkeurig gehecht worden om klachten op 

de lange termijn te voorkomen. Dit gebeurd doorgaans in de 

operatiekamer onder algehele narcose of een ruggenprik.

Onderzoek Radboudumc

In Nederland is het niet gebruikelijk om vrouwen na een totaal

ruptuur langer te begeleiden dan tot de standaardcontrole zes 

weken na de bevalling. Ook hebben nog maar weinig zieken

huizen een speciaal echoapparaat tot hun beschikking om de 

kringspier in beeld te krijgen. In het Radboudumc in Nijmegen 

worden vrouwen met een totaalruptuur zes maanden na de 

bevalling teruggezien door een van de gynaecologen met een 

speciale interesse in de bekkenbodem. Tijdens deze controle 

wordt aandacht besteed aan eventuele klachten die de vrou

wen ondervinden en wordt er via een speciaal echoapparaat 

naar de kringspier gekeken (endoanale echo). In het onder

zoek in Nijmegen werden alle vrouwen vanaf 2008 tot en met 

2012 gevolgd aan de hand van een vragenlijst twee tot vijf jaar 

na de totaalruptuur. Hierbij werd gekeken naar de risicofacto

ren voor het krijgen van een totaalruptuur en de gevolgen 

hiervan op de korte en langere termijn.
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Risicofactoren

Over de hele wereld is de kans op een totaalruptuur na een 

bevalling gemiddeld 0,69,0%. In Nederland komt een totaal

ruptuur bij 1 op de 50 bevallingen (2%) voor en in het onder

zoek in Nijmegen was dit 1,7%. Uit dit onderzoek bleek tevens 

dat de kans het grootst is bij een eerste bevalling en bij een 

afwijkende hoofdligging van de baby tijdens de bevalling (bij

voorbeeld een ‘sterrenkijker’ waarbij het achterhoofd van het 

kindje naar achteren bij de moeder draait). In de recente richt

lijn Totaalruptuur (2013) wordt ook gesproken over een grote

re kans op een totaalruptuur bij een groot kind en in het geval 

van een kunstverlossing (vacuüm of tangverlossing).

Ongewild verlies van ontlasting

Klachten van ongewild verlies van urine tijdens de zwanger

schap en vlak na de bevalling wordt doorgaans wel besproken. 

Door schaamte zullen vrouwen klachten van ongewild verlies 

van ontlasting na de bevalling niet snel bespreken. Een totaal

ruptuur is de meest voorkomende oorzaak van het verlies van 

controle over de kringspier bij vrouwen. Dit kan resulteren in 

het ongewild verlies van windjes en vochtverlies tot het onge

wild verlies van ontlasting (anale incontinentie). Helaas komen 

deze klachten vaker voor dan men denkt. Schade aan de kring

spier geeft een 3 tot 4 keer verhoogde kans op anale inconti

nentie. In het onderzoek in Nijmegen had 20% (1 op de 5) van 

de vrouwen zes maanden na de totaalruptuur klachten van 

verlies van controle over de kringspier. De overgrote meerder

heid gaf aan moeite te hebben met het ophouden van wind

jes. Ook bleek dat hoe groter de schade aan de kringspier, hoe 

groter de kans op het verlies van de controle over windjes. Na 

twee tot vijf jaar na de totaalruptuur is de kans op blijvende 

klachten van ongewild verlies van windjes gedaald, maar nog 

steeds aanwezig bij ongeveer 11%.

Endo-anale echo

Een endoanale echo is een inwendig echoscopisch onderzoek 

van de anus. Tijdens het onderzoek wordt een ‘probe’ (een 

soort sonde) een klein stukje via de anus naar binnen gebracht. 

Hiermee kunnen nauwkeurig beschadigingen van de kring

spier in beeld worden gebracht. In het onderzoek in Nijmegen 

werd bij 22% van de vrouwen zes maanden na een totaalrup

tuur een beschadiging van de kringspier gevonden. Vrouwen 

met een zichtbare beschadiging op de echo hadden vaker last 

van ongewild verlies van windjes. Volgens de richtlijn Totaal

ruptuur kan de endoanale echo mogelijk een aanvulling zijn 

bij de nacontrole. In Nederland maakt deze techniek nog geen 

deel uit van de standaardzorg na een totaalruptuur, omdat er 

nog geen goede studies zijn die op basis van de uitkomst van 

dit (belastende) onderzoek een beleidsverandering voorstellen.

Volgende bevalling

Na de vragen over de gevolgen van een totaalruptuur, komt 

vaak de vraag over de gevolgen voor een eventuele volgende 

bevalling. Helaas is er nog maar weinig onderzoek gedaan 

naar de gevolgen van een volgende normale bevalling na een 

totaalruptuur. De kans om opnieuw een totaalruptuur te krij

gen tijdens een volgende bevalling wordt geschat op 48%. 

Het is echter nog onduidelijk of een volgende normale beval

ling een risico geeft op permanente klachten of een vererge

ring van bestaande klachten van ongewild verlies van ontlas

ting en/of windjes. Wel is duidelijk dat het bevallen via een 

keizersnede verergering van deze klachten niet altijd kan voor

komen. Vrouwen adviseren over de beste manier van bevallen 

tijdens een volgende zwangerschap is erg lastig en onderwerp 

van toekomstig onderzoek. Vaak wordt het advies geleid door 

eventuele klachten van verlies van controle over de kringspier. 

Mogelijk dat in de toekomst de resultaten van een endoanale 

echo meegenomen zullen worden in dit advies.

Samenvatting

Bij 1 op de 50 vaginale bevallingen treedt een totaalruptuur 

op. Een totaalruptuur geeft een drie tot vier keer zo grote kans 

op het verlies van controle over de kringspier, wat kan resulte

ren in het ongewild verlies van windjes en/of ontlasting, ook 

op langere termijn. Met de endoanale echo kan de kringspier 

onderzocht worden op eventuele beschadigingen. Verder on

derzoek is nodig om te bepalen of dit kan helpen vrouwen te 

adviseren over een volgende bevalling. 



14 SBP

RUBRIEK

Ongewild urineverlies?

Het juiste product voor 
een gezonde huid?

Kleinere producten die 
tóch droger zijn?

Attends proberen?

 

Heeft u vragen? 
Aarzel dan niet en bel ons!

 

Wij helpen u graag!

088-220 88 00

Volg ons op Facebook!

Attends Verzorging en Welzijn

www.attends.nl

Vraag een gratis Attends proefpak-

ket aan en overtuig uzelf! Let daarbij 

wel op de juiste maat en absorptie-

capaciteit. Heeft u vragen? Bel ons 

voor vrijblijvend advies. Een proef-

pakket sturen wij altijd in een 

discrete verpakking toe.

Nieuwe gebruikers van Attends 

merken vrijwel altijd op dat de 

producten kleiner en discreter zijn. 

Dit komt omdat de kracht van 

Attends in de kern zit: de vocht-

opname is geconcentreerd daar 

waar het daadwerkelijk nodig is. 

Bovendien blijft het product 

door de dubbele absorptiekernen 

uitzonderlijk droog aanvoelen. Een 

groter (en minder discreet) product 

is daarom vaak niet meer nodig.

Attends streeft naar oplossingen 

voor iedere vorm van incontinentie

en richt zich op een droge huid. Of u 

nu ongewild druppels, scheutjes of

grotere hoeveelheden urine verliest, 

het is uitermate belangrijk om uw 

huid in goede conditie te houden. 

Een vochtige huid kan resulteren in 

een geïrriteerde of zelfs beschadigde 

huid.

Het Attends assortiment is getest en 

goedgekeurd door proDERM, 

Instituut voor toegepast dermatolo-

gisch onderzoek. Deze test onder-

schrijft dat de Attends producten 

zeer goed worden verdragen door de 

huid. De producten nemen snel op en 

houden vanwege de speciale kern de 

bovenlaag droog waardoor proble-

men met de huid worden voorkomen. 

Attends is het enige incontinentie-

merk dat het proDERM kwaliteits-

zegel mag dragen!

Het is de normaalste zaak van de

wereld en ieder mens doet het; naar

het toilet gaan. Maar stel dat u het

niet meer kunt ophouden en u dus

ongewild urine verliest? Incontinentie

is ontzettend vervelend en komt 

vaker voor dan u denkt. 

Daarom werkt Attends al geruime 

tijd nauw samen met deskundige 

leveranciers zoals de apotheek en 

medisch speciaalzaak. Zij helpen u 

graag bij het vinden van de juiste 

producten die uw leven vergemakke-

lijken. De producten hebben een 

onderscheidende kwaliteit en vallen 

binnen de vergoeding van de 

zorgverzekeraar, vraag ons naar de 

mogelijkheden.

U kunt

ook een gratis 

proefpakket 

aanvragen via 

onze website: 

www.attends.nl.
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Van 9 t/m 13 juni dit jaar vond in het Franse Nice het 40ste internationale uro-

gynecologie-congres plaats, de jaarlijkse bijeenkomst van (uro)gynecologen 

en andere deskundigen op het gebied van de bekkenbodem, zoals bekkenfy-

siotherapeuten, continentieverpleegkundigen en specialisten ouderengenees-

kunde. Naast nieuwe ontwikkelingen was er veel aandacht voor medische en 

sociaal-economische aspecten van (uro)gynaecologische aandoeningen.

40 ste IUGA-congres Nice

CONGRESVERSLAG

Hans van Geelen, oud-voorzitter SBP

De nieuwe ontwikkelingen die werden besproken vielen bin

nen de drie meest voorkomende (uro)gynecologische aandoe

ningen: vaginale verzakkingen, incontinentie en blaasproble

matiek. Daarnaast was er veel aandacht voor medische en so

ciaaleconomische aspecten die direct dan wel indirect bekken

problematiek veroorzaken en consequenties hebben op lange

re termijn: zwangerschap & bevalling, leeftijd, overgang, gene

tische aspecten, levenswijze, kwaliteit van leven, kosten van de 

zorg bij toenemende vergrijzing, bekkenfysiotherapie en last 

but not least de consequenties voor de seksuele relatie.

Verzakking en mesh

Het is inmiddels genoegzaam bekend dat vaginale verzakking, 

ook wel prolaps genoemd, met name bij een verouderende be

volking een vaak voorkomend en niet te onderschatten ge

zondheidsprobleem is, waarvoor een adequate en effectieve 

behandeling nog steeds niet is gevonden. De operatieve be

handeling van vaginale verzakking vormt dan ook nog steeds 

een van de belangrijkste onderwerpen van de conferentie. Het 

is opvallend dat er in de wereld een tweedeling lijkt te bestaan. 

Is in de meeste Angelsaksische landen de toepassing van mesh 

(‘het vaginale matje’) praktisch uitgebannen, in de zuidelijke 

(Frans en Spaanssprekende) Europese landen, ZuidAmerika 

en Azië worden met mesh ondersteunde vaginale verzakkings

operaties uitgebreid toegepast en zijn er kennelijk geen juridi

sche procedures die tot een restrictiever beleid leiden. Wel be

staat er algemeen overeenstemming dat behoudende behan

deling, zoals ring (pessarium), al dan niet ondersteund door 

bekkenfysiotherapie, de behandeling van voorkeur moet zijn 

en als eerste keuze aan patiënte moet worden aangeboden.

Onderzoek ‘matjes’

Een eervolle eerste podiumpresentatie tijdens de plenaire ses

sie was toegewezen aan een Nederlands gerandomiseerd mul

ticenteronderzoek waarbij bij vrouwen met recidief, dus te

rugkerende verzakking na eerdere prolapsoperatie, het resul

taat van een conventionele verzakkingsoperatie werd vergele

ken met een operatie waarbij mesh (ProliftTM) als ondersteu

ning werd ingebracht. De studie vond plaats in de periode 

2006 tot 2008. Gynaecoloog drs. Anne Damoiseaux uit Eind

hoven presenteerde de studie: “Na analyse van de gegevens 

van 135 vrouwen die gedurende 7 jaar zijn gevolgd, blijken er 

geen verschillen in behandelingsresultaat tussen beide groe

pen: composite success is 60%. De onderzoekers melden een 

hoge ‘exposure rate’ d.w.z dat bij 40% van de met mesh ge

opereerde patiënten de mesh in de schedewand zichtbaar was. 

Bij 13 % moest de mesh geheel of gedeeltelijk worden verwij

derd. Dit ging niet gepaard met een toename in de pijnscore 

noch met toename van pijnklachten tijdens vrijen (dyspareu

nie), noch met verhoogde vaginale afscheiding.”

Stress-incontinentie

Met betrekking tot de operatieve behandeling van inspan

ningsincontinentie (stressincontinentie) blijkt de TVTprocedu

re (het vaginale bandje dat via de voorwand van de schede on

der de plasbuis wordt aangebracht en achter het schaambeen 

gefixeerd, een ingreep die in 1997 in Nederland door dr. Ver

vest is geïntroduceerd), nog steeds wereldwijd de operatie van 

keuze voor deze vorm van incontinentie. Teneinde het risico op 

complicaties te voorkomen  met name blaasperforatie  zijn in 

de loop der jaren aanpassingen in de operatietechniek ontwik

keld. De zogenoemde transobturatorroute (TVTO of TOT) is bij 

veel gynaecologen de operatie van voorkeur. Dr. Schellart uit 

Haarlem vergeleek in een groot opgezet gerandomiseerd on

derzoek, waaraan zes centra in Nederland, België en Frankrijk 

deelnamen, de resultaten van twee aanpassingen van deze 

techniek: de miniarcmethode, waarbij slechts een kleine inci
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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
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sie in de voorwand van de schede nodig is om het bandje on

der de plasbuis te fixeren, met de standaard monarcmethode, 

waarbij het bandje via twee kleine incisies ter hoogte van de 

lies onder de plasbuis wordt aangebracht. Na verloop van drie 

jaar blijken de resultaten van beide operatiemethoden niet te 

verschillen: objectief genezingspercentage van respectievelijk 

87% en 90% zonder noemenswaardige complicaties.

Overactieve blaas

Overactieve blaasklachten (OAB), gekenmerkt door min of 

meer continue plasdrang, vaak plassen zowel overdag (meer 

dan 10 x per dag) als ‘s nachts, soms gepaard met onwillekeu

rig urineverlies, is een hinderlijk probleem dat bij circa 15% 

van de volwassen bevolking voorkomt. Tot op heden bestond 

de behandeling uit medicatie al dan niet ondersteund door 

bekkenfysiotherapie. Een onderzoek, opgezet door de univer

siteiten van Leiden en Antwerpen, toonde aan dat bekkenfy

siotherapie, waarbij de activiteit van de bekkenbodemspieren 

door biofeedback kan worden gestimuleerd en geregistreerd, 

de hinderlijke klachten van OAB op korte termijn aanzienlijk 

doen afnemen. De resultaten over langere termijn zijn welis

waar nog niet bekend, maar lijken veelbelovend. Ook op het 

terrein van de medicamenteuze behandeling van OAB lijkt gro

te vooruitgang geboekt. Recent is het nieuwe middel Mirabe

gron op de markt gebracht (in Nederland onder de naam Bet

miga) dat een duidelijke verlichting van de overactieve blaas

klachten bewerkstelligt met minder hinderlijke bijwerkingen 

(droge mond, wazig zien, misselijkheid) dan de tot nu toe ge

bruikelijke medicatie. Echter recent onderzoek maakt melding 

van ernstige gevallen van verhoogde bloeddruk. Het college 

ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) adviseert dan ook 

het middel niet voor te schrijven bij patiënten met ernstige, on

gecontroleerde hoge bloeddruk. Meten van de bloeddruk voor 

aanvang van en reguliere controle gedurende de behandeling 

zijn een absolute vereiste. Voor de grote groep patiënten met 

deze hinderlijke aandoening bestaan er tegenwoodig verschil

lende vormen van behandeling. Medicamenteus, bekkenfysio

therapie  eventueel ondersteund door elektrostimulatie en 

biofeedback. Goede afstemming tussen behandelend arts, 

continentieverpleegkundige en bekkenfysiotherapeut enerzijds 

en motivatie van de patiënt anderzijds blijven voorwaarde voor 

een succesvolle aanpak.

Zoals iedereen wellicht weet, heeft minister Schip-
pers van VWS 2015 het jaar van de transparantie 
voor patiënten genoemd. Zij wil graag dat patiën-
ten meer regie krijgen. Maria Smit heeft via een 
burgerinitiatief vragen in de Kamer gesteld. Zij wil 
dat iedereen die een operatie overweegt, vooraf 
schriftelijk informatie krijgt, waarbij zij de digipoli 
Bekkenbodem van ziekenhuis Tjongerschans als 
voorbeeld noemde. Naar aanleiding hiervan heeft 
minister Schippers in april het ziekenhuis in Hee-
renveen bezocht. 

De digipoli is een website voor patiënten met persoonlijke in

formatie. Achter de schermen plaatst een verpleegkundige de 

passende modules. Patiënten zien een overzichtelijk verhaal 

over hun eigen situatie en behandelingsmogelijkheden. In 

Heerenveen werken ze nu al een paar jaar met veel plezier met 

een digipoli voor bekkenbodem en fertiliteit. 

Op 24 juni zijn gynaecologen Guid Oei, Carina Hilders en Cla

sien van der Houwen bij minister Schippers geweest als vervolg 

op haar voorgaande bezoek. Haar vraag was: Waarom gebrui

ken niet alle gynaecologen dit programma en wat is er nodig 

om dat wel voor elkaar te krijgen? Clasien: “Mijn ervaring is 

dat professionals enthousiast zijn, maar ictbeheerders in zie

kenhuizen zeer terughoudend zijn met dit soort projecten van

wege verspreiding van gegevens van patiënten. Inmiddels zijn 

er ook portals voor patiënten ontwikkeld via de ziekenhuis 

systemen zelf. Nu kunnen wij de digitale bekkenbodempoli na

bouwen in het ziekenhuissysteem en dan is er geen belemme

Minister bezoekt digipoli

ring meer. Met steun van VWS lijkt de weg geopend voor ver

dere ontwikkeling en verspreiding van digipoli’s met persoon

lijke informatie. Ik gun alle patiënten in het land deze vorm 

van informatie en kijk erg uit naar de verdere ontwikkeling. 

Kijk eens naar  www.mijndigipoli.com en bezoek de demo

patiënt om een idee te krijgen.” 

In B-Wijzer 51 vindt u een artikel over de digipoli in Tjonger-

schans.
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Hoge Nood?

Vind het

dichtstbijzijnde 

toilet!

www.hogenood.nl
Gratis verkrijgbaar in:
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Stressincontinentie bij vrouwen komt veel voor. Het gaat dan om ongewild 

urineverlies bij drukverhogende momenten, zoals hoesten of sporten. Wat is 

in zo’n geval de juiste behandeling: bekkenfysiotherapie of een bandje onder 

de plasbuis? Het Radboudumc doet onderzoek naar hulp bij het kiezen van 

een behandeling. Doet u mee?

Keuzehulp bij behandeling 
stressincontinentie

Maaike Gerritse, gynaecoloog* 

Ongeveer een op de twintig vrouwen laat zich opereren voor 

stressincontinentie. Vroeger werden vrouwen eerst verwezen 

naar een bekkenfysiotherapeut. Mocht dit onvoldoende wer

ken, dan werd de mogelijkheid van het plaatsen van een band

je onder de plasbuis besproken. In Nederland is een studie ge

daan waarbij geloot werd tussen bekkenfysiotherapie en het 

plaatsen van een bandje. De resultaten hiervan werden in 2013 

bekend. 

Vrouwen die direct een bandje hadden laten plaatsen, hadden 

na een jaar veel minder urineverlies dan vrouwen die waren 

gestart met fysiotherapie. Bijna de helft van de vrouwen die 

startte met fysiotherapie liet binnen dat jaar alsnog een bandje 

plaatsen. Maar een operatie brengt andere risico’s met zich 

mee dan een behandeling van een bekkenfysiotherapeut. Art

sen kunnen nu beide behandelingen bespreken als een vrouw 

komt met de klacht van stressincontinentie. Op dit moment 

wordt in het Radboudumc een keuzehulp ontwikkeld die vrou

wen kan helpen bij het maken van hun keuze. 

Juiste behandeling kiezen

Keuzehulpen en ‘option grids’ zijn in opkomst als hulpmidde

len bij het maken van een keuze voor een onderzoek of behan

deling. Gezamenlijke besluitvorming of ‘shared decision ma

king’ noemen we het proces waarin u samen met uw arts be

slist welke keuze het beste bij u past. Het belangrijkste deel 

hiervan vindt plaats in de spreekkamer, maar hulpmiddelen 

kunnen een goede aanvulling zijn.

Een ‘option grid’ is een overzicht van verschillende behandelin

gen of onderzoeken die gedaan kunnen worden. Duidelijk 

wordt aangegeven wat bijvoorbeeld de succeskansen of mo

gelijke complicaties zijn. Op die manier kunt u in een oogop

slag zien wat de verschillen tussen de opties zijn. Dit is iets wat 

in de spreekkamer gebruikt kan worden en eventueel aan u 

kan worden meegegeven om thuis nog eens te bekijken. 

Keuzehulpen zijn iets uitgebreider dan een ‘option grid’. Ze be

vatten een algemene introductie met heldere uitleg over de 

aandoening. Dan volgt een ‘option grid’. Op het einde van een 

keuzehulp kunt u vaak een aantal stellingen beoordelen. Hier

bij geeft u aan of u het er wel of niet mee eens bent en in 

welke mate. Door het beoordelen van de stellingen gaan pa

tiënten meer nadenken over wat zijzelf belangrijk vinden ten 

aanzien van een behandeling. In het algemeen zijn patiënten 

die een keuzehulp gebruiken beter geïnformeerd over hun 

aandoening en de mogelijke behandelingen. Ze vinden het 

daardoor gemakkelijker om een beslissing te nemen en zijn 

daar ook meer tevreden over dan zonder gebruik van een keu

zehulp. 

Deelname onderzoek

Voor de ontwikkeling van een keuzehulp voor vrouwen met 

stressincontinentie worden vrouwen met dit probleem gezocht 

die zich willen laten interviewen over hoe het proces van infor

matie verkrijgen en het maken van een beslissing voor een be

handeling bij hen is verlopen. De informatie uit deze interviews 

wordt anoniem verwerkt en toegepast in de keuzehulp. Daar

naast worden ervaringsdeskundigen gezocht die de keuzehulp 

tijdens de ontwikkeling willen beoordelen om deze te kunnen 

verbeteren.  

Wilt u meewerken aan dit onderzoek? 

Meer informatie over het onderzoek of aanmelden voor deel

name kan via maaike.gerritse@radboudumc.nl. 

* Maaike Gerritse is gynaecoloog en doet op dit moment een 

opleiding (fellowship) tot urogynaecoloog in het Radboudumc, 

waarna nog een jaar zal volgen in de Isala klinieken in Zwolle. 
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Met een schok schrik ik wakker, wrijf over mijn 
ogen, kijk op de wekker: half zeven, het is zondag. 
Wie…? Mijn telefoon op het nachtkastje herhaalt 
zijn deuntje: ‘Altijd is Kortjakje ziek’. Ik onderdruk 
net op tijd de neiging om hem uit te zetten. ‘Moe-
der’ staat op de display. Zondag, de wekelijkse bel-
dag van mijn moeder. Maar toch nooit zo vroeg? 

“Hallo mam. Je belt me wakker, wat is er aan de hand?” “Wat 

is er aan de hand, wat is er aan de hand! Ik heb mijn bed nat 

geniesd, dát is er aan de hand! Ik heb er genoeg van. Tena 

Lady Normal, Tena Lady Extra, Tena Lady Super. Moet ik nou 

ook nog met die Tena naar bed! Ik wil van die dingen af, ik wil 

naar de dokter en ik wil dat je meegaat.” “Wat vervelend, 

mam. Ja ik ga met je mee. Is het goed als ik je na het ontbijt 

even terugbel?” Ja, dat vindt ze goed; ik kan nu toch ook niets 

voor haar doen, ze gaat nu haar bed maar verschonen. 

De volgende dag maakt ze een afspraak met haar huisarts. 

Dinsdagmorgen half twaalf kan ze er terecht. Dat past mij ook. 

Ik bel om tien uur bij haar aan. We drinken nog even samen 

koffie om haar klachten op een rij zetten. “Ik kan zelf mijn 

woordje wel doen, kind, maar ik vind het toch fijn dat je mee

gaat. Soms gebruikt dokter De Vliet woorden die ik niet be

grijp.”

Bekkenbodemoefeningen

COLUMN

 voor naald en plakelektrode
 2 kanalen
 8 programma’s, individueel aan te passen
 zeer lage verbruikskosten
 voldoet aan europese richtlijnen 
 medische hulpmiddelen
 voor de behandeling van de over-actieve blaas,  
 fecale- en stress-incontinentie
 met twee kanalen ook inzetbaar bij interstitiële 
 cystitis, pijn bij prostatitis, urogenitale- en 
 rectale pijnsyndromen.
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schwa-medico Nederland BV | Koningin Julianaplein 10 | 3931 CK  WOUDENBERG | Tel. 0 33  4 65 50 64 | Fax 0 33  4 61 22 23 | info@schwa-medico.nl

UROSTIM 
de budgetvriendelijke PTNS
(€ 2,90 / sessie 
aan verbruiksmaterialen)

UROSTIM, klaar voor de toekomst !
Laat u verrassen en vraag de prijslijst op.

cursussen PTNS 

gepland in 

december 2015 

en januari 2016 !

Op weg naar de huisartsenpraktijk komen we langs het ge

bouw waar mijn jongste broer vroeger met de fanfare oefen

de. “Weet je nog, Eddy, vroeger?” “Ja, leuk was dat, maar die 

metalen schijven sloegen soms wel met erg veel kabaal tegen 

elkaar.” We lachen allebei bij de herinneringen.

Tien voor twaalf zijn we aan de beurt. Mijn moeder is wat ge

ergerd omdat we moesten wachten. Bovendien is ze vergeten 

haar gehoorapparaatje in te doen. “Mevrouw, vertelt u het 

maar, wat kan ik voor u doen?”“Ik wil van m’n natte onder

broeken af, dáár moet u wat aan doen!” De arts glimlacht. 

“Vertelt u me dan eerst wat precies de klachten zijn.” Zij ver

telt, hij luistert, vraagt door, denkt even na. Mijn moeder kijkt 

gespannen. “Ik stel voor mevrouw, dat ik u doorverwijs naar 

de bekkenbodempoli. Ik denk dat bekkenbodemoefeningen in 

uw geval heel goed zouden zijn.”

Haar mond valt open. “Bekkenoefeningen?” Ze buigt zich over 

de tafel en draait haar goede oor naar de arts. “Bekkenoefe

ning zei u? Dat deed mijn zoon vroeger, horendol werden we er 

soms van. Waarom moet ik dat doen, waar is dat nou goed 

voor?” Ontredderd kijkt ze nu naar mij, maar ik kan mijn lachen 

niet onderdrukken. “Bekkenbódemoefeningen, mam!”

Elma van Lier
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NATIONALE PLASDAG

Nationale Plasdag: The Plees To Be

Voorafgaand aan de Nationale Plasdag werd door CSN 
een representatief onderzoek naar klachten rond plassen 
verricht (www.continentie-stichting.nl). 

Onderstaande plasklachten kwamen het  

afgelopen jaar het meeste voor:

Vaak moeten plassen (21%)

Een sterke aandrang hebben tot plassen (17%)

Vaak in de nacht moeten plassen (16%)

Incontinentie (6%)

Zwakke urinestraal of druppelend plassen (6%)

Moeilijk op gang komende plasbeurt (3%)

Pijn of branderig gevoel bij het plassen (2%)

Plassen is privé

Waarom praat een groot deel van de Nederlandse bevolking 

niet graag over plasproblemen? Het heeft wellicht te maken 

met het intieme karakter van een toiletbezoek. Plassen is een 

privéaangelegenheid, zo blijkt eveneens uit het onderzoek van 

de Continentie Stichting Nederland. Bijna 3 op de 10 Nederlan

ders wil zelfs de partner niet in de buurt hebben bij het plassen. 

Ook vindt 13% van de ondervraagden het ongemakkelijk wan

neer hun kleine boodschap hoorbaar is voor anderen. De meest 

gênante plaservaring is voor bijna een derde van de ondervraag

den wanneer iemand de wcdeur opent tijdens het plassen.

Treintoilet minst favoriete plasplaats

In het kader van wcergernissen blijken er veel toiletten te zijn 

die worden gemeden vanwege de ontbrekende hygiëne. De 

slechtst denkbare plek om te plassen is voor 59% van de on

dervraagden in de trein. De gevreesde mobiele DIXI’s op festi

vals en evenementen scoren met 50% van de stemmen een 

tweede plaats en de wc’s bij tankstations doet bijna de helft 

van de ondervraagden gruwelen. Andere gevreesde plasplaat

sen zijn: toiletten op NS stations (25%), in het vliegtuig (21%) 

en op de camping (14%).

Op 17 september 2015 vond de jaarlijkse Nationale 
Plasdag plaats. Deze wordt elk jaar georganiseerd 
door de Continentie Stichting Nederland (CSN) op 
de derde donderdag van september tijdens de 
50PlusBeurs. Deze dag is bedoeld om plasproble-
men echt bespreekbaar te maken. Dat is nodig, 
want 3,5 miljoen Nederlanders hebben plasklach-
ten, maar wie praat erover?

Alec Malmberg, bestuurslid SBP 

De Nationale Plasdag was zeer dynamisch en vond plaats op 

een in het oog springende stand van toilettheater ‘The Plees To 

Be’, die veel bezoekers trok. Het ontspannen en vrolijke karak

ter werd moeiteloos gecombineerd met een educatieve onder

toon en bewustwording in de PisQuiz. Op ‘The Plees To Be’, een 

racecircuit met wcpotten, konden bezoekers meedoen aan 

een PizQuiz over urineincontinentie. Met elk goed antwoord 

ging een gemotoriseerde wcpot over het circuit vooruit. De 

winnaar  de kandidaat die met de wcpot als eerste over de fi

nish kwam  ontving een prachtige goodiebag vol informatie.

CSN en SBP samen

De stand van ‘The Plees To Be’ werd bemand door de Conti

nentie Stichting Nederland samen met de Stichting Bekkenbo

dem Patiënten (SBP). Ervaringsdeskundigen, urologen en gy

naecologen waren aanwezig. Bezoekers die ter plaatse de on

line nationale plastest hebben ingevuld, konden worden voor

zien van informatie en er was de mogelijkheid om vragen te 

stellen, vaak een open en taboedoorbrekend gesprek. (De nati

onale plastest staat online op www.kleineboodschap.nl). 

HELEMAAL NIET ENIGSZINS VRIJ VEEL ZEER VEEL

Is het moeilijk om uw plas op te houden wanneer u aandrang voelt? 741 854 326 122

Hoeveel hinder ondervindt u hiervan? 798 749 392 104

Moet u overdag te vaak plassen? 576 699 603 165

Hoeveel hinder ondervindt u hiervan? 862 713 357 111

Wordt u ‘s nachts wakker om te plassen? 373 835 611 224

Hoeveel hinder ondervindt u hiervan? 728 733 389 193

Hebt u last van ongewenst urineverlies? 1082 707 181 73

Hoevel hinder ondervindt u hiervan? 1112 568 259 104
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Medio 2015 ben ik toegetreden tot het SBP-be-
stuur. Als gynaecoloog met aandacht voor de bek-
kenbodem, begeleid ik veel vrouwen met klachten 
die invloed hebben op doen en laten en kwaliteit 
van leven. Ik vind het belang-
rijk om goed te luisteren naar 
de vrouwen met deze klachten 
en te horen welke verwach-
ting zij hebben. Samen kom je 
tot een passend ‘zorg op 
maat’-advies. Op deze wijze 
probeer ik invulling te geven 
aan regie bij de patiënt en de 
patiënt centraal te stellen.

Voor mij staat het belang van de patiënt altijd voorop in mijn 

dokterzijn en in de commissies waar ik deel van uitmaak. Van

uit deze gedachte ben ik blij een rol te mogen vervullen in het 

bestuur van Stichting Bekkenbodem Patiënten.

Sedert langere tijd ben ik erg begaan met Compassion for Care 

en draag ik het gedachtengoed als ambassadeur uit. Elke zorg

verlener begint vanuit ideële overwegingen een loopbaan in de 

zorg. Gaandeweg de opleidingen gaan medischtechnische as

pecten de boventoon voeren en komt de compassie en bevlo

genheid wat op de achtergrond. Medische technologie is hot 

en hip. De vele protocollen en het systeemdenken leiden de 

aandacht af van compassie, waarbij compassie vaak als soft 

wordt ervaren. Juist met compassie komt men meer tot de 

kern waar het om gaat en wat voor de mens/patiënt belangrijk 

is. De zorg wordt daarmee duurzaam, alleen de voor deze 

mens/patiënt relevante behandeling wordt ingezet.

Compassion for Care is een stichting die passie en compassie 

wil behouden en terugbrengen in de zorg. De stichting pro

beert de zorgverleners bewust te maken van eigen mogelijkhe

den om te veranderen. Vanuit een positieve actie reageert de 

omgeving ook positief. Veranderen begint bij jezelf en kan al

tijd zelf worden opgepakt.

Hoe maak jij het verschil in de zorg? Zie www.compassionfor

care.com en teken de charter van compassion4care.

Ook via de social media probeer ik deze gedachten uit te dra

gen. Op social media is het veel luisteren, luisteren naar de be

leving en luisteren naar de ervaring van mensen in de zorg via 

blogs en quotes. Ook is op social media een goed en direct 

contact gemakkelijk geworden. Op deze wijze beantwoord ik 

regelmatig vragen van mensen. Ik geef de mensen vragen om 

aan de eigen hulpverlener te stellen en ze zo te helpen beter in 

gesprek te komen. 

Bovenal ben ik echtgenoot en vader van vier kinderen. In mijn 

vrije tijd vind ik, naast klussen in en om het huis, het draaien 

van echte plaatjes (vinyl) leuk.

Alec Malmberg

Gynaecoloog en ambassadeur Compassion for Care

In september 2015 ben ik toegetreden als penning-
meester in het bestuur van de SBP. Het was geen 
gemakkelijke beslissing om dat te doen, omdat ik 
dacht dat het toetreden toch ook wel enige medi-
sche kennis zou eisen, terwijl ik afkomstig ben uit 
de wereld van de financiële dienstverlening.

Ik vond echter dat ik wel een beetje ervaring had door als man

telzorger betrokken te zijn bij het wel en wee van mijn vrouw, 

die bekend is met zowel Interstitiële Cystitis (blaaspijnsyn

droom) als bekkenbodemproblemen. Via haar kwam ik erach

ter hoe belangrijk het is dat patiënten met lotgenoten van ge

dachten kunnen wisselen, elkaar  waar nodig  erdoorheen te 

kunnen slepen en te steunen en informatie uit te wisselen. Wel

licht zou ik daar ook wat aan kunnen bijdragen als vrijwilliger.

In 2012 verviel een groot deel van mijn functie als businesscon

troller bij ING als gevolg van de sluiting van de postkantoren. 

Bij Postbank/ING was ik onder andere belast met de financiële 

aansturing van de Postkantoren B.V. Al spoedig besloot ik dat 

ik op mijn 63e met vroegpensioen zou gaan, maar dat ik mij 

wel op en andere manier nog nuttig wilde maken voor de 

maatschappij. Ik heb dan ook een opleiding gevolgd tot bud

getcoach en heb mij daarna gemeld 

bij Humanitas als vrijwilliger voor de 

thuisadministratie. Bij Humanitas be

geleid ik de deelnemers thuis met hun 

 vaak structurele  financiële proble

men en ik ben veelvuldig aanwezig op 

de Stadsbank in Leiden. In de spreek

kamer van de Stadsbank doe ik voor

bereidende werkzaamheden om de 

intake van deelnemers in de schuldsa

nering soepel te laten verlopen. Dit vrijwilligerswerk geeft mij 

veel levensvreugde en ook energie. Toetreding tot het bestuur 

van de SBP zal het enthousiasme als vrijwilliger ongetwijfeld 

verhogen.

En thuis in Leiden: ik ben ruim 43 jaar getrouwd met Anneke 

en wij hebben twee dochters die al jaren geleden zijn uitgevlo

gen, hoewel zij beiden bij ons in de buurt wonen. Inmiddels 

hebben wij twee kleindochters van 6 en 9 jaar. Als ontspanning 

hou ik mij graag bezig met industrieel erfgoed, vooral in de va

kanties, en heb ik nu vier jaar lang cursussen Italiaans gevolgd.

Ad van der Vooren
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Ik kan nu zelf...
... weer vol vertrouwen werken

Ik wil graag meer informatie over Peristeen®

 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)    Dhr/Mevr*

Adres 

Postcode Woonplaats

Telefoon Geboortedatum              /             /

E-mail     

Reden van gebruik: o Dwarslaesie   o Spina bifi da   o MS   o Chronische obstipatie  o Anders, nl. 

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

Peristeen®

Maakt ontlasting voorspelbaar

Verliest u wel eens ontlasting op een ongewenst moment, of komt uw 

stoelgang moeilijk op gang? Gebruikt u hier al medicijnen voor en werken deze 

onvoldoende? Dan kan darmspoelen een oplossing voor u zijn.  

Peristeen is een darmspoelsysteem waarbij u alleen water hoeft te gebruiken. 

U kunt het systeem zelfstandig gebruiken, of met hulp van anderen. 

Bij dagelijks, of om de dag spoelen, biedt Peristeen u het vertrouwen om te 

leven zoals ú dat wilt. 

Peristeen wordt door uw arts of verpleegkundige voorgeschreven.

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

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

TENA Consult 

Verpleegkundige

Bel mij voor persoonlijk advies 

over urineverlies: 0800 - 0200 364

of kijk op www.TENAConsult.nl


