IN F OMA G A ZI NE VAN D E STI C H TI NG B EK K EN B O D EM PAT Ië NT E N

Stichting Bekkenbodem Patiënten

B-WIJZER
15e jaargang juni 2016 – nr. 53

Koningin bij
‘De toekomst
van de
gezondheidszorg’

ThEmanummER
Bekkenbodem & Onderzoek
In dit nummer onder andere
 Huisarts-onderzoekers
 Onderzoek naar gevoelens van onrecht
 Steun door eigen weefsel bij verzakking
 Seksualiteit bij ziekte

C OL O F O N

Coverfoto
Koningin Máxima en Jannet Vaessen (directeur
WOMEN Inc.) bij ‘De toekomst van de
gezondheidszorg’.
(Marlies Bosch Fotografie)
B-Wijzer is het informatiemagazine van de
Stichting Bekkenbodem Patiënten en wordt
uitgegeven in een oplage van 2000 exem
plaren. BWijzer verschijnt twee keer per jaar.
Vijftiende jaargang, 1/2016, nummer 53
Postadres
Stichting Bekkenbodem Patiënten
Postbus 91
4000 AB Tiel
Telefoon (034) 484 92 21
Internet: www.bekkenbodem.net
Email: info@bekkenbodem.net
KvK Rotterdam: 243 20 275
Fiscaal nr: 816311663
Bank: NL21 ABNA 05 95 46 77 41
Donateur/lidmaatschap
Word donateur/lid voor € 25, per jaar.
Aanmelden als donateur/lid kan: via brief/
kaartje naar bovengenoemd adres,
of via email naar info@bekkenbodem.net,
of op werkdagen bellen met telefoonnummer:
(034) 484 92 21.
Contributiejaar loopt van 1 januari t/m
31 december. Opzeggen schriftelijk voor
1 november bij: Stichting Bekkenbodem
Patiënten, Postbus 91, 4000 AB Tiel.
Redactie
Ilse van Ogtrop, tekst – redactie – translations
Ed Hoornikweg 3, 1628 VA Hoorn
ilse@pi4u.nl

IN H OU D

Voorwoord

3

Interview Henk Elzevier

4

Verslag ‘De toekomst van de gezondheidszorg’

5

Interview Janny Dekker

6

Verslag Vlaamse VOGdag

7

Onderzoek naar gevoelens van onrecht

8

Proefschrift behandeling verzakking
Onderzoek bandje bij stressincontinentie

9
10

Onderzoek Motherfit

11

Onderzoek weefselregeneratie bij verzakking

12

Onderzoek bekkenbodem van de man

15

Onderzoek Pelvictrainer

16

Haga BekkenBodemCentrum

17

Proefschrift urotherapie

19

Implantaten

20

Incoclub

22

Bulkmateriaal bij stressincontinentie

23

Verslag Global Forum on Incontinence

24

Column Elma van Lier

26

Boekentip: De Power Patiënt

27

Telefoonconsulente Infolijn

28

Bestuurspagina

30

De activiteiten van de SBP kunnen worden uitgevoerd dankzij een jaarlijkse
subsidie van het CIBG, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
inkomsten via onze donateurs en sponsoring door het bedrijfsleven.

Redactionele bijdragen
Bary Berghmans, Marco Blanker, Thea
Boele, Marlies Bosch, Tjeerd Huisman/
André Westendorp, Manon Kerkhof, Marian
Kleinpenning, Jan van der Knokke, Wil Konings,
Elma van Lier, Willem Mensink, Bert Messelink,
Zwaan Mulder, Selma Palthe, Nicole Schaapveld,
Wilma Venes.
Vormgeving/opmaak
Richard van Rheenen, Grafisch!OK
info@grafischok.nl
Acquisitie
info@bekkenbodem.net
t.a.v Ad van der Vooren

InfolIjn voor al uw bekkenbodemklachten

Copyright
SBP®
Redactie en SBP zijn niet aansprakelijk voor
eventuele gevolgen van toepassingen van de
in BWijzer beschreven informatie.

Bel naar

ISSN: 09200037

Ervaringsdeskundige neemt ook de telefoon
voor Stichting Patiëntenorganisatie Gynaecologie
Nederland aan.

SBP is aangemerkt
als ANBIinstelling

0184-641812

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

Aanvraag infomateriaal en bestuursvragen:
info@stichtingapn.nl
Voor patiëntgerelateerde vragen sbpbekkenbodem@gmail.com

2

SBP

V OORWOORD

De tijd is rijp!
Voor dit voorwoord heb ik me laten
Incontinentie van jong tot oud (continentie
inspireren door de GFI-conferentie
verpleegkundigen) en op de Gezondheids
beurs (samen met diverse zorgorganisaties
in Berlijn. Twee dagen lang zijn wij
op het Zus & Zorgplein).
als patiëntenvertegenwoordigers,
 We werkten mee aan een doelmatig
samen met een Nederlandse deleheidsonderzoek: Goed gebruik Geneesmid
gatie van medische professionals,
delen Overactieve Blaas. En we waren be
VWS-vertegenwoordigers en hulptrokken bij richtlijnontwikkeling, o.a. in de
middelenfabrikanten, in gesprek
Werkgroep Kwaliteit Incontinentie Hulp
gegaan met 350 stakeholders wemiddelen, Urineweg Infecties bij kwetsbare
reldwijd. Inzet was hoe we er saouderen, Stressincontinentie (met NVU en
men voor kunnen zorgen dat menNVOG) en Rectumprolaps.
sen met incontinentie (en hun
 Natuurlijk waren er ook voordrachten van
verzorgers) onafhankelijk en waarde SBP, bijvoorbeeld tijdens de Regioavond
dig kunnen leven, thuis en in de geUrologie UMCG: Functioneel opereren, tij
meenschap. Meer over dit Global
dens Women Inc: Toekomst van de Zorg:
Forum on Incontinence (GFI) leest u
aandacht voor seksesensitieve aspecten in
verderop in deze B-Wijzer, maar
Foto: Marlies Bosch
de zorg voor mannen en vrouwen en bij de
één conclusies wil ik u niet onthouden: ‘De tijd is rijp!’ Meer dan ooit krijgt de patiënt Belgische Gynaecologen Vereniging VVOG: rol van de patiën
een actieve rol toebedeeld om het beheersen van tenorganisatie bij matjesproblematiek.
continentiezorg te bespreken en te verbeteren.  Daarnaast waren we aanwezig bij beleidsmiddagen in ver
Hoogste tijd dus om die stem krachtig te laten ho- band met herijking missie/visie van de nieuwe fusieorganisatie
SBP/PGN, stond er een ervaringsverhaal in het Parool: ‘Ook
ren, want er is nog een weg te gaan!
Oproep vrijwilligers
SBP pakt deze uitdaging graag aan. Maar met slechts een
handjevol vrijwilligers, is uw hulp daarbij van groot belang.
Vandaar onze oproep: ‘Doneer uw ervaring, deskundigheid en
mogelijk ook een beetje tijd’. Als vrijwilliger kunt u een rol van
betekenis spelen, bijvoorbeeld als secretaris, voor marketing en
relatiebeheer of in PR en communicatie. Verder zoeken we
voor onze volgende BWijzer ervaringsverhalen van patiënten
en professionals rond het thema ‘Pijn’. Neem vrijblijvend con
tact met ons op als u hier een bijdrage aan wilt leveren, als u
iemand kent die dat zou willen, wanneer u als vrijwilliger aan
de slag wilt of als u twijfelt en eerst meer wilt weten. Kom in
beweging! Samen onderzoeken we wat we voor elkaar kun
nen betekenen.
Activiteiten
Met uw ondersteuning klinkt onze stem verder en kunnen wij
ons blijvend inzetten voor alle patiënten met bekkenbodempro
blemen. Dat wij dat serieus nemen, mag blijken uit onderstaan
de opsomming van activiteiten in de afgelopen 6 maanden, een
periode waarin SBP en haar beoogde fusiepartner Patiënten
organisatie Gynaecologie Nederland (PGN) samen optrokken.
 In januari jl. namen we tijdens een gezellig etentje afscheid
van onze secretaris Monique Schouten. Vier jaar lang heeft zij
het bestuur fantastisch ondersteund.
 SBP was aanwezig bij verschillende congressen, zoals het
post ICS/IUGA congres (gynaecologen, urologen, bekkenfysio
therapeuten, vpkspecialisten), het NVFBcongres: The Bottom
Upside Down (bekkenfysiotherapeuten), het CV&Vcongres:
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mannen hebben een bekkenbodem’ en volgen we de Interac
tieve patiëntentool bij postmenopauzaal bloedverlies NPCF. We
ondersteunen de NVOG bij het opsporen van kennishiaten in
de gynaecologische zorg, de NVU bij het opsporen van kennis
hiaten in urologische zorg en ondersteunen de digipoli van het
Gynaecologencollectief Heerenveen. Ook beoordelen en on
dersteunden we diverse onderzoeksaanvragen.
 De SBP werkt ook weer mee aan een project om de patiënt
te versterken, zoals u in de brief bij deze BWijzer kunt lezen.
U ziet het, met zo’n lijst aan activiteiten is uw hulp is meer dan
welkom! Dank voor uw overweging en veel leesplezier met de
voorliggende Bwijzer die als thema heeft: ‘Onderzoek’.
Nicole Schaapveld, voorzitter

OPROEP

VRIJWILLIGERS EN BESTUURDERS GEZOCHT!
Is vrijwilliger of bestuurslid (secretaris) iets voor u?
Doneer uw kennis, tijd of ervaring aan de SBP.
Meld u aan of ontvang eerst meer informatie bij
vicevoorzitter Willem Mensink via 06-42112633 of
mail naar info@bekkenbodem.net
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Seksualiteit en onderzoek
Henk Elzevier (1964) is uroloog en seksuoloog in het LUMC. Hij heeft verschillende onderzoeken op zijn naam staan en begeleidt diverse promovendi,
meestal op het gebied van seksuologisch onderzoek. Zijn uitgangspunt is, dat
er bij medische aandoeningen te weinig aandacht is voor het seksuele aspect,
zoals bij hart- en vaatziekten, kanker, hersenaandoeningen, neurologische- of
urogynaecologische problemen.
Marlies Bosch *

Henk Elzevier: “Ik moest tijdens mijn opleiding tot uroloog voor
plasproblemen in de blaas van een vrouw kijken. Ik merkte al
gauw dat ze dat niet trok. Ze bleek seksueel misbruikt te zijn en
dan is zo’n onderzoek haast een vorm van verkrachting. Bij mij
krijgt iedere patiënt in het ziekteproces de kans om over seksu
aliteit en relatie te praten. Dat gebeurt te weinig, iedere arts
zou aan de patiënt moeten vragen of er bezwaar is tegen een
bepaald onderzoek. Seksualiteit speelt overal een grote rol. Kijk
naar incontinentieklachten, wat doet dat met seksuele functies
van een mens? Welke gevolgen hebben bepaalde operaties op
een patiënt? We hebben onderzoek gedaan naar het gebruik
van incontinentiebandjes. Daaruit bleek dat de verschillende
soorten bandjes redelijk dicht in buurt liggen van de zenuwen
die noodzakelijk zijn voor het seksueel functioneren. Dat is be
langrijk om te weten.”

Bespreekbaar maken
“Voor mij is de seksualiteits en intimiteitsbeleving van alle pa
tiënten een belangrijk thema. We willen onderzoeken waar de
specifieke beperkingen zitten en waar je het met de patiënt
over moet hebben. We hebben onderzoek gedaan bij mannen
met prostaatkanker en hun partner, wat dat doet op hun seksu
aliteit en relatiekwaliteit. Ook bij vrouwen die door bepaalde
ingrepen minder vochtig worden of bij wie de vagina niet meer
toegankelijk is (na gynaecologische operaties of blaasverwijde
ring). Het bijzondere is dat uit het onderzoek bij prostaatkan
kerpatiënten blijkt dat de mannen vaak wel een behandelings
wens hebben maar hun partner veel minder, toch missen die
vooral de intimiteit. Natuurlijk is de seksualiteitsbeleving voor
ieder mens anders. Bij veel mensen gaat het meer om het ge
voel van intimiteit. Hoewel, voor mannen die acuut met erectie
problemen worden geconfronteerd staat er geen ‘beloning’
meer op intiem zijn met hun partner. Dat speelt mogelijk een
rol in het vermijden van intimiteit. Ik vind het belangrijk dat we
dit bespreekbaar maken, dan zie ik vaak dat door een kort
maar open gesprek met patiënt en partner het seksueel contact
en de intimiteit weer op gang komt en dat is goed voor de re
latiekwaliteit.”
Kanker
“Als iemand de diagnose kanker krijgt, is de eerste gedachte:
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Foto: Marlies Bosch

overleef ik dit? Daarna worden pas de bijwerkingen van de be
handeling zichtbaar. Stap drie is dat je daarover met je partner
in gesprek gaat. Mensen hebben de neiging om die in de doof
pot te stoppen onder het mom van: ‘schat, je bent er nog!’,
maar dat is niet de oplossing. Daar hebben we een seksuali
teitspreekuur voor. Iedere vorm van kanker en iedere generatie
kent een eigen dynamiek. Natuurlijk is er veel literatuur over
seksualiteit. Waar ik me hard voor maak is dat we de deze ken
nis integreren in een breed spectrum van specialismen, niet al
leen in gynaecologie en urologie. Want dat zijn de gebieden
waarvan men al veel weet wat gevolgen kunnen zijn. Dat is in
kaart gebracht door de Weijmar Schultzgroep met Harry van
der Wiel. Om gevolgen en manier van behandelen zichtbaar te
maken en te kunnen implementeren, is nog veel onderzoek no
dig. We moeten met feiten bewijzen dat dit beter kan, samen
met patiëntenorganisaties. Hoewel het mooi zou zijn als alle
artsen opgeleid worden om dergelijke gesprekken te kunnen
voeren, blijkt in de praktijk dat dit helaas niet voor iedereen is
weggelegd. Daarom moet worden geregeld dat, als het niet
met de dokter kan, een patiënt op een plek terecht kan voor
een open gesprek. Dat hangt nu nog te veel van de arts af.”

SBP

Impact
“Er gaan nogal wat proefballonnen de lucht in, maar we moe
ten onderzoeken hoe het in de praktijk werkt. Het proces rond
seksuologische zorg staat daarbij centraal, hetgeen een goede
artspatiëntrelatie kan verbeteren. Een arts zou zich verant
woordelijk moeten voelen om deze zorg te organiseren. Vooral
omdat we weten dat een patiënt hier niet snel zelf om vraagt.”
Henk Elzevier is samen met een grote groep onderzoekers be
zig met het opzetten van het ‘SHaRE’ (Sexual Health and Rela
tionship Enhancement) Healthcareinstituut met het motto
Where Care meets Couples!
Elzevier: “Iedere ziekte heeft impact op jou, maar ook op je
relatie en je familie. Mijn insteek is: communicatie. Dus seksua
liteit en relatiekwaliteit moet echt in alle specialismen een plek

krijgen. Ik hoop dat we dat met dit nieuwe instituut kunnen
bereiken. Het instituut houdt zich bezig met onderzoek, het
ontwikkelen van betere seksuologische en relationele zorgpro
gramma’s en tevens met scholing van personeel in de zorg.
Daarnaast moet het voor de patiënt een informatieplek zijn
waar hij de de juiste behandelaar kan vinden in zijn omgeving.
Het allerbelangrijkste is dat er meer samenwerkingsverbanden
moeten komen, zodat een wisselwerking ontstaat in de kennis
en overdracht. Daar wordt de patiënt uiteindelijk beter van’.
* Marlies Bosch is voorzitter PGN en bestuurslid SBP

Meer informatie vindt u op www.share-healthcare.org en
www.patientslikeme.com
V ERSLA G

De toekomst van de gezondheidszorg
Op 7 maart 2016 werd in Oegstgeest een congres gehouden over de toekomst
van de zorg. De kernpunten van deze bijeenkomst kwamen erop neer dat de
medische wereld te weinig stil staat bij de verschillen van diagnosticeren, behandelen en medicaliseren van dezelfde klachten bij mannen en vrouwen. Het
grote voorbeeld daarbij is de diagnose van hart- en vaatproblemen bij vrouwen, die andere verschijnselen hebben dan mannen. Maar natuurlijk spelen
de verschillen tussen beiden seksen een grote rol bij meerdere klachten.

Het nieuwe woord waar het nu om draait, is het ‘gendersensi
tieve’ (in plaats van het reeds bekende ‘genderspecifieke’) ele
ment in de zorg. De minister zegde een bedrag van twaalf mil
joen euro toe om die verschillen in kaart te brengen door on
derzoek op dit terrein.
De inleider van het congres, prof.dr. Paulien Meurs, stelde in
haar betoog aan de orde dat het niet alleen gaat om verschil
len tussen man en vrouw, maar ook om opleiding, status en
inkomen. Zij gaf aan dat er meer tijd nodig is om met de pa
tiënt te praten, zodat de kwaliteit van de zorg door betere
communicatie kan worden verbeterd. Wat trends in de techni
sche ontwikkelingen betreft: trends maken we zelf en we
moeten een gezonde dosis scepsis houden om een goede ba
lans te vinden tussen zelfredzaamheid van patiënten en de
techniek en medicijnen die ontwikkeld worden.
Mij is bijgebleven dat  terwijl het toch ging om de behande
lingsverschillen van mannen en van vrouwen  de stem van de
patiënt volledig ontbrak deze dag. In een van de workshops gaf
ik aan dat veel van wat er als nieuwe ontwikkelingen werd
neergezet, in feite voortborduren was op wat patiëntenorgani
saties al dertig jaar hebben ontwikkeld: aandacht voor vrouwen
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en mannen, verschillen tussen sociale achtergronden en sekse,
vanuit zowel professionele als ervaringsdeskundige expertise.
Aan het eind van de dag kwam koningin Máxima om de sa
menvatting van sprekers en workshops aan te horen. Een
groepsfoto van alle betrokkenen van die dag zorgden voor een
mooie afronding.

Marlies Bosch (tekst en fotografie)
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De oren spitsen
Janny Dekker (1950) is sinds 2004 senior onderzoeker bij de afdeling Huisartsengeneeskunde in het UMCG, het Universitair Medisch Centrum in Groningen.
Zij begeleidt promovendi bij het onderzoek en schrijven van hun proefschrift
en bedenkt nieuwe onderzoeksprojecten. De hoofdlijnen van haar specialisme zijn buik- en bekkenbodemproblematiek in de huisartsenpraktijk. Ze werkt
daarin nauw samen met andere huisarts-onderzoekers met interesse in de
bekkenbodem en met Bert Messelink (uroloog-seksuoloog) en Alec Malmberg
(gynaecoloog) van het Universitair Bekkenbodemcentrum van het UMCG.

Marlies Bosch

Een van de afgeronde onder
zoeken over het effect van
bekkenfysiotherapie op in
continentieklachten bij oude
re vrouwen was het ‘urino’
project. Promovendus Els Vis
ser schreef vrouwen van 55
jaar en ouder via 14 huisart
sen aan met de vraag of ze
last hebben van incontinen
tie. De uitkomst van dit ge
randomiseerde onderzoek,
(het lot bepaalt of vrouwen
bekkenfysiotherapie kregen
of het advies kregen om af te
wachten) was dat bij een der
de van de vrouwen de inter
Foto: Marlies Bosch
ventie (fysiotherapie) positie
ve resultaten gaf. De vrouwen werden een jaar gevolgd. Het
onderzoek leerde ook dat huisartsen alerter kunnen zijn op in
continentie bij vrouwen, daar proactiever op zouden moeten
reageren. Bij dat deel van de vrouwen waar fysiotherapie suc
cesvol was, was geen verdere behandeling nodig. De anderen
konden, als ze dat wilden, via de huisarts een andere behande
ling krijgen, zoals een operatie met een ‘sling’. Deze ingreep
brengt weinig complicaties met zich mee.
Janny Dekker: “Kort geleden meldde zich een 80jarige vrouw
met stressincontinentie. Ze had er nooit iets aan laten doen,
maar ze had nu een nieuwe relatie en was daarin ook seksueel
actief. Dus ze wilde van haar probleem af. Dat is gelukt, en ze
is er supergelukkig mee!”

Verzakking
Ook verzakkingsproblemen kunnen in principe door een huis
arts worden behandeld. Het team van Dekker doet er onder
zoek naar. Vrouwen met een lichte verzakking werden geloot
voor een behandeling met bekkenfysiotherapie of afwachten.
Vrouwen met een zwaardere verzakking kregen óf bekkenfysio
óf een pessarium. Daaruit bleek dat de fysiotherapie het wel
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iets, maar niet zo heel veel beter deed dan afwachten. Dat ligt
dus anders dan bij incontinentieklachten. Een verrassende con
clusie was dat fysiotherapie en pessarium ongeveer gelijk
scoorden, alleen bij typische prolapsklachten (het gevoel dat er
iets uit hangt) doet een pessarium het beter. Daarbij blijkt wel
dat niet alle vrouwen de ring lang in kunnen houden. Een ring
kan afscheiding veroorzaken, is soms hinderlijk bij het vrijen en
sommige vrouwen vinden het voor de lange duur niet fijn. Wat
de fysiotherapie betreft: na de fysiocyclus worden vrouwen ge
acht dagelijks hun oefeningen te blijven doen om het effect te
behouden.

App
Het derde onderzoek dat onder supervisie van Dekker wordt
uitgevoerd is een onderzoek onder vrouwen die via een app op
hun tablet of smartphone dagelijks oefeningen doen die effect
hebben op hun klachten. Deze app is veelzijdig, kan gebruikt
worden voor zowel stress als aandrangincontinentie en bevat
veel informatie over incontinentie. Mensen worden herinnerd
aan hun oefeningen met een piepje en een bericht. Ook in de
bekkenbodemzorg is de virtuele behandeling niet meer weg te
denken. Janny Dekker: “Bij het opzetten van dit soort studies
betrekken we altijd de patiëntenorganisaties, in dit geval Wil
lem Mensink, de vicevoorzitter van de SBP. Het is belangrijk dat
we horen hoe de patiënt deze ontwikkelingen ervaart. We
staan open voor hun feedback en tips. Die zijn heel belangrijk
voor ons als onderzoekers.”
Pilotstudie
Janny Dekker: “We hebben een pilotstudie gedaan naar het
effect van bekkenfysiotherapie bij een groep van 42 mannen
met plasklachten en de uitkomst daarvan is positief. Ze werden
door het lot verdeeld tussen medicijnen of fysiotherapie, het
merendeel had echter een voorkeur voor fysio. Dat was heel
opvallend. We hebben een grotere studieaanvraag gestuurd
naar ZonMw (onderzoeksfinancier, red.) voor een onderzoek
naar het stoppen met medicijnen voor plasklachten bij mannen
en we schrijven een zelfmanagementprogramma voor die
mannen. Het grote verschil tussen mannen en vrouwen is dat
mannen moeten leren ontspannen, terwijl vrouwen vaak juist
moeten leren de bekkenbodem te verstevigen. Daarnaast zijn
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we bezig met een onderzoek bij kinderen met obstipatie: het
effect van bekkenfysiotherapie versus de standaard behande
lingen.”

Huisartsencongres
Op 18 november a.s. is Janny Dekker voorzitter van het NHG
Congres in Leeuwarden. Thema: ‘Alledaagse en zeldzame aan
doeningen’. Janny Dekker: “Huisartsen weten veel van kleine
kwalen, zoals vlekjes, eczeem en afscheiding. Maar toch valt
daar nog veel te leren wat betreft de behandeling. De zeldza
me aandoeningen zijn moeilijk te diagnosticeren. Hoe herken

je de eerste symptomen? Wat zijn blinde vlekken? Huisartsen
leren alert te zijn op afwijkingen van het normale, waar vraag
je raad als je symptomen niet herkent? Hoe ga je om met sig
nalen van ouders die iets zien bij hun baby? Is het een idee om
alles wat je hoort in een computerprogramma te stoppen,
waaruit dan een aantal mogelijke diagnoses rollen? Het gaat
erom dat huisartsen kunnen leren de oren te spitsen in de alle
daagse praktijk, dat is het leuke van ons vak. Huisartsen heb
ben een rol bij zeldzame aandoeningen, al is die rol vaak pas
achteraf zichtbaar bij de begeleiding van patiënten. Die weten
vaak meer over hun aandoening dan de huisarts zelf.”

V ERSLA G

Vlaamse beroepsgroep over meshes
Op 5 maart 2016 vond in Brussel de lentevergadering plaats van de VVOG, de
Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie met als thema ‘voor- en
nadelen van meshes bij prolapsbehandelingen’. Vanuit Nederland waren uitgenodigd Fred Milani (uro-gynaecoloog) en Marlies Bosch (voorzitter PGN en
secretaris SBP).

Opvallend was de hoge opkomst: ruim 200 artsen. Kennelijk
speelt dit thema ook een grote rol bij de Vlaamse urogynaeco
logen. Sprekers waren artsen die een rol spelen in de bekken
bodemproblematiek. Iedere voordacht tijdens deze VVOGbij
eenkomst liet zien dat de ernst van de zaak rond de negatieve
publiciteit serieus werd genomen. Ook werd duidelijk dat de
zorg rond het implanteren van matjes en de gevolgen daarvan
bij een deel van de vrouwen in de meeste Europese landen had
geleid tot een speciale opvang voor hen die (zwaar!) gedupeerd
waren door klachten na het implanteren van een matje. Zowel
in Frankrijk als Nederland en België zijn speciale hulplijnen voor
hen in het leven geroepen.
Uit alles blijkt dat het gebruik van meshes bij zware verzakkin
gen door nog weinig artsen wordt uitgevoerd en dat veel on
derzoek nodig is om uit te zoeken welke methodes en materia
len goed werken zonder complicaties.
Mijn bijdrage bestond uit een schets van de samenwerking tus
sen de beroepsgroepen en de patiëntenorganisaties. Ik schetste
hoe ook de PGN in het begin van de jaren tachtig als protest
en lotgenotenwerkgroep was ontstaan. Al snel groeide het be
sef dat tegenwerken en kritiek weinig constructief werkte en
dat er beter kon worden ingezet op samenwerking met de be
roepsgroep. Dit door uitwisseling van ervaringen en feedback
geven, bijvoorbeeld op richtlijnen, protocollen, standaarden en
patiëntinformatie.

SBP, actief zijn, ervaringsdes
kundig moeten zijn. Dit houdt
in dat zij afstand hebben ge
nomen van hun eigen (soms
heel negatieve) ervaringen,
om aldus een objectief luiste
rend oor te kunnen bieden
aan patiënten die met vragen
bij ons aankloppen.
Vlak voor deze dag werd dui
delijk dat Dora de Wilde in
België een nieuwe vereniging
heeft opgericht voor mensen
met bekkenbodemproblemen
(www.bekkenbodemproble
men.be). Ze vroeg de SBP en
PGN om samen te werken.
Dat doen we van harte. Zo
kunnen wij onze expertise
over de grenzen brengen om
zodoende ook vrouwen in
België beter te informeren en
te ondersteunen.

Marlies Bosch vertegenwoordigde de SBP en PGN

Marlies Bosch

De hoofden in de zaal knikten me vooral allervriendelijkst toe
toen ik aangaf dat vrouwen die voor de PGN, nu samen met de
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Het is een ramp om onrecht te ervaren…
Lichamelijke klachten kunnen veel last geven. Klachten beperken je in wat je
kunt doen, op je werk en thuis. Gelukkig is er voor veel lichamelijke klachten
een behandeling mogelijk waarna je weer verder kunt met je leven. Maar hoe
zit dat met onverklaarbare klachten?
Bert Messelink *

Wat doet het met je als je bijvoorbeeld na een operatie alleen
nog maar meer klachten hebt gekregen? Of wanneer een be
handeling niet meer vergoed wordt en je het zelf niet kunt be
talen? We weten steeds beter welke mechanismen dan een rol
gaan spelen. En dat helpt om klachten en de gevolgen van
klachten te verminderen.

Ervaren onrecht
Uit onderzoek bij mensen met pijn na een ongeval in het ver
keer of op de werkplek is gebleken dat ze vaak een gevoel van
onrecht ervaren. In de gezondheidszorg komen vergelijkbare
situaties voor. Twee voorbeelden. De laatste jaren is er veel ge
sproken over de pijnklachten na een operatie waarbij een mat
je is gebruikt. Er is ook veel gesproken over het niet meer ver
goeden van blaasspoelingen bij patiënten met een blaaspijn
syndroom. Als patiënten dan onrecht ervaren, heeft dat effect
op de klachten en op het herstel. Ervaren onrecht heeft een
aantal kenmerken:
 Verwijt: ik heb klachten omdat iemand anders niet zat op te
letten
 Onrecht: het blijft zo oneerlijk dat ik zoveel klachten heb
 Ernst: mensen begrijpen niet hoe slecht het met me gaat
 Onherstelbaarheid: mijn leven wordt nooit meer zoals het
was
Meestal is er een persoon of een instantie die verantwoordelijk
wordt gehouden voor het onrecht. Na een operatie kan dat de
operateur of zijn beroepsgroep zijn. Als een behandeling niet
meer wordt vergoed, kan het de zorgverzekeraar of de over
heid zijn. Vaak leidt ervaren onrecht tot boosheid op die ver
antwoordelijke persoon of instantie. Deze boosheid gaat ge
paard met gedachten over hoe het mis is gegaan, over wat er
anders had gemoeten, met gedachten over de toekomst en
over hoe het nu toch verder moet. Gedachten die, kort samen
gevat, passen bij het feit dat de situatie één grote ramp is.

ken gezicht’ is een bekend
gezegde. ‘Au’ roepen, maar
ook mopperen en schelden
kunnen uitingen zijn van pijn.
In het geval van ervaren on
recht weten we dat er een
toename is van het bescher
mende pijngedrag. Eén van
de gevolgen hiervan is dat
het revalidatietraject langer
duurt en iemand zijn werk
pas veel later weer kan her
vatten. Deze vorm van pijn
gedrag kan voor een dokter reden zijn om meer pijnmedicijnen
te geven of om iemand langer thuis te houden.

Een ramp
Ieder mens gaat op zijn eigen manier om met zaken die hij in
het leven tegenkomt. Eén van die manieren noemen we cata
stroferen: er een ramp van maken. Catastroferen heeft de vol
gende kenmerken.
 Herkauwen: steeds maar weer bezig zijn met de pijn of de
beperking
 Vergroten: elke keer als je eraan denkt wordt de pijn erger
of neemt de beperking toe
 Hulpeloosheid: uiteindelijk kun je niets meer zelf en ben je
volledig afhankelijk
Er is een beetje overlap tussen ervaren onrecht en catastrofe
ren. En er zijn duidelijke verschillen. Ervaren onrecht heeft in
vloed op de duur van de beperkingen en catastroferen heeft
invloed op de ernst van de pijn.

Er is iets aan te doen
De hierboven beschreven kennis kunnen we inzetten om beter
te worden. Voor patiënt en dokter is het belangrijk zich bewust
te zijn van deze aspecten. Het ter sprake brengen van ervaren
onrecht en catastroferen kan zeer helpend zijn.

Pijngedrag
Naast gedachten zien we ook verandering in gedrag. We zien
beschermend pijngedrag, waarmee we bedoelen: aanpas
sing van houding en beweging om pijn te voorkomen of te
verminderen. Zo bewegen dat het geen pijn doet. We zien ook
communicatief pijngedrag: uiting geven aan de pijn door
bijvoorbeeld onze gezichtsuitdrukking. Een ‘van pijn vertrok
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Met gedachten kunnen we aan het werk. In de Cognitieve Ge
dragsTherapie (CGT) leren psychologen je om te gaan met ge
dachten. Negatieve gedachten kun je omzetten in helpende
gedachten. Bij ervaren onrecht betekent dit bijvoorbeeld dat je
kunt kijken of je degene die je als veroorzaker ziet, kunt accep
teren als iemand die ook zijn best doet.
Boosheid geeft spanning in spieren en dat versterkt de pijn en

SBP

de beperking. Boosheid geeft ook een vermindering van de
aanmaak van de pijnstillers die ons lichaam zelf maakt. Accep
teren helpt om boosheid te verminderen en daardoor minder
klachten te hebben.
Naast de CGT kennen we de Acceptance and Commitment
Therapie (ACT). Hierin word je geholpen om te accepteren dat
de situatie is zoals hij is, om je niet bezig te houden met erva
ringen die niet te beïnvloeden zijn. Geholpen om geen energie
te stoppen in iets wat onmogelijk is: het verleden veranderen.
Geholpen om los te laten: de boosheid, het verwijt, de gedach
ten over de toekomst. Daarnaast wordt je geleerd om je te rich
ten op zaken die je wel kunt beïnvloeden, zoals je gedrag. Stap
voor stap veranderen in de richting die voor jou helpend is.
Binnen de ACT is Mindfulness een van de kernprocessen.
Mindfulness kun je met twee aspecten samenvatten: leven in
het hierennu en praten zonder oordeel. Een voorbeeld. In het
hier en nu: “Ik heb pijn” in vergelijking met “die pijn gaat

nooit meer over”. Zonder oordeel: “De operatie heeft me veel
beperkingen opgeleverd” in vergelijking met “die dokter heeft
me kapot gemaakt”.

Samenwerken
Voor patiënt en dokter de taak en uitdaging om samen te kij
ken naar alle aspecten van pijn en beperkingen. Daarbij helpt
samen praten over ervaringen en hoe je daarmee omgaat.
“Geef me de kracht om te accepteren wat ik niet kan verande
ren. Geef me de moed om te veranderen wat ik kan verande
ren. Geef me bovenal de wijsheid om het onderscheid tussen
die twee te maken”, schreef Franciscus van Assisi. Patiënt en
dokter kunnen samen het onderscheid maken.
* Bert Messelink is uroloog-seksuoloog NVVS, Universitair
Bekkenbodemcentrum Groningen, UMCG

PROEFSCH RIFT

Baarmoedersparend behandelen
bij verzakking of niet?
Bij een verzakking geven patiënten steeds vaker aan een baarmoedersparende
behandeling te willen. Is er verschil tussen dit soort technieken en de klassieke operatie? Op 5 februari 2016 promoveerde Renée Jeanine Detollenaere in
Nijmegen op dit onderwerp. Titel van haar proefschrift was Uterus preservation versus hysterectomy in surgical treatment of uterine prolapse.

Een verzakking van de baarmoeder, al dan niet in combinatie
met uitzakking van de blaas en endeldarm, is een veel voorko
mende aandoening die ongeveer 50% van alle vrouwen treft.
Het risico om daaraan geopereerd te worden is 1520%.
Van oudsher werd de verzakte baarmoeder verwijderd, met
name om het risico van een toekomstige, kwaadaardige ont
wikkeling in de baarmoeder te elimineren. Ook bijkomende
problemen als vleesbomen, poliepen en bloedingsproblemen
konden een reden zijn om de baarmoeder te verwijderen.
Maar mede door de wens van de patiënt treedt een verschui
ving op naar baarmoedersparende technieken.
Een enquête onder leden van de Werkgroep Bekkenbodem
van de NVOG bevestigt dit gegeven uit de recente literatuur
en toont ook grote regionale verschillen en verschillen per zie
kenhuis. Het al dan niet ook gebruiken van kunststof materia
len verschilt ook, net als het gebruik van laparoscopische tech
nieken. Deze verschillen zouden kunnen komen door het ont
breken van een duidelijke richtlijn over de operatieve behande
ling van een verzakking.
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Gepubliceerde studies in de literatuur laten geen conclusies
toe doordat vaak slechte methodologische technieken zijn ge
bruikt en vaak kleine aantallen worden beschreven met be
perkte follow –up.
Onder supervisie van promotor prof.dr. Mark Vierhout deed
Detollenaere haar prospectieve gerandomiseerde onderzoek
waarin de twee technieken werden vergeleken. De promoven
da keek naar eventuele verschillen in operatieduur, bloedver
lies, opnameduur, kans op recidive, complicaties, vlotheid van
herstel en pijn na de behandeling.
Ze keek na 12 maanden naar het anatomisch en functioneel
resultaat, of er incontinentie was opgetreden en naar het sek
sueel functioneren.
Uit dit onderzoek bleek dat er geen verschil is in beide groepen,
zodat Detollenaere kon concluderen dat de baarmoedersparen
de techniek niet onderdoet voor de klassieke operatie.
Willem F.A. Mensink, vicevoorzitter SBP
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Bandje bij stressincontinentie samen beslissen
Bij stressincontinentie wordt vaak een bandje geplaatst. Deze behandeling heeft goede resultaten,
maar er bestaat een kans op complicaties. Hoe
worden deze complicaties behandeld? En wat is de
impact van een complicatie op de kwaliteit van leven? In het kader van mijn wetenschappelijke stage tijdens de opleiding tot arts heb ik hier in het
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
onderzoek naar gedaan.

Selma Palthe, arts
Bert Messelink, uroloog-seksuoloog

Er bestaan verschillende vormen van urineincontinentie, zoals
inspanningsincontinentie, aandrangincontinentie en over
loopincontinentie. Inspanningsincontinentie, ook wel stressin
continentie genoemd, is bij vrouwen een veelvoorkomend pro
bleem.
Bij het optreden van ongewenst urineverlies op drukverhogen
de momenten, zoals bij hoesten, niezen of sporten, is de eerste
keus behandeling bekkenfysiotherapie. Als dit onvoldoende
helpt, kan een bandje onder de plasbuis worden geplaatst. Dit
is een operatieve ingreep waarbij een bandje in een Uvorm
wordt geplaatst en daarmee zorgt voor ondersteuning van de
plasbuis. Met behulp van het bandje wordt op drukverhogen
de momenten de plasbuis dichtgedrukt, zodat de kans op het
optreden van urineverlies afneemt. Voorbeelden van een band
je zijn de Tensionfree Vaginal Tape (TVT) en de Trans Obturator
Tape (TOT). De succespercentages van zowel de TVT als de TOT
zijn hoog. Dit betekent dat veel vrouwen baat hebben bij een
bandje als behandeling voor stressincontinentie. Een aantal
vrouwen krijgt echter te maken met een complicatie.

Afbeelding 1. TVT-bandje

Afbeelding 2. TOT-bandje

Complicaties na ingebracht bandje
Een van de complicaties is een vaginale ‘exposure’ van het
bandje. Dit betekent dat het bandje een klein stukje door de
voorwand van de vagina is gegroeid. Vrouwen kunnen daar
door klachten ervaren van pijn, afscheiding, pijn bij het vrijen
of vaginaal bloedverlies. Pijn bij het vrijen kan echter ook voor
komen na het inbrengen van een bandje zonder dat er een
'exposure' ontstaat. Een andere complicatie is dat het bandje
een stukje de blaas of de plasbuis is ingegroeid. Doordat er
steenvorming op het bandje plaatsvindt, kunnen pijnklachten
en urineweginfecties ontstaan. Daarnaast kunnen vrouwen na
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het inbrengen van een band
je te maken krijgen met
klachten van hevige aan
drang of zelfs van aandrang
incontinentie, waarbij er bij
hevige aandrang urineverlies
optreedt. Ook kunnen vrou
wen ‘obstructieve plasklach
ten’ ervaren, zoals het niet
goed kunnen leegmaken van
de blaas, persen tijdens het
plassen of een zwakke straal.
Een te strak bandje is een van
de meest voorkomende oor
zaken voor het optreden van
obstructieve plasklachten. Tot
slot kunnen vrouwen pijnklachten ervaren na het inbrengen
van een bandje.

Behandeling complicaties
We onderzochten 56 vrouwen die in de afgelopen vijf jaar met
een complicatie na het inbrengen van een bandje, naar het
UMCG waren verwezen. We keken ook naar de effecten van
de complicaties op de kwaliteit van leven. Pijnklachten kwa
men het vaakst voor, gevolgd door een ‘exposure’ van het
bandje door de vaginavoorwand en ‘obstructieve plasklach
ten’. Pijn bij het vrijen werd het minst vaak gerapporteerd. Bij
de TVT werd vaker een ‘exposure’ gezien en bij de TOT werden
vaker pijnklachten gemeld.
Bij alle complicaties, behalve bij het doorgroeien van het band
je in de blaas of plasbuis, waren verschillende behandelingen
mogelijk. Indien er sprake bleek te zijn van doorgroei van het
bandje in de blaas of in de plasbuis, moest het bandje gedeel
telijk verwijderd worden. De behandeling van een ‘exposure’
varieerde van een afwachtend beleid tot het gedeeltelijk verwij
deren van het bandje, afhankelijk van de klachten. De behan
deling van pijnklachten en pijn bij het vrijen betrof bekkenfysio
therapie, een injectie met een pijnstiller of het gedeeltelijk ver
wijderen van het bandje. Bij ‘obstructieve plasklachten’, vaak
veroorzaakt door een te strak bandje, was het losmaken van
het bandje een van de behandelingsmogelijkheden naast bek
kenfysiotherapie of zelfkatheterisatie. Aandrangincontinentie
werd behandeld met bekkenfysiotherapie of met medicijnen.
Wat is de impact van een complicatie?
Vrouwen met een complicatie scoorden duidelijk slechter op de
‘kwaliteit van levenvragenlijst’ dan vrouwen zonder complica
tie. Bij vrouwen met een complicatie trad, na het ondergaan
van een behandeling van de complicatie, een overtuigende ver
betering van de kwaliteit van leven op. Opvallend was daarbij
wel dat vrouwen met een complicatie na behandeling ervan
nog steeds duidelijk meer pijnklachten en klachten van pijn bij
het vrijen ervoeren dan vrouwen die geen complicatie hadden
doorgemaakt.

SBP

Samen beslissen
Wat betekent dit nu voor de praktijk? Net als elke behandeling
heeft ook het inbrengen van een bandje wegens stressinconti
nentie voor en nadelen. De nadelen komen niet zo vaak voor
maar zijn wel ingrijpend. Het belangrijkst is om samen met uw
gynaecoloog of uroloog deze voor en nadelen te bespreken
en vervolgens samen te beslissen of het bandje de beste keuze
voor u is.
BEK K EN BOD EM & O N D ERZOEK

Motherfit, trainen voor bekkenbodemfitheid
Bekkenbodemproblemen door zwangerschap en
bevalling komen veel voor, zoals ongewild urineverlies en verzakkingsklachten. Eén op de drie
vrouwen krijgt er op termijn mee te maken. Sommige vrouwen lopen meer risico. Motherfit is een
programma vanuit het Pelvic care Center Maastricht (PcCM, Maastricht Universitair Medisch Centrum+) dat zo vroeg mogelijk hulp wil bieden. Binnenkort start een wetenschappelijk onderzoek met
dit programma.

Dr. Bary Berghmans *

Motherfit is bedoeld om vrou
wen met urineincontinentie,
ontstaan tijdens de eerste zwan
gerschap of na de eerste vagina
le bevalling, zo vroeg mogelijk op
te sporen en hen een programma
met relevante informatie en in
structie, een bekkenbodemon
derzoek en extra intensieve
groepsbekkenbodemtraining op
maat tijdens de zwangerschap of
na de bevalling aan te bieden om klachten te verhelpen en te
rugval op langere termijn te voorkomen.

Zwangerschap als startmoment
Al tijdens de eerste zwangerschap krijgt elke vrouw informatie
en relevante adviezen van haar huisarts, verloskundige, gynae
coloog en/of fysiotherapeut over zwangerschap in relatie tot
voeding, roken, alcoholgebruik, bewegen en het belang van
een goede conditie van de bekkenbodemspieren. De nadruk
ligt vooral op zo goed mogelijk urineincontinentie, die kan
ontstaan tijdens de eerste zwangerschap of de eerste beval
ling, te verminderen en verhelpen, ook op lange termijn. Tij
dens de zwangerschap en bij de eerste nacontrole bespreekt
de verloskundige, gynaecoloog of huisarts met de aanstaande
of nieuwe moeder of er sprake is van urineincontinentie. Is
dat het geval, dan zal zij het advies krijgen om deel te nemen
aan het Motherfitprogramma.
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Bij deelname krijgt de kandidaat tijdens de zwangerschap of
na de bevalling één consult met een bekkenfysiotherapeut. Die
geeft uitleg en informatie over onder andere functieherstel van
bekken en bekkenbodem, en doet een bekkenbodemonder
zoek. De kandidaat krijgt een trainingsadvies op maat.
De deelnemer traint daarna onder deskundige begeleiding
verder in 8 wekelijkse groepslessen. Hierin wordt gebruik ge
maakt van aerobics, fitnesselementen en muziek. Er wordt
getraind op conditie, fitheid en spierversterking met speciale
aandacht voor de bekkenbodemspieren. Daarnaast zijn er elke
les voorlichting, informatie en instructie plus ademhalings en
ontspanningsoefeningen. Op basis van deze trainingsactivitei
ten krijgt de deelnemer een adequaat trainingsprogramma
voor thuis. Dit wordt actief ondersteund met een heel innova
tieve mobiele of webApp.

Wetenschappelijk verantwoord fit!
Motherfit is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, waar
uit blijkt dat curatief werken tijdens en na de zwangerschap en
bevalling aan herstel en behoud van conditie, fitheid, mobili
teit en vitaliteit met het accent op de bekkenbodemspieren,
helpt om bekkenbodemklachten (zoals ongewenst urinever
lies) op termijn te voorkomen.
Motherfit is een initiatief vanuit het Pelvic care Center Maas
tricht (PcCM) in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+.
Het wordt ondersteund door verloskundigen, gynaecologen,
bekkenfysiotherapeuten, en (verloskundig actieve) huisartsen.
Ook de SBP steunt dit initiatief van harte en zal actief weten
schappelijk onderzoek naar de langetermijneffecten van dit
programma ondersteunen. Het is de bedoeling dat dit weten
schappelijk onderzoek vanuit het PcCM in het najaar van 2016
van start gaat.
* Dr. Bary Berghmans is bekkenfysiotherapeut, gezondheidswetenschapper, klinisch epidemioloog en associate professor
bij het Pelvic care Center Maastricht, Maastricht University Medical Centre+
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Nieuwe steun voor de bekkenbodem
Een verzakking van de bekkenbodem bij de vrouw is een veelvoorkomend en
hinderlijk probleem waarvoor niet altijd een adequate oplossing bestaat. In
het Radboudumc is een groep wetenschappers bezig om niet met kunststof
matjes, maar door herstel van eigen weefsel de bekkenbodem weer de steun
te geven die het nodig heeft om de buikorganen op hun plek te houden.

Manon Kerkhof *

Vaginale verzakking – ook wel pelvic organ prolapse (POP) ge
noemd – is een zeer veel voorkomende aandoening. De baar
moeder, de blaas of de darm zakken daarbij uit de vagina naar
buiten. Dit komt door schade en zwakte van de bekkenbo
demspier of een defect in het steunweefsel van de schede.
Vrouwen met een verzakking kunnen last hebben van een bal
gevoel of problemen hebben met plassen, ontlasten en seks.
Deze klachten zijn sociaal invaliderend en hebben een grote
invloed op de kwaliteit van leven. De exacte oorzaak van een
verzakking is niet bekend. Wel kennen we risicofactoren die
eraan kunnen bijdragen, zoals een natuurlijke, vaginale baring
en veroudering. Met de toenemende vergrijzing is POP een
groeiend probleem voor vrouwen over de hele wereld.

Stand van zaken
Veel klachten die bij een milde POP horen kunnen met bekken
bodemfysiotherapie, eventueel in combinatie met een pessari
um, worden verlicht. Wanneer dit onvoldoende effect heeft, of
wanneer de patiënte een ernstige verzakking heeft met veel
klachten, dan wordt operatief ingrijpen een optie. Voor vrou
wen na de vruchtbare leeftijd is een verzakking de meest voor
komende reden voor een gynaecologische operatie.
De kans dat een vrouw in haar leven aan een verzakking wordt
geopereerd is maar liefst 13%. Dat betekent dat in Nederland
ieder jaar 13.000 vrouwen een operatie ondergaan in verband
met een verzakking. Tijdens zo’n operatie wordt in eerste in
stantie het lichaamseigen steunweefsel hersteld. Vaak is een
operatie voldoende om de bekkenbodemorganen weer te on
dersteunen. Helaas treedt na één op de vijf operaties opnieuw
een verzakking op. Dan is het steunweefsel opnieuw ge
scheurd of er is een verzakking opgetreden van een ander or
gaan.
Als er geen steunweefsel meer aanwezig is, kan in overleg met
de patiënte, een kunststof implantaat worden gebruikt als ver
vanging van het steunweefsel. Deze implantaten worden nu in
slechts 2% van alle verzakkingsoperaties toegepast. Rondom
het implantaat ontstaat dan littekenweefsel, wat nieuwe steun
geeft. Maar deze littekenvorming rondom het ‘matje’ kan ook
problemen geven, zoals pijn en erosie (het blootliggen van de
mat).
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De nadelen van de implantaten of ‘vaginale matjes’ zijn in de
media uitgebreid aan bod geweest. Hierbij is de indruk gewekt
dat bekkenbodemoperaties alleen nog maar met matjes wor
den uitgevoerd en dat bijna iedere vrouw na een bekkenbo
demoperatie met een matje ernstige problemen krijgt. De ge
noemde complicaties treden echter maar bij een klein percen
tage van de vrouwen met een matje op. Dat neemt niet weg
dat ook een klein percentage te veel is als dit ernstige invalide
rende klachten betreft! Op dit moment hebben we geen alter
natief voor het herstellen van de steun van de bekkenbodem.
Ontwikkeling van een nieuwe oplossing is dan ook noodza
kelijk.

Tissue engineering
Tissue engineering  weefselregeneratie van het bindweefsel
van de bekkenbodem  zou een oplossing kunnen zijn. De
ideale verzakkingsoperatie zou dan bestaan uit het plaatsen
van een biologisch afbreekbare mal. Op dat implantaat zijn
dan eigen of gedoneerde stamcellen aangebracht, inclusief de
groeifactoren die nodig zijn om die stamcellen te laten uitgroei
en tot bindweefselcellen. De stamcellen zijn dan het begin van
nieuw bindweefsel. Zo worden de bekkenbodemorganen met
lichaamseigen weefsel weer ondersteund. Maar voor zo’n
stamcelstrategie moet je natuurlijk wel eerst weten of de
kwaliteit van het eigen bindweefsel en het functioneren van de
bindweefselcellen niet de oorzaak was van de verzakking. Als
dat zo is, zou het logischer zijn om een implantaat met stam
cellen van een donor  dus een vrouw zónder verzakking  te
gebruiken.
Bindweefselverandering door verzakking
Uit Nederlands onderzoek blijkt dat het bindweefsel van
vrouwen met een verzakking kwalitatief slecht is en dat de
bindweefselcellen minder goed functioneren. Dit is het ge
volg van de verzaking en niet de oorzaak. Als je als proef op
de som deze bindweefselcellen in het laboratorium op
kweekt, blijkt dat de cellen minder sterk bindweefsel pro
duceren wat makkelijk breekt. De bindweefselaanmakende
cellen zijn als het ware ziek geworden van de verzakking.
Maar voor zover het zich nu laat aanzien, zijn de bindweefsel
cellen van een vrouw met een verzakking in aanleg nog niet
ziek. Dat betekent dat wanneer tissue engineering wordt
toegepast, dit theoretisch met de eigen stamcellen van de
patiënt kan worden gedaan.
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De combinatie ‘zieke cel in zieke omgeving’ presteerde het
slechtst. Daarbij werd heel bros bindweefsel geproduceerd.
Maar ook in een gezonde omgeving presteerde een zieke cel
slecht, net als een gezonde cel in een zieke omgeving. Er is dus
een sterke interactie tussen de cel en zijn omgeving, wat weer
heel veel nieuwe vragen oproept. Welke hulpstoffen zijn nodig
om de cellen aan te zetten tot het maken van gezond weefsel?
Van welk materiaal maken we het oplosbare matje, zodat de
cellen zich happy voelen? Hoe snel of hoe langzaam moet het
implantaat oplossen? Hoeveel kilogram moet het bindweefsel
van de bekkenbodem eigenlijk kunnen dragen? En hoe zit het
nu met de wondgenezing in de bekkenbodem? We weten het
gewoon nog niet!

Angst en innovatie
In het Radboudumc zijn we druk bezig om al deze vragen te
beantwoorden. Dit kost veel mankracht, tijd en geld. De nega
tieve aandacht voor bekkenbodemimplantaten helpt wat dat
betreft niet mee. Patiënten zijn bang geworden voor operaties
en mijden de dokter. Farmaceutische bedrijven en investeer
ders staan ook niet meer te trappelen om geld te steken in in
novatief onderzoek. Dit is heel triest. Er is namelijk wel een
enorme behoefte aan een betere oplossing voor deze wereld
wijde stille epidemie onder vrouwen. De kennis en de kunde
om met hulp van tissue engineering een goede oplossing te
vinden is er, nu nog een investeerder!
Tot die tijd blijft het advies: blijf niet rondlopen met uw bek
kenbodemklachten. Bezoek uw dokter en kom samen tot een
oplossing die het beste bij u past.
* Manon Kerkhof is urogynaecoloog in het Radboudumc
Nijmegen en bestuurslid SBP
BERICH T

Foto: Marlies Bosch

Nog geen witte rook…
Dit klinkt allemaal veelbelovend maar er zijn nog ongelooflijk
veel vragen die we de komende jaren hopen te beantwoorden.
We weten dat de bindweefselcellen, maar ook het tussenlig
gende bindweefsel waar de cellen in liggen, niet goed is. Het
blijkt dat deze twee elkaar ook beïnvloeden: de zieke cel maakt
slecht bindweefsel en slecht bindweefsel maakt zieke cellen.
Dit heet de celweefselinteractie.
Hoe kunnen we nu, als we stamcellen in het zieke bindweefsel
inbrengen, ervoor zorgen dat die gezonde stamcellen niet óók
ziek worden? Om meer te weten te komen over deze belang
rijke celweefselinteractie, ontwikkelden we een celkweeksys
teem in het laboratorium, waarbij gebruik is gemaakt van ge
zond en verzakt vaginawandweefsel, waaruit de cellen zijn
verwijderd. Aan dat gezonde of zieke weefsel konden we weer
gezonde of zieke bindweefselcellen toevoegen. Daarbij ont
staan dus vier mogelijke combinaties.
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Continentiezorg mensenrecht voor waardig en
onafhankelijk leven
Tijdens het zesde Global Forum on Incontinence werd
op 19 april jl. in Berlijn een grote panEuropese studie
gepresenteerd, die inzicht verschaft in de kwaliteit van
zorgdiensten en voorzieningen op het gebied van in
continentiezorg. Hieruit blijkt onder meer dat patiënten
nauwelijks betrokken worden bij beslissingen over het
type product dat zij gebruiken. Eén op de vier patiënten
geeft bovendien aan dat producten onvoldoende on
dersteuning bieden bij deelname aan dagelijkse activi
teiten. Ruim 40% slaapt minder goed door het type
product en drie op de vier moet extra producten zelf
betalen. Alle uitkomsten van deze interessante studie
vindt u op de SBPwebsite www.bekkenbodem.net
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R UB R I E K

Als je haar zo bezig ziet zou je het niet zeggen,
maar Sjaan heeft last van urineverlies.
Jaren heeft ze om die reden de dansvloer
gemeden. Tot ze de nieuwe Abri-Flex ontdekte.
Een absorberend broekje dat aanvoelt als een
gewone onderbroek. Je voelt 'm niet en je
hoort 'm niet. Je ziet 'm niet en je ruikt 'm
niet. En dat geeft Sjaan het volste vertrouwen
om er weer lekker op los te swingen.

Zelf ook weer
lekker bezig zijn?
Maak kennis met de nieuwe
Abri-Flex absorberend ondergoed.
Gratis proefpakket via
www.abena.nl/proefpakket

Niet te zietenho, ren ,

t
niet te voelen , nie
niet te ruiken .

www.abena.nl

CONTINUE
CONTROLE
GEEFT
VERTROUWEN
Bij een overactieve blaas
of verlies van ontlasting

SNM-expertisecentra
SNM voor blaas- en darmcontrole
SNM voor blaascontrole
SNM voor darmcontrole

www.blaascontrole.nl
www.darmcontrole.nl

Sacrale neuromodulatie (SNM): voor een overactieve blaas of verlies
van ontlasting. Ook voor patiënten met een blaasledigingsstoornis.
Sacrale neuromodulatie (SNM) met het InterStim®-systeem van Medtronic
biedt inmiddels verlichting aan > 200.000 patiënten wereldwijd.
De werkzaamheid van SNM kan eerst worden getest (proefstimulatie).
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Mannen hebben ook een bekkenbodem
Voor de lezers van dit blad is dit waarschijnlijk wel bekend, voor veel patiënten en hun dokters niet. Dat wil zeggen, dokters weten wel dat ook mannen
een bekkenbodem hebben, maar hebben nauwelijks kennis van de functie
daarvan. Dit komt doordat goed onderzoek hiernaar ontbreekt.
Dr. Marco Blanker, huisarts *

Sinds mensenheugenis ging de aandacht bij mannen met plas
klachten uit naar prostaatvergroting. De prostaat wordt met
het ouder worden groter en zou dan druk geven op de urine
leider. Mannen die met plasklachten de
huisarts bezoeken, denken zelf vaak dat
hun prostaat deze klachten veroorzaakt.
Veel dokters bevestigen die gedachte nog
steeds. Uit onderzoek blijkt dat prostaat
vergroting weliswaar vaak voorkomt,
maar dat dit geen relatie heeft met de
ernst van plasklachten. Tegenwoordig
wordt daarom meer naar de werking van
de urineblaas gekeken als er plasklachten
zijn. Maar ook daarmee kunnen niet alle
klachten goed worden verklaard. Dat
blijkt ook uit de behandeling met medicij
nen. Deze middelen hebben maar een
zeer beperkt effect, omdat ze gericht zijn
op de prostaat of de blaas. Het is dus tijd
om verder te kijken.

Bekkenbodemfunctie vergelijken
Terwijl bij vrouwen gelukkig veel bekend is over de functie van
de bekkenbodemspieren, ontbreekt kennis daarover bij man
nen. In de komende jaren zullen wij daar vanuit onze onder
zoeksafdeling nieuw onderzoek naar doen. Op verschillende
manieren gaan wij mannen met plasklachten onderzoeken en
begeleiden. De rol van de bekkenbodem komt daarin steeds
terug.
Zo zullen wij de bekkenbodemfunctie vergelijken van mannen
die wel of geen effect hebben van medicijnen voor hun plas
klachten. Wij verwachten dat de bekkenbodemfunctie in de
groep die niet reageert op medicijnen vaker afwijkend zal zijn.
In dat onderzoek kijken we ook of de bekkenbodemfunctie
goed kan worden beoordeeld bij het lichamelijk onderzoek.
Wij zullen daarvoor het rectale onderzoek (waarbij de dokter
of bekkenfysiotherapeut met een vinger in de anus voelt) bij
deze mannen vergelijken met een MAPLe meting. De MAPLe is
een klein apparaatje waarmee de activiteit van de bekkenbo
demspieren kan worden gemeten. Daarvoor wordt dit appa
raatje in de anus ingebracht.
Ook starten wij binnenkort met een onderzoek in bekkenfysio
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therapiepraktijken. We kijken welke mannen met plasklachten
baat hebben bij de behandeling door de bekkenfysiothera
peut. Daarbij vergelijken we ook de uitkomsten van de MAPLe
meting tussen mannen met en zonder effect van de bekkenfy
siotherapie.

Maatwerk
Als de rol van de bekkenbodemfunctie bij
mannen met plasklachten helderder is,
kunnen we ook gerichte behandelingen
onderzoeken.
Ik verwacht dat we in de toekomst man
nen met plasklachten beter kunnen be
handelen. Een deel zal dan verwezen
worden naar een bekkenfysiotherapeut,
terwijl anderen met een recept naar de
apotheek gaan of direct naar de specialist
kunnen worden verwezen. Maatwerk ver
vangt dan het standaard behandelaanbod
dat huisartsen op dit moment kunnen
bieden.
* Dr. Marco Blanker is huisarts in Zwolle en werkt als huisartsepidemioloog op de afdeling huisartsgeneeskunde van het
UMCG, binnen de onderzoekslijn van Janny Dekker (zie het interview elders in deze uitgave). Met zijn onderzoek richt hij
zich vooral op de werking van de urinewegen bij mannen en
vrouwen en de behandeling van plasklachten.

BERICH T

Mannen praten
niet over emoties
Mannen vinden het lastig om over emoties en lichamelijke on
gemakken te praten met hun vrienden. Zelfs over seks wordt
weinig gesproken. En onderwerpen als erectieproblemen, uri
neverlies en een afnemend libido zijn nog een groot taboe. Dit
en meer blijkt uit het onderzoek van TENA Men door Ruigrok
NetPanel onder ruim 1000 mannen tussen de 30 en 75 jaar.
Een samenvatting van het onderzoek is te vinden op onze
website www.bekkenbodem.net
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Train bekkenbodemspieren
met de Pelvictrainer
Met kleding aan én uitwendig de bekkenbodem trainen bij de therapeut? Dat
kan met de Pelvictrainer, want hiermee train je de bekkenbodemspieren in
kracht, coördinatie en uithoudingsvermogen. Er loopt nu een onderzoek in
hoeverre bekkenbodemklachten, zoals incontinentie, licht ongewild urineverlies, lage rugklachten, erectiestoornissen en bekkeninstabiliteit hiermee kunnen verminderen of worden verholpen.
De Pelvictrainer is een comfortabele stoel met een ingebouwde
tube. De tube in de stoel registreert de zelf aangestuurde bek
kenbodemactiviteit. De patiënt wordt uitwendig behandeld en
de trainer is geschikt voor vrouwen én mannen.

Hoe werkt de Pelvictrainer?
Met een aantal testoefeningen wordt geregistreerd hoe sterk
de bekkenbodemspieren zijn, wat het uithoudingsvermogen is
en hoe groot het reactievermogen is. Op basis van deze gege
vens wordt de training vastgesteld. Voor iedere klacht bestaat
er een behandelingsprotocol, zodat de therapeut de juiste trai
ning uitvoert.
De patiënt ziet door biofeedback wat er gebeurt als hij of zij de
bekkenbodemspieren aanspant. Op een scherm voor zich ziet
de patiënt welke lijn hij of zij moet volgen en hoeveel spier
kracht hiervoor nodig is. Hierdoor leert de patiënt de coördina
tie van de bekkenbodem te beheersen. Ondertussen stuurt de
therapeut de patiënt aan bij het uitoefenen van de training.
De praktijk leert dat 80% van de patiënten met aanwijzing van
de therapeut weet wat en hoe de bekkenbodemspier is aan te
spannen. Enkele patiënten moeten inwendig aanvoelen wat de
bekkenbodemspier is.

Onderzoek naar effect bekkenbodemtraining
Inmiddels is onderzoek gestart naar het effect van arthro myo
fasciale behandeltechnieken in combinatie met bekkenbodem
training met behulp van de Pelvictrainer. Uitgangspunt is dat
de bekkenbodemspier een onderdeel is van alle omliggende
spieren en weefsels. De behandeling is gericht op het opheffen
van mogelijke beperkingen (‘inhibities’ door verkleving) dan
wel compensaties (overnemen van functies). Zodoende kan de
bekkenbodemspier weer vrij bewegen en acteren. Doel is om
hierna de bekkenbodemspier zodanig te trainen dat dit uitein
delijk leidt tot vermindering of verhelpen van de klacht.
Via een oproep op de website van de SBP hebben zich enkele
patiënten aangemeld. Hoewel het onderzoek nog loopt, zien
wij al enkele voorlopige trends. Naarmate de arthro myofasci
ale behandeling de beperking/compensatie vermindert, ver
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hoogt de mogelijkheid voor
een hogere prestatie in
bekkenbodemtraining op
de Pelvictrainer. De pa
tiënten bevestigen dit
door het aangeven van
een verminderde impact
van incontinentie (ICIQUI
score). Het feit dat de patiënt met
kleren aan directe biofeedback ontvangt, versterkt het correct
trainen in coördinatie, kracht en ontspanning.
Wilt u meedoen aan het onderzoek? Meld u dan aan via de
website van de SBP.
Wilt u een behandeling? Kijk voor een (bekken)fysiotherapeut
in uw buurt op www.pelvictrainer.com/nl/behandeling. De be
handeling valt onder de reguliere fysiotherapiebehandeling. Er
is geen verwijzing van de huisarts nodig.
Bent u therapeut en heeft u interesse in de Pelvictrainer? Leve
rancier Msys biedt gratis workshops op locatie bij (fysio)thera
peuten in Nederland en België.
Kijk voor meer informatie op www.pelvictrainer.com, bel naar
0342-408760 of mail naar info@msys.nl.

Voordelen Pelvictrainer
–
–
–
–

uitwendige behandeling
zeer toegankelijk voor vrouwen en mannen
patiënt ziet wat hij of zij doet door biofeedback
patiënt leert de bekkenbodemspieren zelf aanstu
ren.
– bewustwording en coördinatie van de bekkenbo
demspieren
Patiëntgegevens in het biofeedbacksysteem laten
voortgang van de patiënt te zien, zodat kwaliteit van
de zorg is gewaarborgd.

SBP
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Multidisciplinair werken aan
beste behandeling
Het Haga BekkenBodemCentrum in Den Haag is
een multidisciplinair centrum waar door samenwerking een optimale behandeling bij bekkenproblemen mogelijk is. Het centrum draait al sinds
2010, tot grote tevredenheid van artsen en patiënten.

Dr T.W.A. Huisman, gynaecoloog
Dr. A.K. Westendorp, gynaecoloog

Dokter Pieter Venema ontwikkelde sinds 1989 in het HagaZie
kenhuis een specialisatie binnen de urologie: incontinentiepro
blematiek bij vrouwen. Door verschillende ontwikkelingen, zo
als het bandje (Tensionfree Vaginal Tape of TVT), kwam dit in
een stroomversnelling. In 2004 werd zijn droom werkelijkheid:
een poliklinisch continentiecentrum (PCC) waar ook aandacht
was voor de moeilijkste groepen patiënten, zoals die met inter
stitiële cystitis en vesicovaginale fistels. Hierna bleek een multi
disciplinair centrum nodig voor bijvoorbeeld prolapsproblema
tiek. Dit ging in 2010 van start: het Haga BekkenBodemCen
trum. Hier werden (uro)gynaecologen ondersteund door conti
nentieverpleegkundigen en bekkenfysiotherapeuten.

Optimale behandeling
Op dit moment zijn er spreekuren door (uro)gynaecologen,
bekkenfysiotherapeuten, een seksuoloog en continentiever
pleegkundige. Laatstgenoemde begeleidt de patiënten op vele
manieren, zoals met adviezen over lifestyle, voeding, gebruik
van vaginale en anale tampons, (zelf)katheterisatie en (aanle
ren) wisselen pessaria.
De huisarts kan een combinatieafspraak maken voor uroloog
en gynaecoloog of rechtstreeks verwijzen naar bekkenfysiothe
rapeut of seksuoloog.

Nieuwe expertisecentra
Momenteel wordt hard gewerkt om een expertisecentrum op
te zetten dat multidisciplinair het probleem van chronische
buikpijn gaat aanpakken. Belangrijke compagnon hierbij, naast
de MDLarts en gynaecoloog, is de anesthesioloog/pijnspecia
list, die vanuit de pijnpoli dit chronische probleem helpt op te
lossen. Samenwerking met psycholoog/psychotherapeut/sek
suoloog vormt een essentieel onderdeel, evenals het multidisci
plinair overlegmoment.
Daarna staat het opzetten van een recidiverendeurinewegin
fectiecentrum op de nominatie. Vanuit de urologie in associa
tie met gynaecoloog en infectioloog, zal hulp worden geboden
aan de vele patiënten in de huisartsenpraktijk die kampen met
dit alledaagse, maar o zo vervelende, chronische probleem.
Protocollair zullen antibioticaschema's zowel preventief als ge
richt op herstel worden ingesteld.
Ten slotte wordt door het Haga BekkenBodemCentrum in sa
menwerking met de MDLartsen en chirurgen toegewerkt naar
een defecatieexpertisecentrum. Hierin zullen alle aspecten van
anatomische en functionele afwijkingen bij het ontlastingspa
troon worden behandeld.
Uiteraard worden de resultaten van al deze inspanningen uit
voerig en zorgvuldig gecommuniceerd met de verwijzers en in
tweede instantie ook regionaal en nationaal.
Sfeer en vakmanschap
Wat maakt het Haga BekkenBodemCentrum uniek? Huisartsen
bemerken korte wachttijden en doorlooptijden bij multidiscipli
nair onderzoek. Patiënten voelen zich persoonlijk geholpen. De
directe behandelaars kunnen gemakkelijk bij elkaar binnenlo
pen om een patiënt te beoordelen, zodat deze niet meerdere
keren hoeft te komen voor onderzoeken. Bovendien zijn alle
hulpverleners echte ‘vakidioten’ die sociaal en gezellig met el
kaar omgaan, wat resulteert in een zeer prettige werkomge
ving. En dat merkt de patiënt natuurlijk ook!

Veel patiënten worden besproken in een van de multidiscipli
naire overlegmomenten (MDO's). Hierbij wordt een individueel
klachtenpatroon door uroloog, gynaecoloog, bekkenfysiothe
rapeut, maagdarmleverarts, gastroenterologischproctolo
gisch chirurg en seksuoloog besproken om tot de optimale be
handelstrategie te komen naar aanleiding van ieders bevindin
gen.
Het Haga BekkenBodemCentrum probeert de samenwerking
tussen de specialisten en de huisartsen en bekkenfysiothera
peuten buiten het ziekenhuis te onderhouden en te verbete
ren. Hiervoor worden nascholingen en themabijeenkomsten
georganiseerd. Zo was bijvoorbeeld het symposium in 2014
over defecatieproblemen zeer succesvol. In april jl. werd een
symposium over urineincontinentie georganiseerd voor huis
artsen en specialisten ouderengeneeskunde.
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Tjeerd Huisman (l) en André Westendorp
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Bekken(bodem)zorg, dichtbij huis
Dudok erf 4
3315 KA Dordrecht
T 078 6227411
F 078 6227412
www.profunduminstituut.nl

ProFundum Instituut garandeert
-

zorg voor de zorgvrager op lokaties in Rotterdam, Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht,
educatie voor de professionele zorgverlener,
kennis over de bekkenbodem voor de sportinstructeur en
voorlichting over bekken en bekkenbodem aan iedereen die daar behoefte aan heeft.

NIEUW
Een nieuwe bekkenbodemapp is onderweg! MEER mogelijkheden,
gedragen door grote groep bekkenfysiotherapeuten uit Nederland. Download
de oude app ‘bekkenbodem’ en u hoort het via een pushbericht als eerste!

Goed, beter, best...
Absorin Comfort
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.

Nieuw!

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

PROEFSCH RIFT

Effectiviteit van urotherapie
Dankzij haar promotie op 28 januari 2016 is Dr. Hanny Cobussen-Boekhorst, verpleegkundig urologisch
specialist, de tweede uit de beroepsgroep van continentieverpleegkundigen die de titel Dr. voor haar
naam mag zetten. Marian van de Weide ging haar destijds vanuit de beroepsgroep voor en zij was nu een
van de medeauteurs van Hanny’s proefschrift Effectiveness of urotherapy and specific interventions.
Medische interventies, zoals nieuwe geneesmiddelen, opera
tietechnieken of nieuwe ideeën over behandelingen, zijn door
lopende processen. In de medische zorg is het gebruikelijk de
zorg te onderbouwen met onderzoek en dit te vertalen naar
aangetoond verbeterde richtlijnen. Maar in de afgelopen jaren
zijn er ook belangrijke ontwikkelingen geweest op het gebied
van verpleegkundige zorg. Specialisering heeft ertoe geleid dat
de kwaliteit van de verpleegkundige zorg werd verbeterd en er
verdieping plaatsvond. Verpleegkundig specialisten spelen
hierbij een belangrijke rol, ze hebben geleerd literatuur te be
oordelen en hoe een onderzoek op te zetten en uit te voeren.
In de continentiezorg heeft de verpleegkundige (specialist)
vaak een sleutelpositie binnen multidisciplinaire behandel
teams. Conservatieve behandeling, zoals die van urotherapeu
ten, moeten steeds weer opnieuw bekeken en beoordeeld
worden. Continentiezorg is kostbaar en tijdrovend, urothera
peuten kunnen een belangrijke rol vervullen en veel belangrijk
werk uit handen van de arts nemen.
Urotherapie is een verzameling van specifieke behandelingen
die gegeven worden door urotherapeuten. Zij bieden deze be
handelingen vanuit uiteenlopende disciplines. Cobussen heeft
haar onderzoek gedaan als urologisch verpleegkundig specia
list.
Cobussen onderzocht het effect van verpleegkundige zorg en
standaard behandelingen bij kinderen en volwassenen met
plasklachten. Ook onderzocht ze het effect van urotherapie bij
kinderen met plasproblemen overdag en/of ’s nachts.
De groepsbehandeling van hardnekkig bedplassen bij kinde
ren en jongvolwassenen werd nader bestudeerd (en het lijkt er
zelfs op dat deze de grootste studiegroep beschrijft over dit
onderwerp). De voordelen van een andere groepsbehandeling
onderzocht ze bij kinderen die door complexe aangeboren
aandoeningen plasproblemen hebben en daardoor meerdere
keren per dag hun blaas met een katheter moeten legen. Bij
kinderen die levenslange urologische zorg nodig hebben on
derzocht zij daarnaast welke behoeften zij hebben in voorbe
reiding op de overstap naar de volwassenenzorg. En ze onder
zocht welke factoren het meerdere keren per dag moeten ka
theteriseren beïnvloeden bij volwassenen en hoe men dit in
past in het dagelijks leven.
Uit haar onderzoek blijkt onder meer dat in ongeveer de helft
van de gevallen urotherapie als begeleiding hierbij succesvol is
en nazorg bij het aanleren van het katheteriseren belangrijk is.
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Hanny Cobussen met paranimfen Zwaan Mulder (l) en Louise Cobussen

De promotie was een fantastische dag, waarbij ik samen met
Hanny’s zus Louise de eer had de rol van paranimf te vervullen.
Veel prominente persoonlijkheden uit de Nederlandse conti
nentiewereld waren ter plaatse en hebben samen met de fami
lie en vrienden de dag afgesloten met een daverend feest,
waarbij Hanny eens te meer liet zien dat ze multigetalenteerd
is en als een ware zangeres het grote publiek toezong.
Zwaan Mulder
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I M PL ANTAT E N

Veel onduidelijkheid
over implantaten
Lekkende borstimplantaten, heupkoppen die chroom afgeven, loslatende geleiders van een pacemaker en bekkenbodemmatjes die ernstige pijn veroorzaken.
De afgelopen jaren lijkt het wel of we steeds vaker worden verrast door falende
implantaten. Het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde (NTvG nummer 12/13
van 26 maart 2016) heeft een special uitgebracht over implantaten.

Manon Kerkhof, urogynaecoloog

De fiasco’s én de boosheid van patiënten worden breed uitge
meten in de media. Hoe kan dit nu gebeuren, en belangrijker
nog: hoe kunnen we deze problemen in de toekomst voorko
men? In de special over implantaten van het NTvG komen be
halve regelgeving en procedures omtrent de introductie van
nieuwe implantaten, een implantatenregister, de rol van de
dokters, de IGZ en Zorginstituut Nederland, ook de noodzaak
tot betere voorlichting aan patiënten aan bod.

CE-keurmerk
Uit onderzoek van het NTvG blijkt dat de regels rond implanta
ten erg ingewikkeld zijn. Implantaten vallen onder de Europese
richtlijn voor medische hulpmiddelen. Hierin staat wat er mini
maal moet gebeuren om een CEcertificaat (Conformité Européenne) voor een implantaat te krijgen. Met zo’n CEcertificaat
kan een product worden toegelaten tot de Europese markt,
verhandeld en gebruikt worden. Deze CE keurmerken worden
afgegeven door een zogeheten notified body: een door de
overheid aangewezen keuringsinstantie. Deze notified bodies
staan onder direct toezicht van de Inspectie voor de Gezond
heidszorg (IGZ). De inspectie kijkt zelf niet naar de technische
kanten van een implantaat, maar kijkt alleen of een product
veilig is, of de regels worden gevolgd en of de patiënten juist
worden geïnformeerd.
Van idee naar implantaat
Hoe gaat de ontwikkeling van een implantaat in zijn werk? Een
goed idee van een dokter of uitvinder wordt samen met een
geïnteresseerde fabrikant verder ontwikkeld. De fabrikant zoekt
contact met een notified body, die een onafhankelijke beoorde
ling uitvoert op verschillende aspecten van het nieuwe implan
taat. Betreft het een compleet nieuw implantaat, dan is dit van
zelfsprekend veel uitgebreider met ook klinisch onderzoek op
een beperkt aantal patiënten om de veiligheid te testen. Grote
vergelijkende studies zijn echter niet nodig om een CEkeur
merk te krijgen. In de VS is dat wél het geval. Zo kan het dus
gebeuren dat een nieuw implantaat al voor de Europese patiën
ten beschikbaar is en (nog) niet voor de Amerikanen.
Is het product een verbetering van al een bestaand implantaat,
dan hoeft er geen nieuwe patiëntenstudie plaats te vinden en
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zijn technische tests voldoende. Jan van der Kuil, kwaliteitsadvi
seur bij Quality Business Support, bepleit dan ook beter klinisch
onderzoek. Hij benadrukt echter ook dat een fabrikant geen
enkel belang heeft om een product op te markt te brengen dat
niet goed presteert, vanwege de imagoschade en de enorme
kosten die het gevolg zullen zijn van een falend implantaat.
De weg van idee tot het aanbieden van een dossier van een
nieuw implantaat bij een notified body duurt gemiddeld vijf
jaar. En dan is het dus nog niet op de markt! De indruk die het
televisieprogramma Radar van de TROS wekte dat je voor een
mandarijnennetje al een CEcertificaat kon krijgen om als bek
kenbodemmatje te gebruiken, komt dus zeker niet overeen de
werkelijkheid, zeggen de experts die werden geïnterviewd
door de redactie van het NTvG. Maar er kan nog wel degelijk
veel verbeterd worden.
Er is een herziening in aantocht van de richtlijn om een product
toe te laten op de Europese markt. Er zullen strengere en uitge
breidere regels komen in een bindende verordening. De ver
wachting is dat deze nieuwe regels rond 2020 in werking gaan.

Registratie geplaatste implantaten
Als alles goed gaat, zijn er technisch goed ontworpen implan
taten, heldere normen en eisen, een adequate keurder en toe
zicht op de keurders door de IGZ. Toch gaat het helaas niet al
tijd goed. Zoals gezegd ontbreken vergelijkende studies die
aantonen dat het implantaat beter is dan een behandeling
zonder implantaat of een implantaat van een andere fabrikant.
Voor registratie van een implantaat is het alleen nodig dat een
product veilig is.
Maar dat is nu soms net het probleem. Als er al goede vergelij
kende studies zijn gedaan, ontbreekt inzicht in de bijwerkin
gen op korte en lange termijn. Hiervoor is een post marketing
surveillance noodzakelijk, net als bij geneesmiddelen. Hiervoor
is registratie essentieel: bij wie is een implantaat geplaatst en
zijn er complicaties of bijwerkingen?
Begin 2015 is het Landelijk Implantaten Register (LIR) begon
nen, waarin gegevens worden verzameld van cardiologen, gy
naecologen, plastisch chirurgen en orthopeden. Dit register zal
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de komende jaren verder worden uitgebreid. Op dit moment
worden alle implantaten die bij patiënten worden gebruikt bij
de bovengenoemde specialismen hierin geregistreerd, tenzij de
patiënt bezwaar maakt tegen registratie.
Op basis hiervan schat het NTvG dat er jaarlijks meer dan
750.000 implantaten worden gebruikt, waaronder met name
ooglenzen, gebitsimplantaten, stents en knie en heupprothe
sen. Dankzij dit register is straks te achterhalen wie een im
plantaat heeft, welk type en wanneer dit is geplaatst. Zo is een
eventuele terugroepactie mogelijk.
Daarnaast is het ook noodzakelijk dat bijwerkingen van im
plantaten worden opgemerkt, gerapporteerd en gemeld. Voor
bijwerkingen van geneesmiddelen bestaat het Bijwerkingen
centrum Lareb. Voor implantaten ontbreekt zo’n instantie. Na
de problemen met de bekkenbodemmatjes en de metaalop
metaal heupprothesen, heeft minister Schippers nu opdracht
gegeven om een bijwerkingencentrum voor implantaten op te
zetten. Dit staat of valt natuurlijk met adequate registratie
door fabrikanten en dokters.

Rol voor arts én patiënt
Op de vraag of met betere en strengere regels, verplicht kli
nisch onderzoek voorafgaand aan een CEkeurmerk, registra

tie en voortdurende controle, alle problemen met nieuwe in
terventies en implantaten kunnen worden voorkomen, ant
woorden de deskundigen in het NTvGartikel dat dit onwaar
schijnlijk lijkt. Bovendien moeten nieuwe regels innovaties in
de zorg niet in de weg staan.
Behalve het implantaat, zijn de artsen natuurlijk ook een factor
van betekenis. Zij kunnen kritisch beoordelen of een product
toegevoegde waarde heeft. Kennis vergaren over het materiaal
en de effectiviteit is de eerste stap. Juiste indicaties stellen is
een tweede. Met name het te vlot omarmen van nieuwe tech
nieken is een valkuil. Ook hebben dokters een verantwoorde
lijkheid voor het juiste gebruik van een nieuw product door
scholing en training. Registratie en signaleren van problemen
rond implantaten ligt ook op het bord van de dokter.
Wat kunt u als patiënt doen? Een goede relatie tussen dokter
en patiënt is essentieel. Zorg ervoor dat u zich goed laat infor
meren. De patiënt en de dokter moeten samen een weloverwo
gen keuze maken voor een behandeling. En dat is maatwerk.
Mocht een implantaat voor u de beste optie zijn, vraag uw arts
dan naar zijn of haar ervaring en of zij of hij mogelijke proble
men ook kan oplossen als het onverhoopt niet goed gaat.

BERICH T

Hoe het echt gaat en ‘Patiënt Empowerment’
Het ene voucherproject is nog maar net afgerond,
of het nieuwe gaat al van start.
In het project ‘Hoe gaat het écht met je’ werkten 7 patiënten
organisaties samen met het Radboudumc en Het Ondersteu
ningsbureau aan de doorontwikkeling van een nieuw scree
ningsinstrument: het Nijmegen Clinicial Screening Instrument
(NCSI). Dit meet de integrale gezondheidstoestand van de pa
tiënt, zodat inzicht ontstaat in hoe het echt gaat.’ De patiënt
krijgt per email een vragenlijst toegestuurd. Daarin staan vra
gen over klachten, zoals vermoeidheid. De uitslagen worden
met de specialist of verpleegkundige besproken. Doordat de
uitslag in een ‘stoplichtmodel’ wordt weergegeven, kan de pa
tiënt zelf zien hoe hij ervoor staat en kan eventueel extra on
dersteuning worden ingeschakeld.
Sinds februari 2016 werken zorgverleners in het Radboudumc
in een pilot met het NCSI om te testen hoe dit in de praktijk
werkt.
En zoals u in de uitnodigingsbrief bij deze BWijzer heeft kun
nen lezen, start de SBP in een nieuw project: ‘Vernieuwend de
patiënt versterken: patiënt empowerment voor nu en in de
toekomst’.
Dit richt zich op het versterken van de patiënt via gebruik van
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moderne communicatietechnieken. Omdat van patiënten
steeds meer verwacht wordt (mondigheid, bijdragen aan (voor)
spoedig herstel, leefstijl en regie over zijn zorgproces) is er on
afhankelijke informatie op maat nodig zodat de patiënt wel
overwogen keuzes kan maken. Door technische veranderingen
krijgt interactieve communicatie steeds meer een plek hierin.
De SBP doet samen met vier andere patiëntenorganisaties mee
aan dit project, dat onderdeel is van het voucherproject ‘Kwali
teit van leven als een geheel’. Dit project loopt van 2016 tot en
met 2018. Daarna komen er interactieve communicatietools
beschikbaar, zoals een App.
Omdat de SBP eerst wil onderzoeken welke informatiebehoef
te mensen met bekkenbodemproblemen hebben op verschil
lende momenten in het ziekteproces, zijn er binnenkort ge
sprekgroepen waar u aan kunt deelnemen. Meer informatie
hierover vindt u in de brief bij deze BWijzer.
En vergeet u zich vooral niet aan te melden voor een van de
gespreksgroepen. Laat uw stem horen!
Over het doel en belang van deze projecten en een
uitgebreid verslag van beide projecten leest u op de
SBP-website: www.bekkenbodem.net
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Incoclub - contact met ervaringsgenoten
Laatst sprak ik iemand die zich verzette tegen het
woord 'lotgenoten' met betrekking tot mensen die
last hebben van incontinentieklachten. 'Ervaringsgenoten' zou een woord zijn dat beter past bij die
omstandigheid. Ik heb het opgezocht in De Dikke
Van Dale, maar niet gevonden. Lot-ge-noten staat
er wel in en verwijst naar mensen met 'dezelfde
ziekte'. Dat roept ook bij mij iets op van verzet. Incontinentie mag dan wel vermeld zijn op de wereldwijd gehanteerde ICD-10-lijst van ziekten, bijgehouden door de Wereldgezondheidsorganisatie,
maar je ervaart het toch anders dan griep of een
andere 'echte' ziekte.

hulpmiddelen hebben gekozen die hen het beste helpen. De
Incoclub is een internetinitiatief waar je in een vertrouwde om
geving alle aspecten van incontinentie kunt bespreken met lot
genoten/ervaringsgenoten die weten wat je bezighoudt en be
grijpen wat je overkomt.
Lid worden kost niets en brengt je in contact met vrouwen en
mannen, jong en oud, die graag een luisterend oor bieden en
hun ervaring willen delen bij het oplossen van praktische pro
blemen. Maar het kan ook andersom. Wil jij jouw ervaringen
delen met lotgenoten? Ook dan ben je van harte welkom bij
de Incoclub. Een plek om ideeën en tips te delen en om nieu
we ontwikkelingen uit te wisselen.
De Incoclub wil de ervaringen ook laten doorklinken in contac
ten met organisaties van zorgverleners, verzekeraars, beleids
makers, wetenschappers en (hulpmiddelen)handel en indu
strie. Wij denken dat onze ervaringen ook voor die instanties
waardevol zijn en daarvoor werken we graag samen met de
SBP om zo onze stem te laten horen.
Heb jij last van ongewild verlies van urine en/of ontlasting?
Meld je dan aan met een mailtje naar info@incoclub.nl en
schrijf daarin waarom je lid wil worden. Ben je op zoek naar
ervaringen met onderzoeken, behandelingen of hulpmidde
len? Wil je de Incoclub komen versterken om onze stem vaker
te laten horen? Of zoek je alleen maar een luisterend oor? Alle
lotgenoten/ervaringsgenoten zijn van harte welkom.
Jan van der Knokke
Kijk ook op: www.incoclub.nl of www.facebook.com/incoclub/
BERICH T

Foto: Marlies Bosch

Ook voor de huisarts, specialist, continentieverpleegkundige en
bekkentherapeut is incontinentie geen ziekte met een voorspel
baar beloop en standaard behandeling. Natuurlijk zijn er richtlij
nen en protocollen en die zijn er niet voor niets. Op basis van
statistisch onderzoek met betrekking tot vaak grote groepen
mensen met continentieproblemen en verschillende behande
lingen, geven die richtlijnen en protocollen een stevig houvast
bij het kiezen uit verschillende behandel opties en bij de evalu
atie achteraf. Er is meer dat van belang is dan de medische en
verpleegkundige invalshoek. Je ondergaat de verschillende on
derzoeken en denkt mee bij het kiezen van de behandeling. Je
vertrouwt je behandelaars volledig en je hebt het gevoel zelf de
regie te voeren, maar toch blijven er vragen. Vragen over hoe je
je goed voorbereidt op een onderzoek of een behandeling.
Over hulpmiddelen en hoe die worden ervaren of hoe het zit
met je zorgverzekering.
Leden van de Incoclub zijn ervaringsdeskundigen die zelf de
onderzoeken en behandelingen hebben ondergaan en de
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Vergoeding
bekkenfysiotherapie
Wanneer u gezondheidsproblemen hebt in het bekken
gebied, kunt u terecht bij een bekkenfysiotherapeut.
Maar hoe weet u of zo’n behandeling wordt vergoed
vanuit de basiszorgverzekering? Dit hangt in eerste in
stantie af van een aantal factoren, zoals uw leeftijd en
of uw aandoening voorkomt op de lijst chronische aan
doeningen. Bijvoorbeeld bij urineincontinentie worden
de eerste 9 behandeling vergoed vanuit de basisverze
kering.
Er speelt nog veel meer mee bij mogelijke vergoedin
gen. Een uitgebreid artikel hierover vindt u op onze
website www.bekkenbodem.net

SBP
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Bulkmateriaal bij stressincontinentie
De helft van alle vrouwen verliest wel eens ongewild urine en 25% van de
vrouwen heeft hier hinderlijk last van. Stress-urine-incontinentie is verlies van
urine bij toename van de druk in de buik, zoals bij sporten, niezen of hoesten.
Deze vorm van urine-incontinentie ontstaat doordat de plasbuis niet goed afsluit.

Marian Kleinpenning-Engberts,
gynaecoloog ziekenhuis Isala, Zwolle

De behandeling van stressin
continentie kan operatief zijn
of conservatief, dus zonder
operatie. Er zijn verschillende
conservatieve behandelings
mogelijkheden, variërend van
het dragen van een vaginale
tampon tijdens het sporten
tot bekkenfysiotherapie.
Maar het lukt niet altijd om
met conservatieve maatrege
len het urineverlies tegen te
gaan zodat een operatie no
dig is.
Er is dan keus uit twee methoden: het aanbrengen van materi
aal rondom de plasbuis om zo van binnenuit de plasbuis te ver
nauwen (zogenoemd ‘bulkmateriaal’, zie illustratie) of het
plaatsen van een bandje (‘tensionfree vaginal tape’ of TVT) om
de plasbuis ondersteuning te geven.
Het voordeel van een TVT is, dat het bandje tot 90% verbete
ring van urineverlies geeft. Het nadeel is dat er een operatie
voor nodig is en dat het bandje niet voor iedere vrouw met
stressincontinentie geschikt is.
Het voordeel van bulkmateriaal is dat het op de poli kan wor
den aangebracht en dat narcose niet nodig is. Het aanbrengen
rondom de plasbuis is niet pijnlijk en duurt 15 minuten. Er zijn
de afgelopen jaren vele bulkmaterialen op de markt gebracht,
die allemaal ongeveer even effectief zijn: ze verbeteren het uri
neverlies in 66% van de gevallen.

Vergelijkingsonderzoek
In Isala gebruiken we regelmatig bulkmateriaal, onder meer
Bulkamid®. Bulkamid® is een soort gel, die voor 97,5% bestaat
uit water. Het nadeel van deze gel is dat deze soms in de loop
van de tijd ‘vervloeit’, waardoor het minder werkzaam wordt
en herinjecties noodzakelijk zijn. Recent is er daarom een
nieuw product op de markt gekomen, waarbij in studies tot op
heden veel minder herinjecties nodig zijn. Dit product heet

B-Wijzer nr 53 – juni 2016

Urolastic® en is een lichaamsvriendelijke, rubberachtige verbin
ding die als tweecomponentenmateriaal gemengd en geïnjec
teerd wordt en uithardt tot een flexibel bolletje. Met een
naaldje worden op de polikliniek kleine hoeveelheden rond de
plasbuis aangebracht. Tot op heden zijn er geen nadelige bij
werkingen beschreven gerelateerd aan het materiaal dat wordt
ingespoten.
In Isala zijn we recent een onderzoek gestart om de werkzaam
heid van Bulkamid® met Urolastic® te vergelijken. Patiënten
met stressincontinentie die in aanmerking komen voor bulk
materiaal, kunnen meedoen aan de studie, als zij dit willen. De
computer loot dan welke patiënte welk middel krijgt en na de
ingreep zien we deze patiënten gedurende twee jaar regelma
tig terug om het succes van hun behandeling te volgen. We
zijn nog in afwachting van de langetermijnresultaten, maar de
kortetermijnresultaten lijken veelbelovend!

De situatie voor de
procedure: de plasbuis is niet
goed afgesloten

Tijdens de procedure wordt op
3 tot 4 plaatsen bulkmateriaal
aangebracht

Na de procedure:
bulkmateriaal ondersteunt het
afsluitmechanisme en voorkomt
ongewenst urineverlies
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Zesde Global Forum on Incontinence
In Europa lijden 50 miljoen mensen aan incontinentie van urine, faeces en
vaak een combinatie hiervan. Er zijn 15 miljoen mantelzorgers. Zelfredzaamheid en zolang mogelijk thuis blijven wonen, is het mantra van vele overheden. Op 19 en 20 april werd hierover gesproken tijdens het zesde Global Forum on Incontinence in Berlijn aan de hand van het thema duurzame zorg en
de organisatie van de zorg rond de patiënt.
Wilma Venes, SCA/Tena
Willem Mensink, vicevoorzitter SBP

350 deelnemers uit meer dan 30 landen kwamen naar dit goed
georganiseerde congres, met uitstekende voordrachten en in
spirerende discussies, panels en werkbesprekingen. Er waren
patiënten en mantelzorgers, behandelaars, beleidsbepalers,
producenten van hulpmiddelen, wetenschappers en afgevaar
digden van de WHO (World Health Organisation) en de EU.

GFI voor wie?
Het Global Forum on Incontinence (GFI) is een platform voor
educatie en debat rond continentiezorg. Het heeft tot doel
continentiezorg te verbeteren en zo de kwaliteit van leven voor
de patiënt te verhogen. Het GFI maakt de impact van inconti
nentie zichtbaar voor patiënt, zorgverleners en de maatschap
pij. Het benadert continentiezorg op een holistische manier en
kijkt naar de zorg en behandelmogelijkheden, maar daarnaast
ook naar de organisatie en het management van deze zorg.
Elke twee jaar is er een conferentie. De SBP werd vertegen
woordigd door Nicole Schaapveld (voorzitter) en Willem
Mensink (vicevoorzitter).

gen en wensen. Het thema voor dit jaar was ‘Naar een duur
zame en sociale gezondheidszorg en de rol van continentie
zorg in het streven naar een onafhankelijk en waardig leven’.
Een thema dat voor ons als SBP heel belangrijk is en waar we
graag met de verschillende partijen over in gesprek blijven.
Er werden verschillende onderzoeken gepresenteerd waar we
als SBP met veel interesse kennis van hebben genomen en die
ons materiaal geven om in onze gesprekken met de overheid
en andere organisaties te gebruiken:
 Een studie over incontinentie en de economische impact op
sociale zorg en gezondheidszorg in de toekomst. Er werd een
‘health economic evaluation’ gepresenteerd door de Erasmus
Universiteit van Rotterdam met uitzicht op 2030, die laat zien
wat het verbeteren van continentiezorg kan betekenen voor
thuiswonende ouderen in Nederland.
 De uitkomst van een grote panEuropese studie, uitgevoerd
door AGE Platform Europe  een Europees netwerk dat ruim 40
miljoen ouderen in Europa vertegenwoordigt  en SCA/TENA,
gaf ons inzicht in de kwaliteit van zorgdiensten en voorzienin
gen gericht op continentie. Onder de titel ‘Management for

Organisatie congres
Partners in het GFIcongres zijn Euro
carers (de Europese mantelzorgorga
nisatie) en het Age Platform Europe.
Ondersteuners van het GFI zijn be
langrijke internationale organisaties,
zoals de International Continence So
ciety (ICS), de organisatie van direc
teuren binnen langdurige zorg (de
E.D.E.) en de Internationale Alliantie
van Patiëntenorganisaties. SCA Hy
giene Products, het bedrijf achter
TENA incontinentiemateriaal, onder
steunt het GFI in de organisatie van
het congres.
Interessant voor de SBP
De patiëntenorganisaties zijn altijd
aanwezig en vullen ook een deel van
het programma in met hun ervarin
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De Nederlandse delegatie

SBP

Willem Mensink

Wilma Venes

Containment  A review of current continence care provisions’
werd de studie uitgevoerd onder mensen met incontinentie en
mantelzorgers in zes regio’s verdeeld over Duitsland, Polen, En
geland en Spanje. Het doel was om meer inzicht te krijgen in
de reeds aanwezige kennis bij patiënten en verzorgers over de
beschikbare hygiëneproducten en in hoeverre zij betrokken
worden bij het beslissen over het type product dat wordt ge
bruikt.
 Het belang van een hogere standaard voor continentiezorg
is eveneens aan de orde geweest. Het gaat hierbij om conclu
sies en aanbevelingen door een Europese patiëntengroep die
zich bezighoudt met continentie en de voorziening van betere
continentiezorg in de thuissituatie.
 Wat betekent het om de cliënt echt centraal te stellen in een
verzorgingshuisomgeving? Hoe ziet een raamwerk voor duur
zame kwaliteit eruit en waarom hebben we uitgangspunten en
meetmethoden voor centrale incontinentiezorg nodig voor
deze persoon?

Nederlandse continentiezorg
Wat speelt er op dit moment in Nederland als het gaat om
hulpmiddelen en in het bijzonder continentiezorg?
Het afgelopen jaar is er nogal wat onderzoek geweest naar de
kwaliteit van hulpmiddelen in Nederland. ZonMw heeft vorig
jaar, in opdracht van het Ministerie van VWS, met hun ‘Verken
ning extramurale hulmiddelen’ onderzoek gedaan naar de
kwaliteit van de zorg, de keuzevrijheid, de productkwaliteit en
het toezicht op de diabetes, stoma en incontinentiezorg.
Naar aanleiding van de uitkomsten van deze verkenning is in
maart jl. een werkgroep incontinentie van start gegaan waarin
de SBP zitting heeft, naast VWS, zorgverzekeraars, leveranciers
en beroeps en wetenschappelijke verenigingen, ondersteund
door het Zorginstituut. Doelstelling is om in lijn met de aanbe
velingen uit het ZonMwrapport het functiegericht voorschrij
ven door een protocol/kwaliteitsrichtlijn voor continentie vorm
te geven. Wij zijn als SBP blij met dit initiatief. Dit zal ertoe
moeten leiden dat de patiënt weer centraal komt te staan en
er onafhankelijke indicering en advisering plaatsvindt. De pa
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Enkele conclusies van het GFI
 Met het toenemend aantal ouderen, met vaak meer
dere chronische aandoeningen, neemt de vraag naar
zelfbeschikking toe. Door het afnemend aantal verzor
gingshuizen neemt de informele zorg en druk op man
telzorgers fors toe.
 Comorbiditeit (meerdere aandoeningen tegelijk heb
ben) bij incontinentie: Alzheimer 20%, Diabetes 26%,
Hersenbloeding/infarct 18%.
 Het behandelen van de ziekten volgens protocollen,
richtlijnen en standaarden is de norm.
 De patiënt, vaak een oudere, wil een op de eigen
situatie toegesneden aanpak die het mogelijk maakt
zo veel mogelijk te kunnen participeren in de samen
leving.
 Het taboe op incontinentie is hardnekkig, de patiënt
moet ‘uit de kast komen’ en opkomen voor zijn rech
ten.
 De behandelingsresultaten blijven matig, met uit
zondering van de stressincontinentie.
 De (lokale) overheden moeten zorgdragen voor een
continentievriendelijke omgeving met openbare toilet
ten en bewegwijzering.
 Moderne informatietechnologie kan veel slimmer
toegepast worden om de patiënt zo lang mogelijk
thuis te laten wonen. Denk hierbij aan apps, telecon
sulten, skypemomenten, robots etc.

tiënt zal, indien hij het meest passende product voor zijn/haar
persoonlijke omstandigheden geadviseerd krijgt, een betere
kwaliteit van leven krijgen.
Ook vorig jaar is door de patiëntenfederatie NPCF een meldac
tie ‘Hulpmiddelen’ uitgezet om de ervaringen met het aanvra
gen en verkrijgen van hulpmiddelen in beeld te krijgen. De
NPCF heeft naar aanleiding hiervan de politiek een aantal aan
bevelingen gedaan waaronder de behoefte aan meer keuze in
verstrekkingen uit het basispakket en de mogelijkheid om de
gemaakte kosten te declareren, zodat men kan kiezen om bij
te betalen voor een duurder product. Ook sprak men de wens
uit om meer informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders
en de zorgverzekering beschikbaar te hebben, zodat goede
keuzes gemaakt kunnen worden die bijdragen aan een betere
kwaliteit van leven. Wat de NPCF belangrijk vindt, is dat de
stem van de patiënt in het zorgstelsel verankerd is zodat zijn/
haar wensen leidend worden in de zorg. De NPCF staat voor
financiering van de patiëntenorganisaties uit de zorgpremie.
We hoorden zowel op het GFI als in de onderzoeken in Neder
land dat het steeds gaat over kwaliteit van zorg die onder druk
staat, keuzevrijheid die onder druk staat door het dagprijzen
model van de zorgverzekeraars, vrijwillige bijbetaling die niet
bij alle zorgverzekeraars mogelijk is en over zelfzorg die steeds
belangrijker wordt.
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C O L UM N

‘Een doosje dat de stappen telt’
Ik lig in een ziekenhuisbed. Twee Spaanse artsen
besturen mijn hart.
Twintig minuten eerder liep ik samen met Marian in pelgrims
tenue het ziekenhuis van Segovia binnen. De eerste zestig kilo
meters van het pad Madrid – Santiago de Compostella verlie
pen probleemloos, maar gisteren kwam ik met grote moeite
over de heuvels tot aan de voet van de bergketen. Marian be
vestigde mijn bange vermoeden: “volgens mij staat je pacema
ker niet goed afgesteld.”
Is het verstandig om naar het ziekenhuis te gaan na verhalen
over incompetente artsen en de achtergebleven Spaanse ge
zondheidszorg? Maar dat zijn verhalen van jaren geleden. We
nemen een taxi naar het ziekenhuis.
Als we de door de openzwaaiende deuren naar binnen lopen,
kijken de mensen achter de balie op, verbaasd, verrast: pergrinas bienvenidos, welkom pelgrims. Wat kunnen ze voor ons
doen? Nog meer verrassing, als ik zonder moeite in het Spaans
uitleg wat mijn probleem is. We kunnen daar wel even gaan
zitten, willen we wat drinken? Voorbereid op lang wachten ne
men we graag een kop koffie. Maar nog geen kwartier later lig
ik in een groene jas op bed, door snoeren verbonden met een
computer waar een cardioloog en een pacemakertechnicus

zich over mijn hart buigen. Ze raken opgewonden, vergeten
dat ik ze versta: “hoe is het mogelijk dat die peregrina zover
gekomen is. Dios mio, mijn god, moet je zien hoe dit is afge
steld. Wat denk je, zullen we dat wat opschroeven?” Ze over
wegen een beetje meer van dit, wat minder van dat en beslui
ten dan dat ik met de nieuwe afstelling wel verder kan lopen.
Ik hoor het aan. Wat een wonder, die ICTtechniek. Maar ook:
hoeveel heb ik nog over mijn eigen lijf te zeggen? En God, die
nog wel eens wordt beticht van het regelen van onze levens,
heeft hier al helemaal niets in te brengen.
Klaar, ik mag mijn eigen stoffige plunje weer aan. Iedereen
neemt hartelijk afscheid van ons: buen Camino, goede pel
grimsreis!
Nog geen uur heeft ons verblijf in het ziekenhuis geduurd. Zie
dat in Nederland maar eens voor elkaar te krijgen. We beklim
men meteen de heuvel achter het ziekenhuis voor het uitzicht.
Het kost me weinig moeite om boven te komen.
Een pacemaker heet in dit land een marcapasos, vrij vertaald
‘een apparaat dat stappen telt’. De impact van het hebben van
het kleine onder mijn vel verstopte doosje is nog niet eerder zó
tot me doorgedrongen.
Elma van Lier

BEHANDELING VOOR VROUWEN

INCONTINENT?
DE OPLOSSING VOOR DE BEHANDELING VAN STRESSINCONTINENTIE
PLAATSELIJKE VERDOVING
LANGDURIG RESULTAAT
POLIKLINISCHE INGREEP

BETROUWBAAR EN VEILIG
VOLLEDIG VERGOED
PATIËNTVRIENDELIJK

PROCEDURES DUREN MINDER DAN 30 MINUTEN

BEHANDELING VOOR MANNEN
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BOEK EN TIP

Patiënt zelf aan het roer
Wat kun je als patiënt zelf doen om betere zorg te
krijgen? Heel veel! Door een actieve rol te kiezen
en vooral door samen te werken met je arts ben je
eerder beter, krijg je een behandeling die beter bij
je past en heb je minder last van eventuele bijwerkingen. Hoe je dat doet lees je in het boek ‘De
Power Patiënt’ van Wil Konings.

In dit boek staat de POWERpiramide centraal.

Elke laag in de piramide gaat over een fase die je als patiënt
doormaakt. Per fase is exact aangegeven wat je op dat mo
ment kunt doen om de beste zorg te krijgen.
Het begint allemaal bij de P van Principes. Een van de belang
rijkste principes is dat je jezelf en je arts als gelijkwaardig be
schouwt. Natuurlijk is de arts expert op het gebied van een
bepaalde aandoening of lichaamsdeel. En jij bent expert op het
gebied van wat de ziekte met jou doet, je medische verleden
en wat voor jou belangrijk is. Juist door die kennis te combine
ren, kunnen jullie samen de beste diagnose stellen, de beste
behandeling kiezen, etc.
Tijdens de fase O van Onderzoeken, wordt de diagnose ge
steld. Het is van het grootste belang dat je de juiste diagnose

krijgt. En daarnaast is het prettig als je diagnose snel gesteld
wordt, zodat je minder lang in onzekerheid zit. Welke vragen
moet je stellen? En hoe zorg je ervoor dat je arts niet in een
‘tunnelvisie’ belandt?
De fase W van Weten wordt doorgaans helemaal overgesla
gen. Hoe dat komt? Als de diagnose bekend is, stelt de arts
doorgaans een behandeling voor. De meeste patiënten zeggen
hierop netjes “Ja, dokter”, waarna de behandeling start. Po
wer Patiënten zeggen “Interessant, dokter, daar wil ik graag
meer over weten” en ze vragen de arts bovendien welke an
dere mogelijkheden er zijn. En ze vragen wat hun vooruitzich
ten zijn als ze kiezen om níet te behandelen. Zo kiezen ze sa
men met hun arts welke behandeling voor hen persoonlijk het
beste is.
Hierna volgt de behandeling zelf en staat de E van Energiek
centraal. Onderga de behandeling niet passief, maar werk ac
tief mee. Zo voorkom je aangeleerde hulpeloosheid, merk je
eventuele complicaties sneller op en verhoog je de effectiviteit
van de behandeling.
In de laatste fase, R van Resultaat, gaat het over het vasthou
den van je resultaat en een snel herstel. Je ziet de arts nu nog
sporadisch, dus het belang van je eigen rol is alleen maar toe
genomen. Wat kun je bijvoorbeeld doen om te voorkomen dat
jij een van de 20.000 mensen bent die jaarlijks in het zieken
huis worden opgenomen wegens verkeerd medicijngebruik?
Naast concrete adviezen in alle lagen van de Powerpiramide,
bevat het boek zo’n 30 verhalen van zowel patiënten als art
sen, waarin zij hun ervaring delen. Verder bevat ieder hoofd
stuk extra informatie voor mensen met een ziek kind of ziek
familielid.
Veel extra informatie en een gratis werkboek over de Power
Patiënt vindt u op www.powerpatient.nl. Het boek is via de
website te bestellen, maar ligt ook gewoon in de boekhandel.
Boek: De Power Patiënt
Auteur: Wil Konings
Uitgever: De Gezonde Pers
ISBN: 978-90-823503-0-2
Prijs: € 17,95
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De zijdezachte
bescherming

die u verdient
Omdat ze zo comfortabel droog
blijven en zijdezacht aanvoelen, zult
u het positieve verschil direct in het
gebruik ervaren. U kunt Attends via
uw zorgverlener verkrijgen. Kijk op
onze website voor meer informatie:

www.attends.nl
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Attends Soft is verkijgbaar in verschillende
groottes en absorptie niveaus.

Gratis Proefpakket!

SBP2016

Mijn urineverlies is het best te omschrijven als, Maak een keuze:
Een klein
beetje

Dhr. / Mevr.

Telefoon

Adres

E-mail

Af en toe

Regelmatig

Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens
opgeslagen worden. Uiteraard worden uw
gegevens vertrouwelijk behandeld en zullen
wij deze niet aan derden verstrekken.

Postcode/Plaats

Vul in en stuur op naar: Van Heek Medical, Postbus 291, 5800 AG Venray

Tel. 088 - 220 88 22

www.attends.nl

Nauwelijks tot geen controle over blaasinhoud

Ja, ik ontvang graag de
nieuwsbrief van Attends
(Vul svp uw email adres in).

Volg ons op Facebook!
Attends Zorg en Welzijn

IN FOLIJ N

Telefoonconsulente SBP en PGN
In 2012 startte ik met vrijwilligerswerk bij de Stichting Patiëntenorganisatie
Gynaecologie Nederland (PGN). Mijn eerste taak was het overnemen van het
telefoonspreekuur van onze voorzitter Marlies Bosch.

Thea Boele

Vooraf volgde ik een schriftelijke cursus en na een proeftele
foongesprek mocht ik van start. De eerste gesprekken waren
spannend want het is toch afwachten wat er gevraagd wordt
en of je hier goed op kunt antwoorden/adviseren. Tijdens zo’n
gesprek kun je niet al te lang over een antwoord nadenken,
zoals bij mail, maar dat ging eigenlijk vanzelf.
Sinds maart 2015 beantwoord ik de infolijn van de SBP, waar
door ik ook te maken kreeg met mannen die bellen. Niet veel,
maar het was even wennen. De vragen zijn over het algemeen
urologisch van aard en ik kan, indien nodig, altijd één van onze
MARleden (Medische Advies Raad) leden om advies vragen.
Dat kan ook voor gynaecologische vragen en deze contacten
verlopen zeer prettig.

Vaste beltijden
Er zijn bepaalde dagen en tijden dat er gebeld kan worden. Als
ik een keer afwezig ben, spreek ik mijn antwoordapparaat in.
Men kan eventueel aangeven teruggebeld te willen worden
maar vaak bellen mensen zelf weer tijdens het eerstvolgende
spreekuur.
De onderwerpen zijn erg verschillend: baarmoederverwijde
ring, myomen, poliepen, verzakkingen, bekkenbodemmatjes,
stressincontinentie en de overgang zijn de meest voorkomen
de. Soms de vraag of een second opinie mogelijk is, als men
zich niet gehoord voelt of omdat men een meer gespecialiseer
de arts wil. De vrouwen die bellen over bijvoorbeeld endome
triose, baarmoederhalskanker of vruchtbaarheidsproblemen
verwijs ik door naar de stichtingen die hierin gespecialiseerd
zijn.
Vaak heeft men meer dan een vraag over een klacht of ko
mende behandeling of ingreep. Ook is soms gewoon een luis
terend oor nodig en is het fijn om met iemand te praten die
weet en begrijpt waar het over gaat.

Schaamte
Het is een grote stap om te bellen. Het gaat tenslotte om een
intiem onderwerp waar nog steeds de nodige schaamte over
bestaat. Als er dan geluisterd wordt, is dat vaak een hele op
luchting. Het komt ook voor dat mensen later nog eens terug
bellen om te vertellen hoe het consult gegaan is of te praten
over de operatie en het herstel daarna.
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Vaak zegt men ook aan het eind van het gesprek dat het fijn
was om met mij te praten en dat men blij is de stap genomen
te hebben. Dit vooral omdat ik ervaringsdeskundig ben in een
groot aantal problemen die aan de orde komen. Sommigen
vertellen er weken over gedaan te hebben om de telefoon op
te pakken, ook omdat je degene die je belt niet kent.
Het geeft mij enorm veel voldoening als mensen mij bedanken
en tevreden de telefoon neerleggen of later nog eens bellen
om te zeggen dat het advies zijn vruchten afgeworpen heeft.
Dat waardeer ik enorm en het stimuleert mij om dit vrijwilli
gerswerk te blijven doen!

Heeft u een vraag of wilt u advies? Bel Thea Boele via
onze Infolijn op maandag van 9-12 uur of donderdag
van 13-16 uur: 0184-64 18 12.

29

B ESTUU R

Afscheid bestuurslid
Monique Schouten

Monique, dank voor al je ondersteuning en het vele werk dat
je hebt verzet in ons bestuur en veel succes met je vrijwilligers
projecten buiten en binnen onze stichting.
Willem Mensink, vicevoorzitter

Op 11 januari namen we feestelijk afscheid van Monique Schouten, secretaris in het bestuur van
de SBP. Zij was als ervaringsdeskundige betrokken bij het onderzoeksproject ‘Goud in Handen’
waarbij ervaringskennis van de
patiënt werd ingezet om nieuwe
patiëntgerichte kwaliteitscriteria
te formuleren*. Monique nam deel aan een van de vele
focusgroepen. In B-wijzer 45 (september 2012) schreef zij
hierover.
Hierna werd zij vrijwilliger in het bestuur van de SBP en kort
daarop secretaris, als opvolgster van Maria Boerlage. Het wa
ren roerige tijden, met frequente bestuurswisselingen, een
nieuw administratiekantoor en de roep om meer professionali
teit van patiëntenverenigingen. Monique is punctueel en geze
gend met een onverwoestbaar goed humeur. Naast haar werk
als laborante is zij vrijwilliger bij het Rode Kruis en bestiert zij
haar huishouden met drie pubers terwijl echtgenoot Paul door
zijn werk veel in het buitenland verblijft.
We zijn Monique veel dank verschuldigd voor alles wat zij voor
de SBP heeft gedaan en zijn dankbaar dat zij beschikbaar blijft
als vrijwilliger. De eerst klus heeft zich al aangediend. Zij verte
genwoordigt de SBP in het nieuwe voucherproject ‘Patient Em
powerment’ dat onlangs van start is gegaan (een verzoek om
deelname hieraan vindt u als losse bijlage bij deze BWijzer).

B ER I C HTE N

Open brief
In een open brief aan Minister Edith Schippers, UWV,
medici en zorgverzekeraars pleit Cindy van den Berg,
mede uit naam van haar lotgenoten met bekkeninsta
biliteit en bekkenpijn, ervoor deze klachten serieus te
nemen. Inmiddels hebben al honderden lotgenoten el
kaar gevonden via de Faceboekgroep ‘Bekkeninstabili
teit en dan?’ Maar er is meer nodig, zoals werkgevers
en UWV die meer begrip en interesse zouden kunnen
tonen.
Wilt u de open brief lezen? Kijk dan op onze website
www.bekkenbodem.net
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* Het verslag van het project ‘Goud in Handen’ is gepubliceerd
in het ‘Groene Boekje’ Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief voor de zorg bij bekkenbodemproblemen, 2e druk
2014. Dit boekje is verkrijgbaar via de SBP.

BESTU UR

Nieuw MAR-lid
Ik ben Lidy van DrielRooks en werk in
het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam
op de afdeling MDL. Na mijn opleiding
tot verpleegkundige ben ik mij gaan
specialiseren in de continentiezorg.
Eerst voor gynaecologische patiënten,
maar later ook voor urologische patiënten. Vanaf de tijd dat ik
ook de stomazorg erbij kreeg, ben ik meer gespecialiseerd ge
raakt in de defecatieproblematiek. In 2005 ben ik afgestudeerd
als verpleegkundig specialist (toen nog nurse practitioner) en
sinds die tijd zie ik alleen patiënten met als hoofdklacht een
defecatieprobleem. Patiënten komen via de huisarts of via ver
schillende specialismen uit het ziekenhuis. Wij zijn als Maasstad
Ziekenhuis aangesloten bij het landelijk netwerk Defecatie Ex
pertise Centra (DEC) en werken nauw samen met onze collega
centra in het land. Onlangs ben ik toegetreden tot de Medische
Advies Raad van de SBP, als opvolger van HenkJan Mulder.

OPROEP

Ervaringen met pijn
gevraagd
In het volgende nummer van de Bwijzer willen we aan
dacht besteden aan ‘pijn’.
Omdat we graag ook de patiënt aan het woord laten,
komen we graag in contact met u! Heeft u ervaring
met pijn in uw blaas of bekkenbodem? Of heeft u pijn
lijke ervaringen na een bevalling, een operatie of na be
straling? En wilt u dit delen met alle lezers van de B
Wijzer?
U kunt contact opnemen met de redactie of uw eigen
verhaal mailen aan ilse@pi4u.nl. Wilt u eerst meer we
ten, bel dan met Willem Mensink via 0642112633 of
mail naar info@bekkenbodem.net.
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UROSTIM
de budgetvriendelijke PTNS
www.schwa-medico.nl

(€ 2,90 / sessie
aan verbruiksmaterialen)

cursussen PTNS
(basis en gevorderd)
in voorbereiding.

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

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

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

BLIJF HAAR
BESTE MAATJE

Een gevoelige blaas hoeft je leven niet te beïnvloeden. TENA Lady Normal en
TENA Lady Extra bieden je, dankzij de Body Shaped DRYZone, drievoudige
bescherming tegen doorlekken, geurtjes en een vochtig gevoel.
TENA. BLIJF JEZELF.

Gratis proefverpakking? Ga naar www.TENA.nl

