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SBP

V OORWOORD

Het is bijna zover!
Een nieuwe samenwerkingspartner. Een nieuwe naam. En… een nieuw logo,
zoals de oplettende lezers onder u vast al was opgevallen! Wat echter NIET
verandert, is onze doelstelling: dé spreekbuis zijn voor en belangen behartigen van één miljoen mensen die kampen met bekkenbodemproblemen!

Per 1 januari 2017 biedt ons nieuwe platform Bekkenbodem4All daartoe nog meer mogelijkheden dan voorheen. Mogelijkheden om krachten te bundelen met organisaties die een
vergelijkbare doelstelling nastreven, waardoor de stem van de
patiënt luider wordt en de invloed groter.
Maar dat niet alleen. Ook de inzet van de steeds schaarser
wordende vrijwilligers kan zo nog beter worden benut! Bovendien biedt een nieuwe organisatie ook weer nieuwe kansen
voor enthousiaste vrijwilligers (ervarings- en inhoudsdeskundigen, mantelzorgers en partners) met een frisse en eigentijdse
kijk op belangenbehartiging in alle facetten.
Een kleine bloemlezing van de resultaten die
onze bemoeienis in het afgelopen half jaar
heeft opgeleverd.

in de huisartsenpraktijk’. Ook het Gynaecongres (NVOG) kon
rekenen op onze aanwezigheid en greep deze gelegenheid
aan om met de aanwezige patiëntenorganisaties van gedachten te wisselen over patiëntenparticipatie. Ook op de jaarvergadering van de urologen waren wij vertegenwoordigd met
een informatiestand. En niet te vergeten op het Pijncongres
van f-act Pelvic Pain Clinic. Voorts was SBP op verzoek van collega-patiëntenverenigingen ‘Interstitiële Cystitus’, ‘Prikkelbare
Darmsyndroom’ en ‘Anusatresie’ ook aanwezig op hun landelijke contactdagen. Tot slot werden nog het tweedaagse congres Nursing Experience en de publieksdag in het VuMC opgeluisterd met een SBP-infostand.
Met veel genoegen kijken wij terug op een kennismaking met
een bestuursdelegatie van de Nederlandse Vereniging van Urologen (NVU) en daarbinnen de Werkgroep Functionele Urologie (WeFRU). Dit vruchtbare overleg heeft inmiddels geleid tot een interview met ondergetekende in het vakblad ‘de Uroscope’ van
oktober en een artikel over het nieuwe Bekkenbodem4All-platform in ‘de Urograaf’ van
november. Ook in de bijlage Volkskrant/Elsevier met als thema ‘vrouw en gezondheid’
verscheen een interview met SBP. Hierin benadrukken wij de cruciale rol die verloskundigen en kraamverzorgenden spelen, om deze
vrouwen te wijzen op het preventief in goede
conditie brengen en houden van de bekkenbodemspieren om schade op latere leeftijd te
voorkomen.

Samen met de Incoclub en Dwarslaesie Organisatie Nederland heeft SBP het patiëntenperspectief vertegenwoordigd in meerdere
door VWS geïnitieerde werk- en kopgroepen
bestaande uit zorgverleners, zorgverzekeraars, hulpmiddelenfabrikanten/leveranciers
met als inzet een multidisciplinaire richtlijn
voor de Kwaliteit van Continentie Hulpmiddelen. Wij mochten aanschuiven bij het BeIn oktober vond onze jaarlijkse Relatiedag
stuurlijk Overleg met VWS. En hoewel het
plaats, waarbij wij al onze gewaardeerde saeinde nog niet in zicht is, hebben wij met elFoto: Marlies Bosch
menwerkingspartners informeerden over
kaar al wel wat kleine deelsuccessen kunnen
onze activiteiten en hen uitnodigden ons te laten weten op
vieren. Zo is er overeenstemming bereikt over de noodzaak om
welke wijze wij elkaar nog beter kunnen versterken ten be‘functioneringsgericht voor te schrijven’ en is door Directeur
hoeve van de patiënt met bekkenbodemproblemen. Tijdens de
Generaal (DG) Van den Dungen benadrukt dat keuze uit één
geanimeerde nazit ontvingen zij als eerste een voorproefje van
product géén keuze is. De SBP is samen met Continentie Stichde nieuwe media-uitingen en werd de groepsfoto gemaakt,
ting Nederland een week lang ‘taboedoorbrekend’ aanwezig
die de voorkant van deze B-wijzer siert.
geweest op de 50+ Beurs in Utrecht, met als hoogtepunt de
Nationale Plasdag op 21 september jl. (In deze B-wijzer treft u
Kortom, wij vervelen ons niet en hopen ook u weer te kunnen
een sfeerimpressie aan). Voor het tweede achtereenvolgende
boeien met een dikke, informatieve B-wijzer.
jaar hebben wij met een informatiestand deelgenomen aan
het congres van het Nederlands Huisartsen Genootschap
Nicole Schaapveld, voorzitter SBP
(NHG) met als thema ‘alledaagse en zeldzame aandoeningen
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Pijn bij bekkenbodemproblematiek
Als anesthesioloog-pijnspecialist in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem
heb ik regelmatig te maken met pijn bij bekkenbodemproblematiek. Maar dat
maakt mij nog geen expert op dit pijngebied. Via een casus zal ik proberen uit
te leggen hoe pijn werkt en te beïnvloeden is. Dit is geen compleet relaas,
want over pijn kun je hele boeken schrijven. Dat maak het zo boeiend en tegelijk ontzettend complex.

Tanja Coumans
anesthesioloog-pijnspecialist

Deze (ﬁctieve) casus betreft een 29-jarige vrouw. Zij is zeven
maanden geleden bevallen van haar tweede zoon. De bevalling verliep zonder problemen, wel had zij gedurende de eerste, maar ook bij de tweede zwangerschap, veel bekken- en
rugklachten. Dit zette zich voort na de bevalling, ze vreesde
voor bekkeninstabiliteit, want ze had er veel over opgezocht
op internet en dat maakte haar bang.

Pijnscore en catastroferen
Toen ik haar zag op onze polikliniek voor pijnbestrijding, heb ik
eerst een pijnanamnese gedaan. Daarbij komen onder andere
de vier aspecten van pijngewaarwording ter sprake: de intensiteit, de plaats, het tijdsverloop en de aard van de pijn. Hierbij
kwam naar voren dat de pijn hardnekkig, zeurend, doorborend
en buitengewoon vervelend was voor haar. De pijn was wisselend van ernst, maar was nooit helemaal weg. De NRS (numeric
rating score, waarbij 0 = geen pijn en 10 = de allerergste pijn
die je kan bedenken) was gemiddeld 7. De pijn was nu al ruim
tien maanden (voor en na de geboorte van haar kindje) aanwezig. Ze wordt er moe en moedeloos van. Ze gebruikt pijnstillers
(paracetamol en naproxen) en een maagbeschermer, maar ze
vermeldt dat deze haar weinig helpen. Ook vroegen we de sociale context uit, hierbij kwam naar voren dat ze een zorgzame
partner had en veel hulp van haar familieleden en kennissen.
Bij lichamelijk onderzoek is er geen sprake van een instabiliteit
van het bekken, wel is er sprake van een hoge spanning van de
spieren en alle aanhechtingen rondom het bekken zijn extreem
pijnlijk. Tevens is ze erg bang om te bewegen, omdat dat de
pijnklachten mogelijk uitlokt en ze is bang dat ze bekkeninstabiliteit heeft, zoals eerder vermeld. Er is hier dus zeker sprake
van catastroferen en bewegingsangst. (Bij catastroferen is er
een perceptie dat er iets niet goed is in het lichaam en wordt er
aan pijn een extreem negatieve betekenis toegekend. Bewegingsangst hoort vaak bij catastroferen. Hierbij vreest de patiënt dat de pijn erger wordt als je beweegt en men gaat ook
bepaalde bewegingen mijden).
Ik heb geprobeerd haar duidelijk te maken dat haar bekken
niet instabiel is, wat ze vreesde, en in overleg ging ze uitein-
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delijk naar een goede bekkenfysiotherapeut. Ze merkte na geruime tijd dat de pijnklachten steeds beter beheersbaar zijn.

Wat is pijn?
Pijn heeft vaak een nuttig doel, namelijk het voorkomen van
verdere schade en het lichaam in de gelegenheid stellen zich te
herstellen, dan is het zinvol, maar soms lijkt pijn zinloos en
schiet het zijn doel voorbij. Dan veroorzaakt pijn dus lijden.
Dan is de pijn zelf een probleem. Dit is bij chronische pijn het
geval, dan heeft pijn meer nadelen dan voordelen.
Volgens de deﬁnitie van pijn volgens de IASP (International association for the study of pain) is pijn ‘een onaangename zintuiglijke en emotionele gewaarwording, die verband houdt
met de feitelijke en mogelijke weefselschade, of wordt beschreven in termen van weefselschade’.
Pijn is altijd subjectief en hangt mede af van de individuele interpretatie en levenservaring. Er zijn globaal twee typen pijn:
– nociceptieve pijn of pijn bij weefselschade;
– neuropatische pijn of zenuwpijn, waarbij sprake is van pijn
door verandering in het zenuwstelsel.
Deze soorten kunnen ook samen voorkomen.
Hoe pijn tot stand komt, is lastig om in eenvoudige bewoordingen uit te leggen. Eerst is er een schadelijke prikkel, bijvoorbeeld een enkelbeenbreuk. Dit is bij acute pijn eigenlijk altijd
het geval. Maar soms is er geen letsel, geen weefselschade.
Dat is vaak bij chronische pijn het geval. Deze prikkel wordt
opgevangen door de uiteinden van pijnvezels en omgezet in
elektrische signalen die via de zenuwvezels naar de hersenen
gestuurd worden. Soms kunnen deze pijnvezels signalen doorsturen zonder dat er weefselschade is. De activiteit in de pijnvezels kan een pijngewaarwording opleveren. De hersenen genereren deze pijngewaarwording. Zoals gezegd kan deze gewaarwording uitgelokt worden door zenuwactiviteit (bijvoorbeeld die enkelbeenbreuk), maar soms creëren de hersenen
een pijngewaarwording zonder dat er sprake is van zenuwactiviteit. Dus het brein maakt pijn. Hiervan lijkt vaak sprake bij
chronische pijn. Dan is het pijnsysteem in de hersenen ontregeld, het is als het ware overgevoelig geworden. Daarna krijg
je pijngedrag, bijvoorbeeld au roepen, medicijnen slikken, in
bed gaan liggen, kreunen, grimassen, anders lopen of oefeningen gaan doen.

SBP

Chronische pijn: ernstig fenomeen
Patiënten met chronische pijn hebben vaak een matige tot
slechte kwaliteit van leven. Er is veel onbegrip vanuit de omgeving. Er is een gebrek aan erkenning voor hun pijn. Je ziet het
namelijk niet aan de buitenkant. Chronische pijn kan veel gevolgen hebben op veel vlakken. Soms raken patiënten in een
sociaal isolement of raken hun werk kwijt, ze gaan minder bewegen, hobby’s worden gestopt, ze worden in meer of mindere mate afhankelijk van anderen. Ze kampen vaak ook met andere fenomenen, zoals negatieve stemming, moeheid, slecht
slapen, geheugen- en/of aandachtsproblemen. Kortom het
grijpt diep in de persoonlijke existentie.
Er zijn in de pijngeneeskunde pijnverhogende en pijnverlagende mechanismen. Voorbeelden van pijnverlagende mechanismen zijn aﬂeiding, muziek, aangenaam gezelschap. Voorbeelden van
pijnverhogend of pijnonderhoudend zijn catastroferen en bewegingsangst. Het risico op chroniﬁcatie (dit betekent dat de pijn een
chronisch probleem wordt) is groot
bij deze factoren en ze zijn lastig te
behandelen, omdat veel chronische
pijnpatiënten geen adequate pijneducatie hebben ontvangen en omdat de patiënt, als hij/zij de pijneducatie wel heeft gekregen en begrepen, deze ook nog moet proberen te accepteren ofwel ervoor
open te staan. Pas dan kun je overgaan op cognitief gedragsmatige
behandelingen (behandelingen die
zijn bedoeld om een gedragsverandering teweeg te brengen). Deze
behandelingen passen binnen een multidisciplinaire pijnbenadering, zoals wij dat ook in ons ziekenhuis uitdragen.
Op een multidisciplinaire pijnpolikliniek werken anesthesiologen-pijnspecialisten, neurologen, psychologen, revalidatieartsen, pijnconsulenten (dat zijn speciaal opgeleide verpleegkundigen) en fysiotherapeuten. Regelmatig hebben we interdisciplinair contact met de huisarts, de neurochirurg, de orthopedisch chirurg, de oncoloog, de uroloog of de gynaecoloog.
De patiënt krijgt bij aanmelding op de polikliniek voor pijnbestrijding een aantal vragenlijsten mee om in te vullen. Op basis
van deze gegevens wordt er een uitgebreid intakegesprek gepland met eventueel lichamelijk onderzoek en wordt er eventueel aanvullend onderzoek op- of aangevraagd. Aan het eind
van het gesprek komen we tot een conclusie, een diagnose,
eventueel met een waarschijnlijkheidsdiagnose. Vervolgens
wordt het behandelplan voor- en uitgelegd. Welke mogelijkheden zijn er, welke onmogelijkheden? Het is belangrijk om duidelijk te krijgen wat de verwachtingen van de patiënt zijn. En
het is ook belangrijk om te weten hoe een patiënt met zijn/
haar pijn omgaat. Bij chronische pijnsyndromen is het namelijk
vrijwel ondoenbaar om een patiënt volledig pijnvrij te krijgen,
we streven ernaar om de pijn dragelijk te maken, zodanig dat
de patiënt weer een stuk kwaliteit van leven erbij krijgt. Bij
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chronische pijn is er namelijk sprake van hypersensitisatie: het
pijnsysteem is veranderd, heeft zich aangepast als gevolg van
de continue prikkels die het te verwerken krijgt, het is hierdoor
overgevoelig geworden. Je brein is veranderd, een groter deel
van je brein is zich gaan bezighouden met pijn. Ook benoem ik
altijd het bio-psycho-sociaal model, dat houdt in dat iedere lichamelijke aandoening gevolgen heeft op het psychisch welbevinden en ook op het sociale vlak.

Behandelmogelijkheden
Over behandelmogelijkheden kan ik een boek schrijven, maar
ik moet mij beperken tot een opsomming:
Invasieve pijnbehandelingen. Dit zijn behandelingen waarbij de
patiënt door de anesthesioloog-pijnspecialist een bepaalde
pijnbehandeling krijgt. Met de naald wordt de juiste plek opgezocht, veelal wordt hierbij röntgenstraling gebruikt en wordt
er medicatie achtergelaten en/of gebruikt gemaakt van een (P)
RF-techniek, hierbij wordt de behandelplaats ofwel gemoduleerd ofwel verhit. Mogelijkheid bij patiënten met bijvoorbeeld
interstitiële cystitis is het caudaal blok. Hier wordt in de caudale ruimte (helemaal onderin de rug, bij het staartbeen) medicatie achtergelaten. Mogelijkheid bij patiënten met pijn ten gevolge van een kwaadaardigheid in het bekkengebied is het
plexus hypogastricus-blok.
Acupunctuur. Dit is een vorm van traditionele Chinese geneeskunst. Speciﬁeke punten worden gebruikt om de energie weer
op gang te brengen. Deze energie verloopt volgens de acupunctuur in meridianen. Allerlei klachten zijn hiermee te behandelen. In het Slingeland Ziekenhuis is de acupunctuur gespecialiseerd in pijnbestrijding, we zien het als een aanvulling
op onze reguliere pijnbestrijding. De acupunctuurpunten in het
oor worden behandeld. De naaldjes blijven gedurende twee
weken zitten. Met het op gang brengen van de energie nemen
de klachten af. Om de energie op gang te houden zijn meerdere behandelingen per jaar noodzakelijk. Veelal gebeurt dit
op verzoek. (zie voor meer informatie onze website: www.slingeland.nl/poliklinieken-divers/polikliniek-voor-pijnbestrijding).
Niet invasieve pijnbehandeling. Bijvoorbeeld TENS, elektroforese, capsaicine-pleister of medicatie.
Pijnmedicatie voorschrijven is kleermakerswerk: er zijn zoveel
verschillende pijnstillende medicijnen. Je moet zoeken naar de
juiste middelen, rekening houdend met de medicatie die de
patiënt al gebruikt (interacties). Daarnaast hou je rekening met
andere diagnoses, zoals hartziekten, nierziekten, maagproblemen. Het pijnstillend effect van deze middelen is individueel
wisselend en we moeten rekening houden met de bijwerkingen. Dan is het nog zoeken naar de adequate dosis van elk
pijnstillend geneesmiddel dat je voorschrijft.

Multidisciplinaire behandeling
Volgens de eed van Hippocrates behoort de behandeling van
pijn tot de kernopdracht van elke arts. Dus strikt genomen zou
elke arts een goede pijnbehandelaar moeten zijn. Toch is chronische pijn een biopsychosociaal fenomeen dat een multidisciplinaire behandeling vereist.
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De blonde Sherlock Holmes
Op 18 november organiseerde bekkenfysiotherapeut Fetske Hogen Esch in
Enkhuizen een congres voor bekkenfysiotherapeuten en zorgverzekeraars
over haar speciﬁeke aanpak van een breed scala aan bekkenbodemklachten
bij mannen en vrouwen. De aanleiding is het vijfjarig jubileum van de Pelvic
Pain Clinic in Enkhuizen en om bekendheid te geven aan de schrijnende problematiek in de praktijk.
Marlies Bosch

Fetske Hogen Esch ziet zichzelf als een pionier op het gebied van bekkenfysiotherapie. Haar hart ligt bij de pijnproblematiek waar zoveel
mensen mee kampen. Mensen komen bij haar in de
praktijk in Enkhuizen nadat
ze vaak een heel medisch
traject hebben doorlopen,
meestal zonder enige verbetering van de klachten. Ze
wilde zich verdiepen in de
materie en is daarom na haar
opleiding tot bekkenfysiotherapeut een studie anatomie
gaan volgen.

Eenling
Hogen Esch: “Ik voel me wel een eenling in de wereld van bekkenfysiotherapeuten. Ik ga buiten de grenzen van de normale
discipline. Ik zoek naar individuele pijnverlichting voor mijn patiënten, daar steek ik mijn nek voor uit. Ik zoek naar alternatieven, soms met een arts of een psycholoog, om samen te zoeken naar mogelijkheden om pijn te verlichten. Maar veel medici blijven in hokjes denken. Als er bij blaaspijn niets te zien is,
dan zal er ook wel niets aan de hand zijn. Maar pijn kan ontstaan in spieren, banden, gewrichten, het zenuwstelsel en ook
omgevingsfactoren spelen een grote rol. Voor mij is de behandeling van ‘chronic pelvic pain syndroom’ (cpps) de ultieme uitdaging van wat je ooit hebt geleerd. Ik neem daarbij het hele
bekkengebied mee, dus ook de blaas en de prostaat. Ik krijg
mensen uit de hele wereld in de praktijk. Ik kijk al 25 jaar naar
de socialisatie van mensen, dus hun sociale omgeving, status,
opleiding en achtergrond. Ik ben op dit moment met Marijke
Slieker bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal voor artsen
en verpleegkundigen.”
Consult van vier uur
Hogen Esch: “Vanaf mijn beginperiode in 1993 heb ik te maken gehad met moeilijke pijnpatiënten. Je kijkt, je luistert en ik
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ga met mijn volle gewicht aan die bekkenbodem hangen totdat we er samen achterkomen wat er aan de hand is. Dat
mensen mij carte blanche geven heeft te maken met het feit
dat ze me hun volle vertrouwen schenken. Bij mij staat de patiënt centraal, die weet immers het beste wat er speelt. Bij
sommige mensen valt het kwartje, ze voelen dat ze hier op de
goede plek zijn. Ik kan niets anders garanderen dan dat ik me
voor 100% inzet om hen iets kunnen bieden. Ik heb daardoor
wel veel aan patroonherkenning kunnen doen, ik zie sneller
wat eraan mankeert, omdat de klacht en het patroon vaak samenvallen. Doorgaans krijgt een patiënt 10-15 minuten bij een
arts. Maar de consulten in de Pelvic Pain Clinic duren vier uur.
In die tijd wordt echt alles onderzocht en doorgepraat. Mensen
hebben dan al een vragenlijst ingevuld en ik heb hun medische
dossier opgevraagd. Bij ons is dat gestandaardiseerd. Het is
aan mij om de door de war geraakte knopen in een patiënt die
uit balans is weer uit elkaar te halen, en ik kijk daarbij naar zaken als karakterstructuur, emotionele en psychologische aspecten, seksualiteit, spierstelsel, bekkenpijn, gewicht, zenuwen,
omgeving, alles. Ze noemen me wel de blonde Sherlock Holmes. Ik haal de risicofactoren uit het verhaal, zoals faalangst,
hypermobiliteit of het beoefenen van een te zware sport. Alles
moet in balans zijn, anders gaat het lichaam (over)compenseren. Soms is een oplossing: neem een andere baan, partner,
therapeut of beoefen een andere sport.”

Passie
Hogen Esch: “Ik heb passie voor de mensen die bij me komen
en hoor soms verhalen waarbij je de tranen in de ogen springen. Mensen maken zoveel mee. Bij een vrouw met vaginale
klachten had men een tumor over het hoofd gezien. Die heb ik
opgespoord waarna de vrouw adequaat kon worden behandeld. Een man had op zijn veertiende de pin van zijn zadel door
zijn scrotum gekregen. Hij liep al 60 jaar bij artsen vanwege
zenuwpijn door littekenweefsel. Hij had een zaadbal die verschrompeld was en de uruloog had de andere verwijderd vanwege aanhoudende pijn. Toen bleef hij een pijnlijke stuwing in
zijn penis houden. Door het aanleren van de juiste massage van
de spier die dat veroorzaakte kon hij na zestig jaar eindelijk
zonder pijn verder leven. Dat zijn schrijnende gevallen, omdat
sommige artsen niet naar het totaalplaatje kijken.
Mensen met chronische pijn hebben een ziekte, maar ze wor-
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den vaak niet serieus genomen. Natuurlijk komt daarbij het aspect van de beleving, mensen hebben verschillende pijngrenzen. Ik wil mensen motiveren om zelf de regie in handen te
nemen, keuzes te maken aanvullend op de behandeling, dat je
bijvoorbeeld zelf leert hoe je je huid los kunt wrijven, oefeningen kunt doen die je pijn verlichten. Daar coachen we mensen
in. Mensen moeten met hun klachten leren omgaan, ermee
leren leven.”

Netwerk
“Van de week kwam er een anesthesioloog bij me om te zien
wat we voor elkaar kunnen betekenen. Hij kan bijvoorbeeld
naar medicatie kijken, of een zenuwblokkade zetten. Niet omdat daarmee de klacht weg is, daar moeten we iets anders
voor doen, een structurele behandeling. Maar wel voor een tijdelijke verlichting van pijn.
Ja, al ben ik wel een eenling in mijn vakgebied, toch werk ik
graag samen met anderen, zoals een osteopaat, een manueel
therapeut, een psycholoog, een bekkenfysiotherapeut, een
uroloog, MDL-arts, ergotherapeut, verpleegkundige en iemand
die alles afweet van chronische pijn. Ik wil een netwerk creëren

van gelijkgestemden, zodat we een breed plaatje krijgen van
het probleem. Er wordt aan pijn in het derde jaar van de opleiding precies één dag besteed!
Ik heb jaren les gegeven maar daar ben ik mee gestopt. Wel wil
ik kijken hoe de opleidingen verbeterd kunnen worden. Ik leid
nu mensen hier intern op, want de wachtlijst is lang en we willen graag veel mensen helpen. Onze kracht is onze persoonlijke benadering, we sturen mensen een kaartje, bieden aan hen
te helpen. Ze voelen dus onze betrokkenheid. We doen een
paar pijnconsulten in de week omdat die veel tijd kosten, en
hebben daarnaast een bekkenfysiopraktijk. Voor mij moet een
team als het onze bij elkaar passen, we zijn op elkaar ingespeeld.”
Tot slot komen we op de fusie van de SBP met de PGN, en de
functie van de MAR (Medische Advies Raad) daarbinnen.
Fetske Hogen Esch veert even op. Daar wil ze zitting in nemen,
om aan de straks nieuwe stichting Bekkenbodem4All feedback
te geven, of vragen van de e-mail en telefoonconsulenten te
beantwoorden. Tenslotte staat bij haar de patiënt centraal.
PIJ N

Neurostimulator bij chronische pijn
Een neurostimulator is een apparaat dat lijkt op een pacemaker. Het wordt
tijdens een operatie geïmplanteerd. Hierna geeft het via een of meer geleidingsdraden (speciaal bedoeld voor medisch gebruik) lichte elektrische pulsen
af in de epidurale ruimte dichtbij het ruggenmerg. De elektrische pulsen genereren een tintelend gevoel. Neurostimulatie is toepasbaar bij veel indicaties,
waaronder chronische pijn. Daarover gaat het in dit artikel.

Anitta Meijer, PVVN

Neurostimulatie bij pijn geeft verlichting door de pijnsignalen
te moduleren (wijzigen) voor ze de hersenen bereiken. Denk
aan het effect van wrijven over het ‘telefoonbotje’ als je je gestoten hebt: door het wrijven wordt de pijn gemaskeerd.

Op vergelijkbare wijze wordt de pijn gemaskeerd door het tintelende gevoel dat het neurostimulatiesysteem produceert. Je
kunt de sterkte en de plaats van de stimulatie aanpassen met
een draagbaar programmeerapparaat. Zo kunt je verschillende
stimulatieniveaus instellen voor verschillende tijden van de dag
of voor verschillende activiteiten, zoals wandelen, slapen of zitten. Het neurostimulatiesysteem maakt geen geluid.
Tijdens klinisch onderzoek is aangetoond dat neurostimulatie
bij bijvoorbeeld de behandeling van chronische rug- en/of
beenpijn kan zorgen voor een effectieve en duurzame pijnverlichting en een vermindering van het gebruik van opioïden en
pijnstillers. Dat geeft een verbetering van de kwaliteit van leven en het functioneren van de patiënt. Je ziet dan ook vaak
dat patiënten weer opbloeien en gelukkiger worden. Doordat
minder pijnstillers nodig zijn, voelen ze zich ook geestelijk beter.
Meer informatie: website Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie PVVN, www.pvvn.nl.
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Bekkenpijn en rugpijn hebben veel gemeen
Het chronische bekkenpijnsyndroom (CPPS) is een aandoening waarmee mensen steeds vaker worden verwezen naar de bekkenfysiotherapeut. Hoe vaak
CPPS voorkomt is nog niet precies bekend, wel dat behandeling beter verloopt via een multidisciplinair team waarvan ook de bekkenfysiotherapeut
onderdeel is.

Petra Boorsma en Eva Broens-Kaucsik
bekkenfysiotherapeuten*

De laatste jaren is er veel gesproken over bekken- en bekkenbodempijn, waarbij de pijn centraal is komen te staan. Vroeger
werd meer naar de verschillende organen gekeken en werden
de gebruikte termen daaraan gekoppeld. Er werd toen gesproken over de prostaat en de blaas en nu hebben we het over het
chronische bekkenpijnsyndroom (Chronic Pelvic Pain Syndrom).
De European Association of Urology, de grootste Europese organisatie van urologen, deﬁnieert dit als: ‘chronische bekkenpijn’ is pijn die gevoeld wordt in structuren die verbinding hebben met het bekken en die langer dan zes maanden bestaat.

Benaderen als geheel
Chronische pijn heeft veranderingen in het zenuwstelsel (zenuwen, ruggenmerg en hersenen) tot gevolg, waardoor dit zenuwstelsel eerder reageert op prikkels: overgevoeligheid van
het zenuwstelsel. Hierbij wordt de prikkeldrempel verlaagd,
waardoor pijnlijke prikkels als meer pijnlijk worden ervaren.
Prikkels die normaal niet pijnlijk zijn (aanraking, vulling van de
blaas) kunnen nu wel als pijn worden ervaren. Tevens treedt
uitbreiding op van de gebieden waarin de pijn wordt ervaren.
Eerst werd de pijn alleen in de blaas gevoeld en later ook in de
onderbuik en de liezen.
Bij chronische bekkenpijn kan de bekkenfysiotherapeut hulp
bieden doordat deze naar de hele mens kijkt. We noemen dit
het biopsychosociale model en hierin is aandacht voor lichamelijk functioneren, psychologische aspecten (depressie, stress,
angst, negatieve ervaringen) en sociale aspecten (jeugd, gezin,
werk, hobby’s).
Stabiliteit
Bij patiënten met chronische bekkenpijn is vaak sprake (geweest) van lage rugklachten. Een verstoorde balans in de werking van de stabiliserende bekken-, buik- en rugspieren geeft
verstoring in de functie van de bekkenbodemspieren. De bekkenbodem en de buikspieren worden veel gebruikt om de stabiliteit in het bekken en de lage rug te vast te houden. Tijdens
periodes van verhoogde druk in de buik, zoals tijdens hoesten,
opstaan of tillen, worden de bekkenbodemspieren aangespannen om een daling van de bekkenbodem en verlies van urine
te voorkomen. Door aan te spannen dragen de bekkenbodemspieren ook bij aan de stabiliteit van de wervelkolom en het
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bekken. Als de spieren hard moeten werken om de stabiliteit
vast te houden, ontstaat een verhoogde spierspanning. De betrokken spieren zullen daardoor ook minder goed hun functie
kunnen uitoefenen. Lage rugklachten en bekkenpijn gaan
daarom vaak samen en houden elkaar in stand.
Het te veel en te vaak aanspannen van de bekkenbodem kan
weer leiden tot plas-, ontlasting- en seksuele klachten. En natuurlijk tot pijnklachten. Bij de patiënt met chronische bekkenpijn is er vaak sprake van spierpijn. We noemen dit myofasciale
pijn-problematiek. Dit komt waarschijnlijk voort uit de hiervoor
genoemde mechanismen waarbij de spieren de stabiliteit moeten corrigeren. Als gevolg van overactiviteit in de spieren kunnen er pijnpunten in die spieren ontstaan: triggerpoints. Dit
betekent dat druk op zo’n punt de pijn ‘triggert’ (doet optreden). Druk op zo’n punt geeft uitstralende pijn die door de
patiënt wordt herkend als ‘de’ pijn waarvoor hij de bekkenfysiotherapeut bezoekt. Chronische bekkenpijn wordt dan onderdeel van een vicieuze cirkel: pijn, angst om te bewegen,
verkeerd bewegen, pijn. Behandelen van de triggerpoints is
nodig om deze cirkel te doorbreken.
Bij chronische bekkenpijn worden triggerpoints gevonden in
de grote buik- en rompspieren. Het is bekend dat druk op triggerpoints in de schuine buikspieren vaak uitstralende pijn geeft
naar de schaamstreek, de bekkenbodem en de lies. Door de
triggerpoints en de pijn wordt het ook lastiger om controle te
houden over de bekkenbodemspieren. Met name het ontspannen kost dan veel moeite, met obstipatie, slecht plassen, pijn
bij het vrijen en erectieproblemen als gevolg. Deze functieklachten zijn op zich weer een belasting voor de bekkenbodem
en leveren voor de patiënt bijkomende problemen op vanwege
de psychosociale gevolgen van deze klachten.
Door de complexiteit van het bekken zijn het vaak hulpverleners uit verschillende disciplines die in samenspraak de juiste
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Het fysiotherapeutisch onderzoek bestaat uit twee onderdelen.
Algemeen lichamelijk fysiotherapeutisch onderzoek:
• bewegingsonderzoek rug, heupen en knieën
• onderzoek van de lage rug
• onderzoek van de spieren in het bekkengebied.
Inwendig onderzoek naar de functie van de bekkenbodemspieren:
• bewust aan- en ontspannen (ophouden urine en ontlasting)
• onbewust aan- en ontspannen (hoesten, persen)
• aanwezigheid van triggerpoints

ment aan te spannen. Een overactieve bekkenbodem kan niet
op het juiste moment ontspannen.
De bekkenfysiotherapeut geeft uitleg over de bekkenbodemspieren in relatie tot de pijn. Deze educatie is een onmisbare
start van de behandeling. De patiënt wordt allereerst geleerd
om de bekkenbodem te voelen. Er wordt ook aandacht besteed aan het zich bewust zijn van de spanning in de bekkenbodem tijdens dagelijkse bezigheden. De behandeling bestaat
daarnaast uit aandacht geven aan de ademhaling, de lichaamshouding en de algemene belastbaarheid van het bekken in relatie tot de belasting van het bekken. De balans tussen deze
twee is vaak verstoord.
Bij patiënten met triggerpoints wordt gewerkt aan het inactiveren van deze pijnpunten. Dit gebeurt door middel van massage en druk op het triggerpoint of er worden acupunctuurnaalden in het triggerpoint gebracht en dan in trilling gebracht
(dry needling). Meestal is een combinatie van behandelingen
nodig, zoals pijnbestrijding door triggerpointbehandeling, goede stabiliteit van bekken en lage rug met aandacht voor
ademhaling, inzet van de diepe buikspieren en ontspanning
bekkenbodemspieren. Dit geeft vaak een duidelijke vermindering van de klachten.

Op basis van het onderzoek wordt vastgesteld of er sprake is
van een onderactieve of een overactieve bekkenbodem. Een
onderactieve bekkenbodem is niet in staat op het juiste mo-

* Petra Boorsma en Eva Broens-Kaucsik zijn als bekkenfysiotherapeuten verbonden aan het Universitair BekkenbodemCentrum Groningen.

diagnose stellen en met de patiënt een behandelplan maken.
In zo’n multidisciplinair team heeft naast de gynaecoloog, uroloog, chirurg, psycholoog en seksuoloog, de bekkenfysiotherapeut een vaste plek.

Bekkenfysiotherapie
Bekkenfysiotherapie bij chronische bekkenpijn moet worden
gegeven door een geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Deze
erkende fysiotherapeuten hebben een driejarige scholing inclusief stage gevolgd en mogen inwendig onderzoek uitvoeren
om de bekkenbodemspieren te beoordelen.

COV E R

Coverfoto
(van onder naar boven en van links naar
rechts zittend):
Bob Sprangers (Medtronic), Tine vd Bos
(vz NVFB), Marlies Bosch (secr SBP/vrz
PGN), Hilde Andriesse (vz ICP), Monique
Schouten (adviseur SBP), Thessa Boetzkes
(vz CV&V), Karin Hesselink (backofﬁce
SBP) (staand voorste rij):
Joep Smeets (Abena), Thea Boele
(bestuurslid PGN/tel hulplijn SBP/PGN),
Manon Bitter (bestuurslid PGN/e-mail
consulten SBP/PGN), Nicole Schaapveld
(vz SBP), Wilma Venes (SCAtena), Charles
Smith (Medtronic), Alec Malmberg
(bestuurslid SBP) (staand laatste rij):
Jan vd Knokke (Incoclub), Gerrit van de
Maat (Schwa-Medico), Tanja Salentein
(vrijwilliger SBP/PGN), Jannie Nauta
(vrijwilliger SBP/PGN), Mariska van den
Burg (Attends), Henk Kwant (Msys), Rene
Lodder (secr ICP), Willem Mensink (vice vz
SBP).
Foto: Marlies Bosch Fotograﬁe
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Vaginale pijn:
er is iets aan te doen!
De assistente komt de behandelkamer binnen waar Bram ter Harmsel (1956) de Mona Lisa Touch aan mij
laat zien. Ze zegt: “Drie patiënten zeiden bij het weggaan: wat een aardige man. Een van die vrouwen
had aan de telefoon aangegeven: ik wil niet bij een man. Ik zei haar dat ze voor haar klachten toch echt
hier op de juiste plaats was. Toen ze vanmiddag wegging zei ze: ik ben blij dat ik gekomen ben. Hij viel
heel erg mee!” Bram ter Harmsel bloost er bijna van.

Tekst en foto: Marlies Bosch

Bram ter Harmsel is gynaecoloog. Hij studeerde in Gent, Rotterdam en Delft. Hij promoveerde in Leiden op het HPV-virus,
met een onderzoek naar het ontstaan van factoren die baarmoederhalskanker veroorzaken. Nu zit hij in werkgroepen die
de nieuwe richtlijnen voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker opzetten. Vanaf januari 2017 hoeven vrouwen bij wie geen HPV-virus is gevonden minder vaak voor een
uitstrijkje terug te komen.
Bram ter Harmsel werkte bij een polikliniek voor afwijkende
uitstrijkjes in Delft, waar ook de eerste vulvapoli in Nederland
was. Hij besloot zich daarin te specialiseren. Meestal spelen bij
vaginale problemen zowel dermatologische als gynaecologische aspecten een rol. Hij schreef een boek over de vulvapathologie voor artsen. Hij ontwikkelt lesmateriaal voor artsen
over het diagnosticeren en behandelen van vaginale klachten.
Hij is lid van de MAR (Medische Advies Raad) van de PGN (Patiëntenorganisatie Gynaecologie Nederland) die vanaf 1 januari
2017 samen met de SBP opgaat in de fusieorganisatie Bekkenbodem4All. De ervaringsdeskundige telefoon- en e-mailconsulenten van beide stichtingen kunnen altijd een beroep doen op
zijn expertise.

Roosevelt kliniek
Vierenhalf jaar geleden opende hij, samen met een dermatoloog en een seksuoloog, een vulvakliniek: de Roosevelt kliniek
in Leiden, die is gespecialiseerd in vulva- en vaginale klachten
in de breedste zin van het woord. Sinds januari 2016 beschikt
de kliniek over de Mona Lisa Touch, een geheel nieuw laserapparaat waarbij de vaginawand en/of schede met kleine laserstralen zodanig (pijnloos) wordt bewerkt, dat de cellen die glycogeen produceren in de vaginawand zich weer kunnen vullen
met vocht. De vagina ‘verjongt’ als het ware, waardoor pijn bij
het vrijen door een te dunne en droge vagina tot het verleden
behoort. (Zie het ervaringsverhaal van Truus op pag. 11). Maar
het apparaat is geen ‘Haarlemmerolie’ en wordt dus alleen ingezet als de diagnose wijst op vulvodynie ten gevolge van vaginale atroﬁe. Deze behandeling wordt overigens niet vergoed
door de zorgverzekeraars. De behandeling van andere vulvaaandoeningen wel.
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Vicieuze cirkel
Ter Harmsel: “Vaak is niet alleen de vaginawand te dun door
atroﬁe, maar is ook de bekkenbodem te strak, waardoor een
vrouw zich niet kan ontspannen. Er zijn verschillen tussen jonge en oudere vrouwen. Bij een jonge vrouw kan een te strakke
vagina of een aandoening aan het slijmvlies door allerlei factoren worden uitgelokt. Denk daarbij aan een ontsteking, een
overactieve bekkenbodem, een candida of genitale wratjes
door een SOA. Vrouwen raken dan in een vicieuze cirkel. Daar
moeten we haar zien uit te halen, want de gedachte aan vrijen
roept de spanning al op. We vragen dan ook altijd naar negatieve ervaringen met seksualiteit in het verleden. Om te vrijen
moet iemand ‘vrij’ zijn. Bij oudere vrouwen met pijn in de vagina, zien we soms helemaal niets, het kan dan een zenuwpijn
zijn. Die kunnen we behandelen met amitriptyline of een ander
middel, Lyrica. We nemen voor ieder consult minimaal een half
uur en kijken samen naar wat er mogelijk is. Vaak worden
daarnaast ook de seksuoloog en dermatoloog geraadpleegd.”
Huidziekten
“Soms hebben vrouwen last van huidziekten zoals lichen sclerosus, een auto-immuunziekte, of een eerste aanval van genitale herpes, die kunnen beide ontzettend pijnlijk zijn. Bij het
maken van een afspraak vragen vrouwen soms naar een
vrouw, maar ja, ze moeten het met mij doen. Ik doe normaal,
en meestal valt het dan wel mee. Ik krijg veel vrouwen hier
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Pijn bij het vrijen
voor een second opinion, via patiëntenorganisaties zoals de
PGN, de Stichting Lichen Sclerosus of via collega’s uit de eerste
en tweede en soms zelfs derde lijn die niet weten wat de beste
behandeling is. Er komen vrouwen met schaamlipkanker, maar
vooral vrouwen die door allerlei oorzaken geen gemeenschap
meer kunnen hebben of met een SOA te maken hebben.”

De hele vrouw
“Wij doen er alles aan om ook onbegrepen pijn serieus te nemen, niemand komt zomaar even om te zeuren. Wij kijken niet
alleen naar de vagina, maar naar de hele vrouw die daarachter
zit. Wij willen de kwaliteit van leven verbeteren. Als een stel
jarenlang zonder problemen heeft kunnen vrijen en dat lukt
opeens niet meer, gaan we na wat er gebeurd kan zijn, vragen
we naar de relatie. Seks is multi-factoreel: als het niet (meer)
lukt kunnen er diverse oorzaken aan ten grondslag liggen. We
spreken dat met de patiënt en haar partner grondig door. Ook
zijn we gestart met het geven van vulvodynie-cursussen aan
seksuologen, daardoor krijgen we ook veel verwijzingen.”

Truus is 52. Ze heeft in haar leven al en het een en ander doorgemaakt.
Ze kreeg borstkanker op haar 42e en verloor in korte tijd haar beide borsten. In de ene borst zat een grote hormoongevoelige tumor en in de
andere borst was het al geruime tijd onrustig, dus die heeft ze preventief
laten verwijderen. Daarnaast had ze last van haar schildklier, had buikklachten en uiteindelijk bleken al haar klachten te maken te hebben met
haar hormoonhuishouding die niet naar behoren functioneerde. Daarom
werden haar eierstokken en, vanwege forse vleesbomen, ook haar baarmoeder weggehaald. Dit loste meerdere problemen op.
Waarschijnlijk was het niet goed functioneren van haar hormoonstelsel
ook de oorzaak dat ze al snel na haar operaties met vaginale klachten te
maken kreeg. Het vrijen werd steeds meer een ramp. Haar standaard
zinnetje tegen haar partner werd: ‘zachtjes, zachtjes, rustig aan!’ De pijn
tijdens de gemeenschap werd zo heftig dat er van vrijen niet veel meer
terecht kwam. Toen ze daarmee eerst naar haar huisarts en daarna naar
een gynaecoloog ging, kreeg ze als antwoord: ‘Daar is echt geen oplossing voor. Oestrogeenzalf mag niet vanwege je hormonale problemen,
dus leer er maar mee te leven.’

Praktijkvoorbeelden
Bram ter Harmsel komt met enkele casussen over problemen
die hij in de kliniek behandelt.
Casus 1: Stel, 40 jaar. Gaat al jaren naar een parenclub. Zij
heeft een uitstrijkje laten maken waarbij het HPV-virus werd
vastgesteld. De vrouw schrikt en trekt zich terug uit het swingers-circuit, de man gaat verder. Ze vragen mij om advies.
Ter Harmsel: “Op zich krijgt 80 procent van de mensen met
HPV te maken in het leven. Het is een normaal virus. Ook condooms beschermen je daar niet tegen. Wat ik zie bij mensen
die swingen is meer chlamydia en gonorroe. Als je daar na een
jaar (en na getest te zijn) niet mee te maken krijgt, worden
mensen losser in hun contacten en nemen meer risico. Er kunnen dus grote gevolgen zijn voor mensen in een kleine groep.
Uit onderzoek blijkt dat mensen die er wel mee geconfronteerd worden maar een jaar lang voorzichtiger zijn. Ze laten
zich wel vaker testen.”
Casus 2: Een oudere vrouw geeft aan dat ze niet kan vrijen
vanwege pijn in de vagina bij penetratie. Er wordt niets afwijkends gevonden. Ze krijgt 10 mg amitriptyline, een middel dat
de zenuwen ontspant. Ze belt na een paar weken op dat ze
van de pijn af is.
Casus 3: Een vrouw met lichen sclerosus heeft een vagina-vernauwing, krijgt een plastiek, daarna gaat het aanvankelijk nog
niet goed, maar op een gegeven moment krijgt hij een telefoontje: ze kan weer vrijen!
Bram ter Harmsel laat nog een paar kaarten zien met ontroerende teksten van dankbare patiënten en zegt: “Kijk, daar
doen we het voor!”

Truus zocht op internet naar ervaringsgenoten en meer informatie over
haar vaginale klachten, die ze al snel zelf als ‘vulvodynie’ kon benoemen. Op een gegeven moment kwam ze op de site van een fabrikant die
beweerde de oplossing te hebben voor precies haar klachten: de Mona
Lisa Touch zou binnen een paar behandelingen haar vagina weer kunnen ‘verjongen’. Ze trok de stoute schoenen aan en nam contact op met
de fabrikant. Daar hoorde ze dat dit apparaat in Nederland nog niet in
gebruik was, maar dat de Roosevelt kliniek er binnenkort een op proef
zou gaan inzetten voor vaginale klachten. Daarnaast kwam de vraag of
ze daar dan proefpersoon zou willen zijn. Dan kwam ze in aanmerking
voor een gratis behandeling.
Truus nam contact op met de kliniek en samen met een vriendin onderging ze twee behandelingen, waar er drie voorgeschreven zijn om een
goed resultaat te bereiken. Eenmaal werden zowel haar schaamlippen
als de vagina met laserstralen behandeld en de keer daarop alleen haar
vagina. Binnen twee weken merkte ze het enorme verschil. Ze kon weer
vrijen met haar partner! Truus: “De eerste dagen was het hele gebied
wat branderig en gevoelig, maar dat verdween snel. Mijn klachten waren daarna helemaal verdwenen. Ik hoef niet meer ‘zachtjes zachtjes’
tegen mijn partner te zeggen, het voelt als een bevrijding. Ik moet nu
eenmaal per jaar voor een ‘onderhoudsbehandeling’ terug naar de kliniek, maar dat heb ik er graag voor over.”
Tekst en foto: Marlies Bosch

B-Wijzer nr 54 – december 2016

11

P IJ N

De psychologie van de pijn
Harry van de Wiel (1955), hoogleraar Gezondheidspsychologie UMCG, werkt
bij het Wenckenbach Instituut voor bij- en nascholing van zorgprofessionals
als hoofd van het Expertise Centrum voor Communicatie, Leiderschapsontwikkeling, Assessment en Samenwerking. Zijn focus ligt momenteel wat meer
op de bedrijfsmatige kant, maar zijn hart ligt nog altijd evenzeer bij de inhoud
van de zorg.
Tekst en foto: Marlies Bosch

Harry ontmoette ik in 1993 toen we op de afdeling gynaecologie van het toenmalige AZG een project startten om ervaringsdeskundigheid een plek te geven binnen de polikliniek gynaecologie. Vanuit die hoedanigheid zit hij nog steeds in de MAR
(Medische Advies Raad) van de PGN en zet dat voort in de
nieuwe stichting Bekkenbodem4All.
Hij schreef samen met Marieke Parelberg, gynaecoloog in
Apeldoorn, onlangs een internationaal leerboek over psychosomatische gynaecologie en obstetrie. Een van de prominente
hoofdstukken daarin gaat over pijn.

Wat is dat, pijn?
“Iedereen kent pijn maar in feite begrijpen we er eigenlijk nog
maar heel weinig van. Daarom is er ook veel taal voor nodig”,
legt Van de Wiel uit. “Pijn is een lastig fenomeen in de geneeskunde en de psychologie. Hoe deﬁnieer je pijn? Dat is knap ingewikkeld, er zitten positieve en negatieve kanten aan. Vanuit
een positieve invalshoek is pijn functioneel, het maakt dat we
overleven doordat we gevaar voelen. Wie zijn hand op de hete
kachel legt, schrikt en trekt zijn hand terug. Die acute vorm
van pijn beschermt ons. Dat kan blijkbaar ook doorschieten.
Mensen die heel lang veel pijn ervaren, raken vaak het spoor
bijster. De pijn staat dan los van de oorzaak, de oer-zaak. Dan
begint vaak een moeizame speurtocht naar de verlossing van
de pijn. Dat is voor zowel de patiënt als de zorgverlener een
complexe zoektocht. Daar komt het verschijnsel aandacht nog
bovenop. Als ik zeg: je draagt een ring, voel je ineens een ring
om je vinger.
Naarmate mensen zich meer zorgen maken over langdurige
pijn gaat de aandacht daar steeds meer naar toe. Zo komt die
pijn steeds meer voelbaar op de voorgrond te staan. Vandaar
dat druk bezig zijn met dingen soms heel goed werkt. Maar
aﬂeiding is geen wondermiddel, temeer omdat chronische
pijnklachten ook stigma’s in de hand werkt. Er is geen begrip
voor mensen die altijd pijn hebben, men kent immers alleen
acute pijn. Die klachten worden al snel afgedaan als gezeur.
Dat is overigens ook een verschijnsel dat patiënten met chronische pijn zelf kenmerkt. Het zijn bijna allemaal ontzettende
doorzetters, mensen die in het verleden zwaar lichamelijk werk
verrichtten of fanatiek aan sport deden. Daar komt dan ook
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nog de discussie bij in medische kringen of pijnklachten en
aandoeningen als chronische vermoeidheid, fybromyalgie wel
‘echte’ ziektes zijn. Het antwoord op die vraag heeft immers
steeds belangrijkere gevolgen voor zaken als ziekteverzuim en
vergoeding van ziektekosten. Als psycholoog probeerde ik dan
ook niet zozeer de pijn op te lossen, dat was een hele rij dokters immers ook niet gelukt ondanks hopelijk goed en grondig
onderzoek, maar samen met de patiënt te onderzoeken hoe
het leven ondanks de pijn toch de moeite waard te maken
was.”

Verder na kanker
“Die insteek ‘hoe verder ondanks de pijn’ komt waarschijnlijk
ook voort uit mijn ervaringen met mensen die kanker of een
andere zeer ingrijpende ziekte hebben gehad. Wat daarbij opviel was dat als iemand een dergelijke ziekte-ervaring heeft gehad, ieder pijntje in dat daglicht wordt gezien. ‘O jee, het zal
toch niet weer mis zijn’. Zowel arts als patiënt is enorm gespitst op ieder alarmsignaal. Dat vergroot in het begin ieder
pijntje, vlekje uit, maar na een paar jaar treedt gewenning op.
Mensen leren blijkbaar om zich toch weer veilig te gaan voelen
en over te gaan tot de orde van de dag. Dus goed medisch
onderzoek is en blijft noodzakelijk want soms is er wel een duidelijke verklaring voor zaken als pijn, jeuk, irritatie of vermoeidheid en dan ligt verlossing van de klachten binnen handbereik.
Maar vaak is dat niet zo en dan kan het mensen echt helpen
om samen met een psycholoog te gaan werken aan dat, in eerste instantie zo vermaledijde cliché ‘leren leven met de pijn.”
Iedereen is uniek
“Net zoals de pijnbeleving van mens tot mens verschilt, zo verloopt ook het aanpassingsproces om te leven met de pijn voor
iedereen anders. Ook hierbij lopen veel mensen tegen onbegrip aan. Leren leven met pijn gaat met vallen en opstaan en
dan is acceptatie en steun van anderen essentieel. Daarom is
het zo lastig voor mensen met chronische pijnklachten dat we
ogenschijnlijk in een wereld leven waar pijn is uitgebannen.
We hoeven toch geen pijn meer te hebben, daar zijn pillen en
spuiten voor. Wie zo redeneert, ontkent eigenlijk de mensen
die pijn hebben. Of zoals iemand in een revalidatiecentrum tegen me zei: ‘Het probleem is niet zozeer dat ik een dwarslaesie
heb, het probleem is vooral dat alle andere mensen die niet
hebben’.”

SBP

dan voor psychologen speelt en die je met een (echt)paar onderzoekt, is waarom het zo loopt, waarom ze het niet anders
aanpakken. Op zich is er immers sprake van een gezonde reactie in een blijkbaar voor hen ‘ongezonde’ situatie. Als je samen
die speurtocht loopt, blijkt dat het om te beginnen al heel lastig is om in gewone woorden te kunnen beschrijven wat er
precies gebeurt. Behalve dat we de taal missen om seksuele
problemen adequaat mee te analyseren en oplossingen te bedenken, blijkt dat er juist op seksueel gebied ook allerlei waarden en normen een verstorende rol kunnen spelen. Er moet
heel veel in bed en dat gaat slecht samen met ontspanning,
genieten en overgave. En tot slot: weinig falen wordt zo persoonlijk ervaren als seksueel falen en dat zet heel veel druk op
mensen.
Een groep die altijd bijzondere aandacht vraagt zijn vrouwen
die eerder in hun leven te maken hebben gehad met seksueel
misbruik. Vooral als dat ingrijpend is geweest, en dat is het al
gauw, treedt er een invoelbare verkramping op tijdens het vrijen dat immers gepaard gaat met een vergaande mate van
kwetsbaarheid. Wat voor henzelf, hun partners en hulpverleners verwarrend kan zijn, is dat er soms in het begin van de
relatie geen klachten waren. Dat komt door een truc van Moeder Natuur. Verliefdheid kan, niet voor iedereen overigens, alles als het ware vloeibaar maken. Als de verliefdheid normaliseert, komen er ‘opeens’ klachten. Ook dan rijst de vraag hoe
- het verleden kan immers niet worden teruggedraaid - het
(echt)paar vervolgens verder gaat. En ook daarbij kan een deskundige buitenstaander, in dit geval een seksuoloog, een belangrijke en vooral behulpzame rol spelen.”

t
Omgaan me
ijn
chronische p
Seksualiteit
Van de Wiel: “Over seksualiteit gesproken: ook bij het vrijen
kan pijn een knap lastig probleem vormen. Het eerste wat je
dan doet, is je afvragen of er een goede reden voor die pijn is.
Zoals ik al eerder zei ‘alles moet geleerd’ en zeker in het begin
zijn er vaak startproblemen. Jongens en meisjes stunt(el)en wat
af in bed en dat kan bij jonge vrouwen al snel tot een vicieuze
cirkel van pijn en angst leiden. Als je als vrouw geslachtsgemeenschap hebt terwijl je onvoldoende opgewonden bent,
blijft je vagina droog, zijn je bekkenbodemspieren gespannen
en doet penetratie dus pijn. Als je dat een paar keer achter elkaar doet, ontstaat er angst voor pijn en dat is al helemaal niet
opwindend. De pijn gaat van kwaad tot erger. Bij mannen kan
iets soortgelijks optreden in de vorm van erectieproblemen:
geen opwinding ➝ geen erectie ➝ faalangst ➝ zeker geen opwinding ➝ hardnekkiger erectieproblemen etc. De vraag die
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P IJ N

Blaaspijnsyndroom of
interstitiële cystitis (BPS/IC)
Blaaspijnsyndroom of interstitiële cystitis is een blaasaandoening waarbij de urineblaas ontstoken is. De
klachten kunnen lijken op een gewone blaasontsteking, bacteriën die de ontsteking kunnen veroorzaken, worden echter bijna nooit gevonden. Antibiotica helpen daarom zelden. De aandoening krijgt vaak
een chronisch karakter, is of wordt niet kwaadaardig, is niet echt te genezen en vereist een lang behandeltraject met speciﬁeke, vaak multidisciplinaire aanpak.

Erik Arendsen, uroloog

Ongeveer 2.000 mensen worden in
Nederland momenteel behandeld
voor deze aandoening, maar een
veelvoud heeft waarschijnlijk de
ziekte. De aandoening komt vaker
voor bij vrouwen dan bij mannen
(ongeveer 80% vrouwen en 20%
mannen).

Oorzaken
De juiste oorzaak van blaaspijnsyndroom is nog steeds niet bekend. Er
zijn meerdere factoren of combinaties daarvan aan te geven die de
oorzaak kunnen vormen:
verhoogde doorlaatbaarheid van de
blaaswand; verstoord afweersysteem (antistoffen tegen eigen urine); beschadiging van de blaaszenuwen (bijvoorbeeld na operaties in
het bekken); allergische reactie in
de blaaswand na meerdere blaasontstekingen; overactieve bekkenbodem.
De blaas werkt als een reservoir. In de blaas wordt urine verzameld en als het reservoir vol is, wordt het geleegd in de plasbuis. Urine is een afvalproduct dat verschillende agressieve bestanddelen bevat. De blaaswand is dan ook bedekt met een
beschermende laag, de zogenaamde GAG-laag (glycosaminoglycaanlaag).
De GAG-laag vormt een barrière en verhindert dat irriterende
stoffen, micro-organismen, kristallen en andere in de urine
aanwezige schadelijke stoffen in direct contact komen met de
blaaswand en de blaasspier. Een intacte GAG-laag verhindert
ook dat bepaalde bacteriën zich aan de blaaswand kunnen
hechten en zo een bacteriële urineweginfectie kunnen veroorzaken.
Bij blaaspijnsyndroom is de GAG-laag meestal defect, en werkt
de beschermingsfunctie niet meer of is ontoereikend. Hierdoor
kunnen stoffen vanuit de urine de blaaswand binnendringen
en symptomen van blaaspijnsyndroom teweeg brengen, zoals
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pijn, samentrekking van de blaas en ontstekingsverschijnselen.
De klachten kunnen ineens ontstaan of soms na ingrepen in
buik en bekken of na een of meerdere bacteriële infecties in de
blaas. Voeding en stress kunnen invloed hebben op de klachten en de menstruatie en overgang kunnen als gevolg van hormoonveranderingen van invloed zijn. Het spontaan opvlammen of afnemen van de verschijnselen is speciﬁek voor blaaspijnsyndroom.
Veel patiënten met een auto-immuunziekte, bijvoorbeeld een
reumatische aandoening of het syndroom van Sjögren, lijden
aan blaaspijnsyndroom.

Klachten
Patiënten met blaaspijnsyndroom hebben vaak een combinatie
van de volgende klachten zoals pijn, vaak naarmate de blaas
voller wordt, uitstraling van deze pijn naar bekken, rug, liezen
en ﬂanken, vaak plassen in kleine beetjes, continue pijnlijke
aandrang tot plassen, pijn in de plasbuis (urethra), drukkend
pijnlijk gevoel in de onderbuik, pijn bij het vrijen, bij vrouwen
stekende pijn in de vagina, bij mannen pijn in de penis, testikels, scrotum en perineum.
Deze klachten kunnen vaak weer leiden tot meerdere andere
klachten. Zo kunnen er problemen ontstaan met de ontlasting
door een verkeerd gebruik van de bekkenbodem bij veelvuldig
plassen.

Onderzoek
Omdat de oorzaken van blaaspijnsyndroom nog niet helemaal
bekend zijn, is het ook lastig vast te stellen. De uroloog zal bij
klachten die niet duidelijk een andere oorzaak hebben, een
breed arsenaal aan onderzoeken instellen om te bepalen of er
sprake kan zijn van blaaspijnsyndroom. De belangrijkste onderzoeken zijn vragenlijsten (BP-IC symptoomscorelijst en pijnvragenlijst), plasdagboek, urineonderzoek, ﬂowmetrie met bepaling van de urine die achterblijft in de blaas (residubepaling),
blaasonderzoek (cystoscopie) en - bij hoge uitzondering - het
afnemen van weefsel uit de blaas voor pathologisch onderzoek..
Behandeling
Omdat er nog geen mogelijkheid is de ziekte te genezen, is de
behandeling vooral gericht op vermindering van klachten. BPS/
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IC vereist een multidisciplinaire aanpak waarbij de uroloog en
de continentieverpleegkundige de hoofdbehandelaars zijn met
daarbij de bekkenfysiotherapeut, gynaecoloog, seksuoloog en
zo nodig psycholoog, diëtist en maag-lever-darmarts als hulpverleners. Er zijn meerdere behandelmethodes of combinaties
hiervan mogelijk, zoals medicijnen, blaasspoelingen, neurostimulatie (PSTN) en botoxtherapie.

Deze behandelingen worden in sommige gevallen nog ondersteund door bekkenfysiotherapie, dieetaanpassingen onder
begeleiding van een diëtist of behandeling door een seksuoloog.
In sommige gevallen, als geen van bovenstaande behandelingen de klachten verbetert, kan een lasertherapie of zelfs het
verwijderen van de blaas noodzakelijk zijn.
ERVA RIN G SVE RHAAL

Zwijgpijn
Het litteken was geslonken tot een dun streepje op
mijn bikinilijn en de seksuele band met mijn partner kon worden hervat. Dan begint een onverwacht proces waarin mijn gevoel van vrouw-zijn in
een periode van vier jaar tijd tot beneden het nulpunt is gedaald. Zwijgen over pijn bij het vrijen
maakt alles dubbel pijnlijk.
Aanleiding voor de operatie waarbij mijn baarmoeder en eierstokken op 48-jarige leeftijd werden verwijderd, was de ontdekking van een beginnende baarmoederkanker. Dat is tegelijkertijd de reden dat ik na de ingreep volgens mijn gynaecoloog
geen oestrogenen mocht gebruiken, want endometriumcarcinoom (baarmoederkanker) is oestrogeengevoelig. Dus toen ik
bij de eerste controle aangaf pijn te hebben bij het vrijen, werd
mij Hyalofemme voorgeschreven: een hormoonvrije gel die vaginale droogte tegengaat.

Praten is moeilijk
De gel hielp niet en het vrijen werd een opgave die hoe langer
hoe meer pijn ging doen. Dat leidde tot emotionele problemen, zodanig dat mijn partner en ik op verwijzing van de gynaecoloog schoorvoetend een seksuoloog bezochten. Hoe
moeilijk het is om met anderen over intimiteit te praten, bleek
op de bank in die kamer waarvan ik mij alleen het uitzicht op
de bomen kan herinneren. Al na twee gesprekken concludeerden we dat dit voor ons niet de juiste richting was. Dus strompelden we verder op onze weg van eroderende intimiteit.
Prutsen met pelotten
Intussen waren we twee jaar na de operatie en werd door de
gynaecoloog bij mij het vulvair vestibulitis syndroom geconstateerd: een chronische ontsteking aan de vulva. Deze diagnose
ervoer ik als de doodsteek voor ons seksleven, maar er was
nog één uitweg: bekkenbodemtherapie. Als ik mijn bekkenbodem – die met alle nare ervaringen was verleerd zich te kunnen
ontspannen – beter onder controle kreeg, was er mogelijk nog
hoop. De oefeningen die ik bij de bekkenbodemtherapeut
leerde leken aanvankelijk te werken. Zelfs het prutsen met pelotten – plastic buisjes van oplopend formaat om te oefenen
met penetratie – nam ik serieus op. Maar uiteindelijk leidde het
nergens toe, want hoe kon ik deze onnatuurlijke exercities ver-
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talen naar echte intimiteit met mijn partner? De lat van frustratie lag inmiddels voor ons beiden te hoog om eroverheen te
kunnen springen.

Emotiebom
Eindelijk, drie jaar na de operatie en vele eenzame huilbuien en
woedeaanvallen later barstte mijn emotiebom in aanwezigheid
van mijn beste vriendin. Al die tijd heb ik met niemand over
onze intieme problemen durven te praten, behalve met de professionals die ik eerder noemde. Maar op een gegeven moment werd de zwijgpijn bijna groter dan de oorzaak ervan. Ik
moest het rouwproces van het verlies van mijn vrouwelijkheid
delen met een dierbare. En dat bracht me weer een stukje verder. Mijn vriendin kende een relatietherapeut, bij wie mijn
partner en ik drie keer op bezoek zijn geweest. Het waren leerzame sessies, die enige verzachting boden omdat we opnieuw
leerden praten en luisteren. Toch betekenden praten en luisteren niet de oplossing om genoegen te nemen met onze platonische relatie. De frustratie, het schuldgevoel en het verlangen
bleven knagen. Met een steeds groter venijn omdat alle strohalmen die we vastgrepen leken af te breken.
Verbluffend eenvoudig
De druppel was het controlebezoek aan mijn gynaecoloog,
precies vier jaar na mijn operatie. Tijdens het pijnlijke onderzoek kon ik mijn tranen niet bedwingen. Huilend reed ik terug
naar huis. Toen wist ik het zeker: ik wilde een second opinion.
Want was er dan echt niets aan mijn klachten te doen? Het
antwoord was verbluffend eenvoudig: ja! De visie dat bij elk
type endometriumcarcinoom nooit en te nimmer lokale oestrogenen mogen worden gebruikt, blijkt niet door wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. Vrouwen die Synapause vaginale crème gebruiken, hebben geen grotere kans op terugkeer
van baarmoederkanker of een lagere overlevingskans dan
vrouwen met eenzelfde indicatie die dit niet gebruiken, zo
blijkt uit de literatuur. Onder uitstekende begeleiding van een
tweede gynaecoloog ben ik de crème gaan gebruiken, waardoor de atroﬁe binnen een maand was hersteld. En nu durf ik
– samen met mijn partner – weer stapje voor stapje vrouw te
worden. Daarbij heeft de langdurige zwijgpijn plaatsgemaakt
voor het schrijven van dit persoonlijke verslag, waarmee ik
hoop vrouwen met vergelijkbare problemen te kunnen helpen.
Zwijg niet, práát!
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ERVA RI NG S V E RH A A L

Chronische pijn door IC
Martine Beens (49) kampte al jaren met plasklachten voor de diagnose blaaspijnsyndroom (interstitiële cystitis) werd gesteld. Ondanks de pijn en vele
nare ervaringen met behandelingen, staat zij positief in het leven.

“Ik liep al jaren rond met plasklachten: continu aandrang en
buikpijn en wel twintig keer per dag plassen. In 2000 besloot
ik in mijn nieuwe woonplaats op zoek te gaan naar een dokter
die mij verder kon helpen. Deze arts was uroloog Miel Nanlohy
in het MMC Veldhoven. Zij constateerde vrijwel meteen interstitiële cystitis of blaaspijnsyndroom. Bij een onderzoek van de
blaas werd dit al snel duidelijk: er zaten allemaal ontstekingen
in de blaaswand. De uroloog vertelde dat ik een ‘huilende
blaas’ heb (kleine bloedingen in de blaas). Ik belandde in een
traject met allerlei medicatie en behandelingen. Helaas was
mijn blaas er zo slecht aan toe, wat ik ook probeerde, mijn
klachten werden steeds erger. Dertig keer plassen per dag en
constant pijn. Ik kwam de deur niet meer uit en de nachten
waren een ramp. In 2003 stelde een ic-arts in Oss mij voor een
‘Indiana Pouch’ aan te leggen. Van een stuk darm werd een
nieuwe blaas gemaakt met een ingang in de navel. Hierdoor
moest ik iedere drie uur katheteriseren. Langzaam herstelde ik
van deze grote operatie en er ging een wereld voor me open.
Mijn leven draaide niet meer om wc-bezoekjes en daar genoot
ik intens van. Twee jaar ging het goed en toen ineens, tijdens
een vakantie in Barcelona, kreeg ik pijn in mijn linkerﬂank. Ik
werd behandeld voor een nierbekkenontsteking, maar de pijn
bleef en werd uiteindelijk chronisch.
Weer greep ik alles aan om van die pijn af te komen en ik bezocht veel specialisten, onderging talloze behandelingen en
operaties. Soms was de pijn even weg en kreeg ik hoop. Ik heb
zelfs een keer vijf maanden geen pijn gehad nadat de zenuwen rond de linkernier werden uitgeschakeld, maar ineens
was het er weer, die inmiddels zo herkenbare pijn.
Uiteindelijk raadde een uroloog in het JBZ in Den Bosch een
Bricker-stoma-operatie aan. Ik was ondertussen na jaren met
veel pijn behoorlijk radeloos en het beheerste mijn hele leven,
dus ik ben akkoord gegaan met weer een grote operatie.
Helaas bleef ook na deze operatie verbetering uit en inmiddels
zie ik het als de grootste fout van mijn leven. Dit klinkt misschien overdreven, maar toen ik na een half jaar ineens pijn bij
mijn stoma kreeg en mijn buik steeds dikker werd, wist ik dat
ik er een probleem bij had: stomabreuken. Deze waren heel
pijnlijk en tot twee maal toe werd mijn buikwand hersteld met
een matje ter grootte van een ansichtkaart. De derde breuk is
ook al een feit, maar ik wacht zo lang mogelijk met opereren.
Ik weet na zestien jaren van ellende dat opereren niet ‘gratis’
is, het houdt een keer op en daarom ben ik nu alleen nog bezig met pijnbestrijding in een gespecialiseerde kliniek. Ze zeggen dat alles went, maar neem van mij aan dat pijn NOOIT
went en van zeer grote invloed op je bestaan is. Niet alleen

16

geestelijk is het enorm zwaar, ook lichamelijk werkt het op alles door. Je hele lichaam doet mee.
Mijn conditie is door de jaren heen steeds slechter geworden,
ondanks dat ik al jaren bij een fysiotherapeut loop. Het vele
gebruik van pijnstillers, waaronder morﬁne, en het bedlegerig
zijn, gaan op een gegeven moment hun tol eisen. Sinds kort
heb ik een scootmobiel, daar geniet ik enorm van want ik kan
weer overal naartoe en ben wat onafhankelijker.
Inmiddels is het zestien jaar geleden dat bij mij de diagnose IC
gesteld werd en er is nog steeds veel onduidelijkheid over deze
aandoening. Wat ze wel weten is dat de ziekte een zeer invaliderende werking heeft, dat is me inmiddels pijnlijk duidelijk
geworden. Ik ben lid van de IC-Facebookpagina en adviseer regelmatig lotgenoten omdat ik (helaas) ervaringsdeskundige
ben. Ik pleit ervoor zo lang mogelijk te wachten met opereren.
En laat je vooral niks aanpraten door een ‘opereergrage’ uroloog (een gevoel dat ik na de stoma-operatie sterk had). Denk
vooral niet dat met opereren al je lichamelijke problemen opgelost zijn, integendeel vaak. Ik ben ervan overtuigd dat er bij
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elke operatie iets anders voor in de plaats komt. Ik ben daar
het levende bewijs van.
Ondanks al mijn pijn en beperkingen heb ik een goed leven en
ben ik oprecht een gelukkig mens. Ik heb twee geweldige kinderen (dochter 26 jaar en thuiswonende zoon 23 jaar), een
leuke vriend en drie lieve katten. Ook al ben ik 100% arbeids-

ongeschikt, ik vul mijn dagen met bakken/koken, kleding maken, ik lees veel over gezondheid en houd er een gezonde leefstijl op na. Het valt echt niet altijd mee om positief te blijven als
je chronische pijn hebt, maar je hebt er nou eenmaal niets aan
om bij de pakken neer te gaan zitten want dat lost niets op,
maakt het eerder erger. Ik kies ervoor om als een positief mens
door het leven te gaan, iedere dag weer.”
PIJ N

Wat is pijn en hoe ga je ermee om?
Al jaren heeft Anneke van der Vooren last van blaaspijn en andere fysieke
klachten. Nadat ze de vele medicatie vaarwel zei, leerde ze hoe ze op een andere manier met haar pijn kan omgaan.

“Toen ik 32 jaar was begon de pijn die ik altijd ervoer als kiespijn in mijn blaas. Van zeurend tot heel erge pijn, gepaard
gaande met forse vermoeidheid omdat ik ’s nachts meer op
het toilet zat dan in mijn bed lag. Ook zat er bloed in mijn urine. Er volgde acht jaar onderzoek en ik kreeg medicijnen die
weinig of niets deden. Ik probeerde van alles en heb zelfs met
een ‘ingestraald’ kaartje op mijn buik gelopen in de hoop dat
het zou helpen.
Toen ik veertig jaar was kwam er een nieuwe uroloog in het
ziekenhuis, Arend Arendsen, en binnen een maand had hij nadat hij een biopt uit mijn blaas had genomen - gevonden
wat ik had: interstitiële cystitis of blaaspijnsyndroom. Ook al
kreeg ik het bericht dat het niet te genezen is en moest ik
blaasspoelingen ondergaan, wat was ik blij dat het niet tussen
mijn oren zat!
Na meer dan tien jaar prednison en pijnstillers te hebben geslikt naast de blaasspoelingen, een blaas- en darmoperatie, allergieën, struma, sicca en het vermoeden van dunnevezelneuropathie, kreeg ik midden in de nacht, voor de 15e keer zittend op de wc, het gevoel dat ik iets moest doen.
Ik wilde weten of mijn lichaam zelf nog iets kon en of alle ‘bijverschijnselen’ die ik had door de medicijnen veroorzaakt werden. Ik heb er twee jaar over gedaan om overal mee te stoppen. Dat was niet gemakkelijk. Je pakt zo snel een pijnstiller.
Maar als aﬂeiding ging ik plantjes poten in de aarde, naar buiten een wandeling maken, gewoon bezig zijn…
Toen ik 59 jaar was, kwam ik niet meer in een ziekenhuis, had
ik geen allergieën meer en kon ik goed leven met de pijn in
mijn blaas - die zonder medicijnen niet erger was geworden.
Ook heb ik het plassen ’s nachts teruggebracht tot één à twee
keer. Wat ik het moeilijkste vond was te accepteren dat je een
of meerdere ziekten hebt die niet weggaan. Maar ik wilde weer
Anneke zijn en niet mijn ziektes. Ik wilde leven en niet in een
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bed of op een bank hangen, niet elke week in het ziekenhuis
komen. Dat was moeilijk omdat je dan ook geen gesprek meer
hebt met een arts of verpleegkundige die de spoeling gaf.
Ik heb veel hulp gehad van een therapeute die mij leerde van
mijn lijf te houden en niet mijn blaas te haten, die mij leerde
een doel te stellen. Ze vroeg mij wat ik het liefste weer zou willen doen. Ik zei: “Volgende vakantie weer een berg op kunnen
lopen!” Dat is mij gelukt! Deze therapeute geeft Regenesistherapie waardoor ze mijn lijf zelf aan het werk zet. Ook krijg ik
massages voor mijn immuunsysteem. Ik ging naar bekkenbodemtherapie en merkte dat de pijn minder werd omdat ik kon
ontspannen en loslaten. Zelfs de pijn in mijn stuit werd minder
en ik kon weer ﬁetsen. De pijn zette namelijk mijn bekkenbodem vast. Ik doe niet aan diëten, eten maakt mij blij. En als ik
pijn heb van iets dat ik eet, dan weet ik waardoor het komt. Dit
is nu mijn manier geworden om met mijn pijn om te gaan.”

17

P IJ N

De eenzaamheid van anale pijn
Zestien procent van de Nederlanders heeft chronische pijn. Ook anale pijn (proctalgia) kan chronisch worden als het iedere dag optreedt of regelmatig terugkomt. Je lijdt in stilte omdat je er niet met de buurvrouw over praat en je een bezoek aan de dokter uitstelt tot het echt niet meer gaat. Het vervelende van
anale pijn is ook dat de oorzaak vaak niet te zien is, waardoor de zorgen groter worden. Als het poepen
pijn doet, is het bovendien onvermijdelijk en dat kan je wanhopig maken: “Wanneer gaat het over?”
“Kom ik hier ooit nog wel vanaf?”
Charlotte Deen-Molenaar
chirurg Proctos Kliniek

De oorzaken van anale pijn kunnen divers zijn en de gevolgen
heel naar. Bij anale pijn die tijdens het poepen optreedt, ontstaat een aanspanning van de inwendige kringspier, een reﬂexspier. Net als wanneer je je vinger brandt je je arm eigenlijk al
terugtrekt voordat het pijnsignaal je hersenen bereikt. Deze
aanspanning kan leiden tot verkramping waardoor de spier
gaat aanvoelen als een bal en deze pijn doet tijdens het oprekken als de poep erlangs gaat. Dit voelt alsof je openscheurt van
binnen.
Anale pijn leidt dan automatisch tot angst waarbij je de buik
intrekt en/of met opgetrokken schouders op de wc gaat zitten.
Hierdoor trek je de bekkenbodemspier ook aan (paradoxale
contractie of dyssynergie) en sluit je de anus nog verder af. Je
stelt het poepen uit. En zo kom je van de regen in de drup.
De pijn is zo heftig omdat er in de anus veel zenuwuiteinden
zitten die ervoor zorgen dat de anus op het juiste moment
open en dicht gaat. Een ingenieus systeem met ingewikkelde
elektronica. Dat systeem raakt dus ook makkelijk uit evenwicht. En omdat je het niet kan zien en daardoor niet goed
kan begrijpen wat er aan de hand is, leidt het makkelijk tot een
neergaande spiraal.
Heeft u klachten, wacht dan niet en ga naar uw huisarts.

Anale ﬁssuur
De meest voorkomende oorzaak van anale pijn is de anale ﬁssuur. De pijn treedt dan op bij aandrang en tijdens het poepen.
Een ﬁssuur is een wondje in de anus dat moeite heeft om te
genezen of steeds weer opengaat. Dit komt onder andere omdat de doorbloeding van de wondranden vermindert door verkramping van de spier. Een ﬁssuur is aan de buitenkant vaak
wel te zien als je de anus wat spreidt. Soms is de wondrand
verdikt en lijkt het op een aambei. De behandeling van een ﬁssuur is heel anders dan die van een aambei. Deze bestaat uit
pijnstilling, het zacht houden van de ontlasting, een zalf (diltiazem of ISDN) om de kringspier te ontspannen die in de anus
moet worden aangebracht en advies over de houding op het
toilet.
De klachten kunnen binnen een aantal weken over zijn. Blijft
de pijn aanhouden dan kan het helpen om de spanning van de

18

kringspier tijdelijk te verminderen met een botuline toxine-injectie. Vaak is dan ook bekkenfysiotherapie noodzakelijk om te
voorkomen dat de bekkenbodemspier op de verkeerde manier
werkt.

Andere oorzaken van anale pijn
Een getromboseerde aambei is een bloedstolsel dat in een
aambei is ontstaan. Er ontstaat plotseling een pijnlijke, harde
bult bij de anus na bijvoorbeeld lang staan, persen op de wc of
door stress. De pijnklachten verminderen binnen een week en
het bloedstolsel wordt vanzelf weer opgelost. Als er een grote
bult zit, kunnen de pijnklachten snel minder worden door het
stolsel met plaatselijke verdoving via een klein sneetje te verwijderen.
Een peri-anaal abces is een ontsteking vanuit de anus. Binnen
een paar dagen tot weken ontstaat een pijnlijke rode bult
naast de anus. Soms is het abces niet meteen zichtbaar. De
behandeling is altijd chirurgisch, namelijk het openmaken van
het abces. In 30% van de gevallen blijft er na het behandelen
van het abces een ﬁstel (pijpzweer) over.
Een proctitis is een ontsteking van de endeldarm. Dit kan een
vervelend gevoel van continue aandrang geven waarbij alleen
wat slijm en bloed komt. Vaak is er sprake van een branderige
pijn. Een proctitis kan ontstaan zonder een duidelijke oorzaak,
maar kan ook het gevolg zijn van een geslachtsziekte, een
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darmziekte (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa) of bestraling.
Proctalgia fugax is een kortdurende, zeer heftige pijn die vaak
net boven de anus gevoeld wordt. Tussen de aanvallen door is
er geen pijn. Het is niet duidelijk waarom dit ontstaat. Bekkenfysiotherapie en/of inhalaties met salbutamol kunnen helpen.
Er kunnen nog diverse andere oorzaken zijn van anale pijn, zoals na een operatie, door een poliep of door kanker. Het is dus
belangrijk om met de klacht naar de arts te gaan om de oorzaak te achterhalen en behandeling te starten.

Chronische anale pijn
Anale pijn kan leiden tot het levator ani syndroom (LAS), ook al
is de oorzaak genezen. LAS is een chronisch pijnsyndroom (zie
tabel 1). Er wordt aangenomen dat de spier continu aangespannen is waardoor deze overprikkeld raakt. De behandeling
is langdurig maar kan succesvol zijn. Uitleg over het syndroom,
pijnstilling, warmtekussens, bekkenfysiotherapie en psychologische begeleiding zijn de belangrijkste behandelingen. Soms
kunnen daarnaast een spierontspanner (diazepam) en botuline
toxine-injectie nodig zijn.
Coccygodynie is pijn in het stuitje. Dit treedt meestal op bij zitten en niet tijdens poepen, maar wordt vaak wel gevoeld bij de
anus. Het kan ontstaan door een val op het stuitje, tijdens een
bevalling of door een overmatig aangespannen bekkenbodem.
Vroeger werd het stuitje met een operatie weggehaald als de
klachten niet overgingen. Tegenwoordig zijn er diverse andere
behandelingen mogelijk, zoals het rechtzetten van het stuitje
of een injectie met een ontstekingsremmer.
Anale pijn en relatie met voorkant
Anale pijn kan veel invloed hebben op de blaas, de vagina en
baarmoeder of de prostaat. Het plassen en vrijen kunnen ook
pijn doen of moeilijker gaan. Dit komt doordat de bekkenbo-

F. Functionele anorectale aandoeningen.
F2a. Levator Ani Syndroom.
Diagnostische criteria*:
1. Chronische of terugkerende anorectale pijn
2. Periodes duren minstens 30 minuten
3. pijn tijdens het naar posterieur oprekken van de musculus puborectalis bij rectaal toucher.
F2b. Niet nader gespeciﬁceerde anorectale pijn.
Diagnostische criteria:
Idem levator ani syndroom, maar afwezigheid van pijn tijdens het
naar posterieur oprekken van de musculus puborectalis tijdens rectaal toucher.
F2c. Chronische Proctalgia.
Diagnostische criteria* (alle criteria moeten aanwezig zijn):
1. chronische of recidiverende rectale pijn;
2. episodes van seconden tot minuten, maximale duur 30 minuten
3. tussen de episodes is er geen pijn
*andere oorzaken van rectale pijn zoals ischemie, inﬂammatoire
darmziekten, cryptitis, peri-anale abcessen, anale ﬁssuur, aambeien (hemorroïden), prostatitis en coccygodynie zijn uitgesloten.
Criteria aanwezig de afgelopen drie maanden waarbij de klachten
zes maanden geleden begonnen voorafgaande aan de diagnose.
Tabel 1 : Rome IV : Diagnostische criteria

dem al deze organen functioneel met elkaar verbindt. Bovendien kunnen onze hersenen minder makkelijk onderscheid maken tussen de verschillende signalen vanuit de bekkenbodem
omdat er relatief weinig cellen zijn en ze dicht bij elkaar liggen.
Het discriminerend vermogen (aantal pixels) is dus klein.
ERVA RIN G SVE RHAAL

Bekkenbodemfysiotherapie hielp
Na een aambeienoperatie in 2010 kreeg Sylvia
Goosen last van CPPS (Chronic Pelvic Pain Syndrome). Na jaren zoeken en proberen werd zij uiteindelijk verder geholpen via de Proctos Kliniek.
“De anale pijn verminderde na de operatie niet en spoedig kon
ik alleen nog maar de hele dag liggen. Lopen en staan verergerde de pijn enorm. Het voelde aan alsof ik op een mes zat. Er
volgden heel zware jaren voor mijn gezin en mijzelf. Ik gaf de
moed niet op en volgde verschillende therapieën, helaas brachten die mij geen verlichting.
Toen ik ten einde raad bij de Proctos Kliniek terecht kwam, veranderde er gelukkig veel. Chirurg Charlotte Deen onderzocht
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mij en verwees mij door naar de bekkenbodemfysiotherapeute
van de kliniek. Door haar ervaring en deskundigheid boekten
we al snel vooruitgang. Zij voelde dat mijn stuit scheef stond
en zij verwees mij door naar een orthopedisch manueel therapeut. Hij heeft mijn stuit, die scheef en getordeerd stond rechtgezet en later ook mijn heiligbeen. Mijn bekken staat nu weer
recht. Dit alles bleek de grondoorzaak van mijn pijnklacht geweest te zijn. Van dokter Deen kreeg ik een botoxbehandeling
in de binnenste kringspier en bekkenbodemspier.
Ik ben nu alweer maanden bezig met de opbouw van lopen,
staan en zitten. Per dag loop ik gemiddeld één à anderhalf uur
en zit achtereen drie à vier uur. Staan gaat nog moeilijk, maar
ik blijf eraan werken. Ik ben de hulpverleners van de Proctos
Kliniek ontzettend dankbaar omdat ik nu gelukkig zoveel mobieler ben en ik heb weer goede hoop voor de toekomst.”
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Pijn en behandelmogelijkheden
‘Pijn is een onaangename gevoels- of emotionele ervaring, die veroorzaakt wordt door een mogelijke of
feitelijke beschadiging van weefsel’, zo luidt de algemeen aanvaarde deﬁnitie van pijn. Wanneer er ergens in het lichaam een beschadiging is of dreigt, gaat er een signaal via een zenuw naar het ruggenmerg en de hersenen. Er wordt een signaal gegeven dat er ergens in het lichaam iets mis is of mis dreigt
te gaan. Simpel gezegd kun je stellen dat pijn een beschermende en waarschuwende functie heeft.

Egbert Hidding, anesthesioloog (gepensioneerd)

Als iemand door een ziekte,
bijvoorbeeld lepra waarbij de
zenuwen zijn beschadigd, of
door het gebruik van pijnstillers, een verminderd of afwezig pijngevoel heeft, kan dat
leiden tot ernstige beschadigingen, zoals brandwonden iemand voelt een hete pan of
ketel niet doordat er geen
waarschuwingssignaal via de
zenuw naar de hersenen kan
gaan.
Er zijn verschillende vormen van pijn, waarbij een belangrijk
onderscheid wordt gemaakt tussen acute en chronische pijn.
Acute pijn treedt op bij verwondingen, zoals snijwonden, botbreuken, brandwonden, operatiewonden, ongevallen en ontstekingen. Deze pijn ontstaat plotseling en gaat in het algemeen snel weer over.
Pijn die langer dan zes maanden bestaat noemen we chronische pijn. Bij chronische pijn is vaak de oorzaak niet meer te
vinden en deze vorm van pijn is daardoor moeilijker te behandelen. Chronische pijn heeft zijn waarschuwingsfunctie verloren en veroorzaakt vooral stress. Chronische pijn wordt beïnvloed door lichamelijke, psychische en sociale factoren, daarom
richt de behandeling zich naast gebruik van pijnstillers voor een
groot deel op deze factoren en op de behandeling van stress.
Een bijzondere vorm van chronische pijn is zenuwpijn. Deze
treedt op bij beschadiging van één of meerdere zenuwen, zoals zenuwbeschadigingen door herpes zoster (gordelroos), hernia, multipele sclerose en aangezichtspijn.
Pijn bij kanker kan acute pijn zijn, maar bij langer bestaan ook
chronische pijn. Als er bij de succesvolle behandeling van pijn
bij kanker opnieuw pijn ontstaat spreken we van doorbraakpijn. De behandeling zal dan worden aangepast.

Behandelmethoden
Er bestaan veel medicijnen en andere vormen van behandeling
bij pijn. De soort en de intensiteit van de pijn zijn bepalend
voor de behandeling die wordt gekozen. Het is lang niet altijd
nodig om de zwaarste medicijnen te kiezen als begin van een
pijnbestrijding. Van belang is dat de dosis voldoende hoog is

20

en regelmatig over 24 uur verdeeld wordt toegediend, dus bijvoorbeeld 3 x daags is niet om 8.00 uur en 12.00 uur en 18.00
uur ,maar 8.00 uur en 16.00 uur en 24.00 uur. Op deze wijze
is er ieder moment van de dag voldoende medicijn in het bloed
aanwezig om goed te kunnen werken.
Het principe is dat pijnbehandeling trapsgewijs wordt opgebouwd, te beginnen bij het lichtste middel en dan zo nodig
verder met steeds zwaardere middelen. Deze trappen zijn:
Trap 1: Paracetamol. Dit is de meest eenvoudige pijnstiller. Aspirine werd vroeger veel gebruikt, maar heeft een remmende
werking op bloedstolling waardoor het bloedingen kan veroorzaken. Daarom voor pijnstilling niet meer gebruikt.
Trap 2: Ontstekingsremmers. De bekendste zijn Ibuprofen, Diclofenac en Naproxen. Deze middelen kunnen maagklachten
veroorzaken, daarom vaak gecombineerd met een maagzuurremmer.
Trap 3: Codeïne, meestal samen met Paracetamol. Ook wordt
in trap 3 Tramadol veel gebruikt.
Trap 4: Morﬁne of een ander opiaat (van opium afgeleid middel). Wanneer een patiënt niet meer kan slikken of veel tabletten moet innemen, kan ook een zetpil, injectie of huidpleister
worden gegeven.
Bij de behandeling van zenuwpijn worden naast aandacht voor
psychische en sociale factoren vaak medicijnen gebruikt die als
het ware de overprikkelde zenuwen tot rust brengen. Dit zijn
de anti-epileptica zoals Tryptizol en Gabapentine en hiervan afgeleide medicijnen. Ook worden antidepressiva veel gebruikt.
Naast deze medicamenteuze behandelingsmethoden zijn er diverse andere mogelijkheden om met name chronische pijn te
bestrijden als het gaat om de bovengenoemde psychische en
sociale factoren. Erg belangrijk hierbij is dat de patiënt leert
omgaan met de pijn. Er zijn verschillende methoden die worden
gebruikt, zoals gedragstherapie, ontspanning, zorgen voor voldoende aﬂeiding, activiteiten doen zoals beweging verbeteren.
Met name de anesthesioloog-pijnspecialist kan een aantal ingrepen verrichten: injectie van medicijnen zoals morﬁne of corticosteroïden in het wervelkanaal om op deze wijze de medicijnen dichter bij de aangedane zenuw te brengen; inbrengen
van een stimulatiecatheter (dunne draad) om door middel van
kleine stroompjes de zenuw te stimuleren; met een dunne
naald kleine zenuwtakjes blokkeren door middel van verhitten
of bevriezen.
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De multidisciplinaire poli
voor chronische bekkenpijn
Chronische bekkenpijn is een pijnklacht in het bekken die al langer dan zes
maanden aanhoudt en die niet reageert op eerdere behandeling. Zowel mannen als vrouwen kunnen hier last van hebben. Hoe vaak het in Nederland
voorkomt, is (nog) niet bekend. Chronische bekkenpijn is een complex probleem doordat er veel verschillende structuren en orgaansystemen betrokken
kunnen zijn.
Wenche Klerkx, gynaecoloog

Aan de voorzijde in het bekken bevinden zich de blaas en de
plasbuis, in het midden zitten bij vrouwen de vagina, baarmoeder en de eierstokken en aan de achterzijde liggen de endeldarm en de anus. Deze organen worden omgeven door bindweefsel, botten, spieren, pezen en ligamenten. En tussen deze
structuren zitten ook nog bloedvaten, lymfebanen en zenuwuiteinden. Die zenuwuiteinden kunnen zowel van het autonome als sympatische zenuwstelsel zijn. De zenuwuiteinden geven signalen door die op gevaar duiden als zij geprikkeld worden door bijvoorbeeld temperatuurwisselingen, mechanische
druk of chemische stofjes.
Deze alarmsignalen worden doorgegeven aan het brein. Het
brein geeft hier een interpretatie aan, bijvoorbeeld ‘pijn’. Bij
patiënten met chronische bekkenpijn is het
brein verkeerd geprogrammeerd geraakt en
geeft bij geringe alarmsignalen al de interpretatie ’pijn’ af. Het ‘herprogrammeren’ van het
brein kost tijd, maar door begrip te krijgen van
het proces en vasthoudend te zijn, is te leren
die alarmsignalen anders te interpreteren. Verschillende therapeutische behandelstrategieën
zijn gericht op het ‘herprogrammeren’ van het
brein.

Speciale bekkenpijnpoli
Het Radboudumc te Nijmegen heeft sinds twee jaar een maandelijkse multidisciplinaire chronische bekkenpijnpoli. Patiënten
kunnen door hun huisarts maar ook door een medisch specialist uit een ander ziekenhuis of voor een tweede mening naar
de poli verwezen worden. Het merendeel van de patiënten is
vrouw en zij zullen na het ontvangen van de verwijsinformatie
eerst een afspraak krijgen bij een gynaecoloog die bekkenbo-

Structurele verbetering van
kwaliteit van leven
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demproblemen als aandachtsgebied heeft. Dit om een eventuele oorzaak van het probleem eerst te kunnen behandelen. Als
uit de verwijsinformatie of het polibezoek blijkt dat het probleem mogelijk ook de blaas of darmen betrekt, kan er een
tweede consult bij een uroloog of bij een colorectaal chirurg
ingepland worden. Daarnaast vindt bij iedere patiënte een intake plaats bij een anaesthesioloog-pijnspecialist. Ook mannelijke patiënten kunnen op de multidisciplinaire poli gezien worden, zij worden vooraf gezien door een uroloog en de anesthesioloog-pijnspecialist.

Kwaliteit van leven
Na het verzamelen van alle benodigde informatie wordt een
afspraak gepland op de pijnpoli. Op de pijnpoli worden enkele
tests afgenomen door een pijnverpleegkundige, waarbij pijndrempels en reacties op pijnprikkels worden bepaald. Deze informatie kan nuttig zijn bij het bepalen van
het behandeltraject. Daarna volgt beoordeling
door een bekkenfysiotherapeut (een fysiotherapeut met een extra driejarige opleiding op
het gebied van bekkenbodemproblemen) en
een beoordeling door een psycholoog.
De psycholoog bespreekt met de patiënt onder andere de eerder ingevulde vragenlijsten
over omgang met pijn en invloed van pijn op
het dagelijks leven. Na aﬂoop van deze beoordeling is er een overleg tussen gynaecoloog, anesthesioloogpijnspecialist, bekkenfysiotherapeut, psycholoog en de pijnverpleegkundige waarbij een conclusie met mogelijke oorzaak
van de pijn wordt geformuleerd en een behandelvoorstel
wordt gedaan. Het behandelplan heeft de opzet een structurele verbetering van de kwaliteit van leven te bewerkstelligen.
Het is niet gericht om de primaire oorzaak te behandelen,
want deze is vaak moeilijk te vinden of lastig te behandelen.
De behandeling richt zich op het begeleiden van oppakken van
de activiteiten die de patiënt graag weer wil gaan doen, waardoor symptomen verminderen. Met het behandelvoorstel kan
de patiënt zelf, met hulp van de huisarts, in de eigen woonomgeving aan de slag. Er wordt geen vervolgafspraak gemaakt,
maar follow-up vindt plaats door middel van vragenlijsten om
te evalueren hoe nuttig het advies van de pijnpoli is geweest.
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Wat is endometriose?
Endometriose is een veel voorkomende, maar nog steeds redelijk onbekende
chronische ziekte die het leven van een vrouw (en haar partner) behoorlijk op
zijn kop kan zetten.

Bianca De Bie, Voorzitter Endometriose Stichting

Endometriose is een aandoening waarbij baarmoederslijmvlies
buiten de baarmoeder voorkomt en daar reageert op de cyclus
van de vrouw. Het belangrijkste symptoom is menstruatiepijn.
Deze klachten kunnen al ontstaan vanaf de eerste menstruaties. Jonge meiden met menstruatiepijn stellen zich dan ook
niet aan, maar hier zou een onderliggend probleem kunnen
zijn.

Menstruatie
De menstruatiecyclus duurt ongeveer 28 dagen. Halverwege
de cyclus komt er een eitje vrij. Als een eitje wordt bevrucht en
het kan zich innestelen in het dikke baarmoederslijmvlies (het
endometrium, de binnenbekleding van de baarmoederholte),
ontstaat een zwangerschap. Als het eitje niet wordt bevrucht
laat het baarmoederslijmvlies los en komt het in stukjes en
brokjes met wat bloed naar buiten: de menstruatie (ongesteldheid). Menstruaties verschillen per vrouw ten aanzien van duur,
hoeveelheid bloedverlies en pijnlijkheid.
Wat is endometriose?
Bij de menstruatie komt er niet alleen bloed naar buiten, er
loopt vrijwel altijd ook wat bloed via de eileiders terug de buikholte in (de retrograde menstruatie). In dit bloed zitten ook endometriumcellen. Deze cellen dwarrelen neer onderin het kleine bekken. De meeste cellen zijn dood en worden opgeruimd,
maar levende cellen kunnen zich hechten aan het buikvlies
(peritoneum) of aan het oppervlak van organen zoals baarmoeder, eierstokken, eileiders, blaas, urineleiders, sigmoïd
(deel van de dikke darm), endeldarm en blindedarm. De plekjes
met endometriumcellen worden endometriosehaarden genoemd. Als baarmoederslijmvliescellen zich buiten de baarmoeder hebben genesteld spreekt men van endometriose.
Wat zijn de gevolgen?
De endometriosehaarden gedragen zich als baarmoederslijmvlies. Bij de menstruatie ontstaan er bloedinkjes in de endometriosehaarden. Dit geeft irritatie van het buikvlies of van de organen waar ze op zitten. Het kan zijn dat het afweersysteem
van het lichaam die plekjes volledig opruimt, maar er kunnen
ook littekens achterblijven. Als het opruimen mislukt kan endometriose uitgroeien en blijven er in de littekens endometriosecellen zitten. Als deze haarden tijdens iedere menstruatie
bloeden, groeien die littekens en ontstaat er geleidelijk een
chronische ontsteking met vergroeiingen (zoals geknikte of
vernauwde darm) en verklevingen tot gevolg. Endometriose-
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haarden kunnen op meerdere plaatsen in het kleine bekken
voorkomen, maar ook op slechts een enkele plek en daar ingroeien, bijvoorbeeld in de darm of blaaswand. Endometriosehaarden op de eierstokken veroorzaken cystes (holtes), ook
wel chocoladecystes genoemd.

Wat zijn de verschijnselen?
Als je iedere cyclus weer zo’n hevige menstruatiepijn hebt dat
je niet normaal kan functioneren, is er meer aan de hand dan
gewoon menstruatiepijn. De voornaamste klachten zijn cyclische, weeën-achtige buikpijn, pijn bij het plassen, pijn bij het
poepen en rugpijn. Deze klachten zijn in die mate aanwezig
dat je de dag niet doorkomt zonder pijnmedicatie. Vaak is de
buikpijn al vanaf enkele dagen voor de menstruatie aanwezig
en blijft die na de menstruatie enkele dagen bestaan.
Advies
Bij het cyclisch niet kunnen functioneren zonder pijnmedicatie
adviseren wij vrouwen, maar zeker ook jonge meiden, hulp te
zoeken bij hun huisarts en/of gynaecoloog, zodat deze op zoek
kan naar een oorzaak.
Meer informatie vind je op www.endometriose.nl of
www.ongewoonongesteld.nl (onze jongerenwebsite)
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Leven met endometriose
Endometriose heeft een grote invloed op het leven van vrouwen (en partners)
die hiermee te maken krijgen. Ada en Lianne vertellen hoe het hun leven
heeft veranderd.

Ada: “Ik moest leren ontspannen”
“Twaalf jaar geleden is bij mij endometriose vastgesteld. Na
een periode van veel menstruatieklachten bleek tijdens een onderzoek bij de gynaecoloog dat er een cyste zat op mijn eierstok. Deze is operatief weggehaald toen ik 16 jaar was. Na
deze operatie bleef de pijn nog steeds aanwezig. Hierdoor ben
ik via medicatie in de kunstmatige overgang gezet, waar ik op
mijn 29ste nog steeds inzit.
De pijn zit bij mij vooral in mijn onderbuik. Met als resultaat
dat ik de eerste jaren mijn bekkenbodemspieren op veel momenten aanspande om de pijn op te vangen. Hierdoor zijn
deze chronisch in een krampstand gaan staan. Ik kreeg klachten met plassen: dit ging pijn doen en ik moest heel vaak een
klein beetje plassen.
Na overleg met de gynaecoloog ben ik naar de uroloog gegaan. Daar heb ik veel onderzoeken gehad. Er is bijvoorbeeld
met een camera in mijn blaas gekeken, maar er werd niets gevonden. Mijn uroloog stelde voor dat ik naar een bekkenfysiotherapeut zou gaan. Ik dacht dat dit mijn klachten niet ging
oplossen, maar ben wel gegaan. Eerst werd de spanning gemeten van mijn bekkenbodemspieren, hieruit kwam dat dit te
hoog was. Om dit te verbeteren ben ik bezig gegaan met het
mij bewust maken van het gebruik van mijn bekkenbodem.
Door alle pijn leek het alsof mijn hoofd en lichaam apart werkten van elkaar. Omdat ik zo vaak naar het toilet moest, dacht
ik dat ik mijn spieren moest trainen sterker te maken. Maar het
was juist andersom: ik moest mij leren ontspannen. Door elke
dag veel oefeningen te doen, is het langzaamaan wat beter
gegaan. De meeste oefeningen gingen over mijn ademhaling
die naar beneden moest. Met mijn handen op mijn onderbuik
naar mijn handen toe ademen.
Bewustzijn is voor mij de sleutel geweest. En nu, tien jaar later,
moet ik mijzelf er elke dag weer op wijzen om te ontspannen.
In de afgelopen jaren ben ik af en aan in therapie geweest,
zowel voor blaas- als darmproblemen.

Lianne: “Ik zal altijd pijn bij het vrijen hebben”
Kerstavond 2009 bracht ik door op de huisartsenpost. Na inwendig onderzoek werd ik naar huis gestuurd met eierstokontsteking. De volgende ochtend was mijn buikpijn zo erg dat ik
wederom naar de huisartsenpost vertrok. Ditmaal lag ik snel
op de spoed, en na een bloedonderzoek en een echo lag ik
aan het eind van de middag op de operatietafel: acute blinde-
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darmontsteking. Bij de nacontrole vertelde de chirurg dat er
verdacht weefsel was afgenomen en dat daaruit was gebleken
dat ik endometriose heb.
Vanaf die diagnose ging ik elk jaar op controle bij een endospecialist. Naast endometriose kreeg ik van haar ook de diagnose VVS: vulvair vestibulitis syndroom. Ik word behandeld
voor veel terugkerende schimmelinfecties. Daarnaast bezoek ik
een seksuoloog, krijg ik fysiotherapie en vele coïtusverboden.
Ik heb nog nooit pijnvrij gevreeën en dat wordt ook niet beter,
ondanks dat de VVS onder controle is.
Naar de bekkenbodemfysio gaan is best een drempel. Ik ben
de gynaecoloog inmiddels gewend, maar op deze manier bij
de fysio liggen is nieuw voor mij.
De fysio vertelde mij dat mijn bekkenbodem overactief is. De
spanning is zo groot dat een tampon inbrengen niet lukt. Ik
krijg inwendige oefeningen mee en ontspanningsoefeningen.
Daarnaast kom ik elke week bij haar om te evalueren Ik vind
het gek om hier zoveel mee bezig te zijn maar ik merk dat het
wel resultaat geeft. Het wordt beter, maar niet fantastisch. Ik
kan inmiddels een tampon gebruiken maar vrijen doet nog
steeds pijn. Gelukkig gaat het goed genoeg om zwanger te
kunnen worden en is inseminatie (IUI) niet nodig. In mijn zwangerschap ben ik fantastisch begeleid door mijn fysio. Doordat
tijdens je zwangerschap alles weker wordt, heb ik last van mijn
onderrug en bekken. Uiteindelijk besloten we de laatste weken
dat ik een bekkenband mocht dragen en dit ging goed. Tijdens
de bevalling liet mijn bekkenbodem mij wederom in de steek.
Ik kreeg met geen mogelijkheid mijn dochter eruit geperst,
waarna helaas een keizersnede volgde.
Bij de nacontrole bij de gynaecoloog bleek dat de endometriose ook rectovaginaal zit. Ik werd door de gynaecoloog doorgestuurd naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Hier werd de endometriose verwijderd. Daarna begon ik wederom bij de fysio
voor bekkentherapie. Hij was nog steeds overactief maar gelukkig niet zo erg als een aantal jaar geleden. Ik moest op een
bal zitten, op een kruik en daarnaast allerlei inwendige en uitwendige ontspanningsoefeningen, die ik twee keer per dag
thuis deed. Het resultaat was dat het inwendig steeds meer
pijn ging doen. Ik wil geen gedoe meer aan mijn lijf en besloot
te stoppen met de behandeling en te accepteren dat ik altijd
pijn met vrijen zal hebben.
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Bekkenbodem laten ondersteunen door de voeten:

Ismakogie geeft ruimte
In het lichaam zijn veel systemen met elkaar verweven. Wanneer de voeten
een mooie, sterke en veerkrachtige voetboog vormen, worden deze waarden
voortgezet in de boog van de bekkenbodem en in de boog van de mondbodem. Blijft de voetboog stevig en elastisch, dan zal de bekkenbodem daar
proﬁjt van hebben, net zoals de mondbodem. Ismakogie biedt oefeningen om
soepelheid te krijgen en te behouden.
Henny Heuff*

Bijna 80 jaar geleden ontdekte professor Anne Seidel uit
Wenen de samenhang van de systemen. Van haar komt dan
ook de uitspraak: “Hängen die Backen, hängt auch der Busen
und der Bauch”. In het Nederlands: “Wanneer de wangen
hangen, hangt ook de boezem en hangt ook de buik”. Zij bestudeerde ruim 20 jaar onze anatomie aan een Weense universiteit om de onderlinge verbindingen van de spieren te
ontdekken, zoals de voorbeeldige samenwerking van alle
strekspieren. Deze zetten elkaars werk voort, ondersteunen
elkaar zoals goede collega’s binnen een bedrijf. Anne bracht
haar kennis onder in een bewegingsleer en noemde deze
Ismakogie.
Deze methode is bedoeld om gezonde mensen gezond te laten blijven. En voor alle mensen met een probleem kan deze
leer een enorme ondersteuning zijn en kan de werking therapeutisch genoemd worden.

Aan de slag!
Dagelijks - dat wil zeggen de hele lieve lange dag - oefeningen
doen, die je met plezier, een stralend gezicht, een glimlach,
graag ook nog zingend, kunt doen. Deze manier van bewegen
leidt tegelijkertijd tot een opgewekt humeur!
Wil je het eens proberen? Doe dan mee met de volgende oefeningen op een keukenstoel (en in een later stadium staand).

Prof. Anne Seidel (foto: Diana van Linden, 1977)
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Voeten
Ga zitten als een farao - of als een koningin - vóór op de zitting
met de bovenbenen vrij. Voel met je handen even onder je billen. Dan voel je de zitbeenknobbels en de naam zegt het al:
daar hoor je op te zitten. Zet je voeten recht onder je op de
vloer zo dat de enkels elkaar bijna raken, maar laat een kleine
ruimte tussen de grote tenen. Stel je voor dat je voeten op een
dik tapijt staan. Veer nu voorzichtig met de onderkant van je
voeten dit tapijt ‘plat’ zonder dat iemand ziet wat je aan het
doen bent. Wacht even en laat dan de voeten langzaam weer
ophouden . Het zachte indrukken duurt net zolang als het
langzame weer ophouden. Doe deze eenvoudige beweging tijdens het zitten zo vaak als je wilt. Gaandeweg zul je ontdek-
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ken dat - zonder dat jij iets doet - de kuiten mee gaan doen,
net zoals de bovenbenen, de bekkenbodem, de buik, en achter
langs de wervelkolom, over de nek, uiteindelijk je wangen. Geduld hebben met deze ontdekkingsreis, voelen en afwachten.
Waar voel ik wat en wat voel ik waar?
Grote teen
Nu gaan we oefenen met de grote teen. Probeer deze alleen
op te beuren en weer neer te leggen. De spier die deze grote
teen opbeurt en de spier die deze teen weer neerlegt, lopen
door de voetboog. Met deze kinderlijke oefening wordt de
voetboog alsmaar steviger en zoals boven beschreven, ondersteunt deze boog vervolgens de bekkenbodem.
Tenen
Wie kan er piano spelen met alle tenen en afwisselend met iedere teen? Proberen, laat de voeten staan en beweeg alleen de
tenen, net als toen je kind was.
Enkels
Wie weet nog hoe vroeger een naaimachine in beweging
werd gebracht? Op en neer, op en neer, zeer goed voor je
enkels, je knieën en je heupgewricht.
Kring- en sluitspieren
Wanneer we zo speels kunnen zitten zonder moe te worden
met een beweeglijke maar rechte rug, dan kunnen we aan de
kring- en sluitspieren van de bekkenbodem beginnen. Let op:
alle oefeningen zijn millimeter-oefeningen.
1 Sluit de kringspier van je anus, neem deze mee naar binnen
en omhoog en laat langzaam terugkomen tot bijna aan de
plek waar deze was. Speel met deze oefening: kringspier sluiten, meenemen naar binnen/boven en weer wat laten gaan.
Kijk vrolijk rond, zing er een lied bij zodat weer niemand merkt
wat je aan het doen bent.
2a Voor vrouwen: sluit nu de sluitspier van je vagina op dezelfde manier: meenemen naar binnen/omhoog en weer wat
laten gaan.
2b Mannen doen alsof ze hun nobele ballen mee naar binnen/
omhoog nemen en weer wat laten gaan.
3 Nu sluiten we ook het kringspiertje dat naar de blaas gaat,
dat is moeilijker te vinden maar blijven oefenen, op een dag
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lukt het. (Omdat ik een vrouw ben kan ik deze oefening voor
mannen slecht omschrijven maar ze zullen het zelf ontdekken).
Deze drie kringspieren werken ook weer prachtig samen, je
kunt ze ook alle drie tegelijk inzetten.
Staand kun je al deze oefeningen op dezelfde manier doen.

* Henny Heuff (1941, zie foto) geeft sinds 1976 Ismakogielessen. Ze is importeur van de regulatieve huidverzorging van
Rosel Heim en geeft dagelijks leiding aan haar instituut te
Doetinchem. www.hennyheuff.nl
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Urineverlies, wat doet dat met je leven?
Na het krijgen van kinderen jaren rondlopen met urineverlies omdat je denkt
dat het erbij hoort, of omdat je er niet mee naar de huisarts durft. Urineverlies
kan je leven beheersen, maar er is meestal verbetering mogelijk, zo blijkt uit
het verhaal van Jannie Nauta, sinds kort vrijwilliger bij de SBP.
“Afgelopen 10 jaar is mijn leven beheerst geweest door mijn
urineverlies. Het begon licht na mijn laatste bevalling en dit
schrijf je dan toe aan gevolgen van het krijgen van kinderen. Je
relativeert het door te zeggen ‘je hebt er iets moois voor terug
gekregen’. Je bent zo aan het zorgen voor de mensen om je
heen, je bent aan het werk en voor je het weet loop je er jarenlang mee door.
Vanaf mijn 50ste begon het meer mijn leven te beheersen omdat de hoeveelheden steeds groter werden. En ook dan word
je weer bedreven in oplossingen. Maar achteraf heb ik het mijn
leven, gedachten en doen laten beheersen. Spontaan dingen
ondernemen zat er voor mij niet meer in. Tijdens het werk altijd alle zakken gevuld met reserve-verband zodat je niet steeds
met een tas naar het toilet hoeft te lopen. Lange blouses en
vesten om eventuele ongelukken te verbergen. Reserve kleren
in de auto, smoesjes om ergens onderuit te komen zodat je
even naar huis kon om te verschonen. Met voorbedachten
rade boodschappen doen was een must om ongelukken tijdens het tillen van de (zware) tassen te voorkomen. Spontaan
naar de winkel kwam eigenlijk niet meer voor. Ik kocht mijn
kleren op kleur die het meest maskeerden. Plastic tasjes of vuilniszakken op de autostoel, met het excuus naar anderen om
de bekleding te beschermen. Het werd zo heftig dat ik eigenlijk niet meer voelde dat ik urine verloor. ’s Nachts kreeg ik wel
de aandrang dat ik moest plassen, maar bij het opstaan had ik
geen controle over de blaas en liep ik al leeg voor ik bij het
toilet aankwam. Dit is natuurlijk verschrikkelijk als je alleen
bent, maar met je partner komt er ook nog andere soort
schaamte bij. Gemeenschap is fysiek en mentaal al helemaal
niet meer mogelijk, met alle gevolgen van dien. Ik ben zo in de
bubbel terecht gekomen van de dag doorkomen zonder te
veel ongelukken, dat er ook zelfs geen ruimte meer was om dit
te delen. Dit heeft voor mij ook deels te maken met het harde
werken wat ik altijd heb gedaan. En mijn opa zei altijd “Niet
klagen maar dragen.”
Ik had een enorme lijst met smoezen, excuses en uitvluchten
en dit heeft mijn wereld zo klein gemaakt dat je eigenlijk alleen
nog maar gelukkig bent binnen je vier muren en dan ook nog
het liefst alleen. Want de urine zorgde ook voor veel andere
ongemakken zoals roodheid, jeuk en andere irritaties. Dan was
er niets lekkerder na het douchen in je katoenen onderbroek
rond te wandelen om de huid even te laten ademen. Je bouwt
zo’n muur om je heen dat je eigenlijk mensen daar ook door
afstoot.
Je gaat alleen nog maar naar de van tevoren geplande etentjes, uitjes of bezoekjes, want dan kon ik mezelf bewapenen.
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Genieten van een glaasje wijn zat er nauwelijks meer in, want
dit had gevolgen, net als met kofﬁe en thee. Hier kan ik wel
hele poos over door schrijven maar dan blijf ik in herhalingen
vallen. Mijn hoofd veranderde toen vrij plotsteling mijn werk
stopte en ik thuis kwam te zitten. Het zwarte gat en de rust
heeft mij een beste spiegel voor de neus gezet. Mijn volwassen
kinderen hebben gepusht door te zeggen dat het nu mijn tijd
was om van deze rust te genieten. Ze zeiden dat ik nu kon en
mocht genieten van het leven. En toen kwam ik tot ontdekking voor ik dat kon gaan doen, ik toch eerst letterlijk en ﬁguurlijk met de billen bloot moest.
Dus na veel te veel jaren gewacht te hebben, heb ik een afspraak met de huisarts gemaakt. Vanaf daar is de bal gaan rollen en ben ik in het Martini Ziekenhuis terecht gekomen. In de
spreekkamer aangekomen was ik al behoorlijk uit mijn comfortzone. Toen de arts mij op kwam halen en ook nog een hele
mooie man bleek te zijn, wilde ik het liefst weer terug in mijn
cocon. Toch haalde ik ergens de moed vandaan om door te
zetten. Mijn vraag aan de arts was of het mogelijk is dat het
ook maar 10% zou kunnen verbeteren. “Wij gaan voor 90%”,
was zijn antwoord. De operatie is mij heel erg meegevallen, na
twee weken voorzichtig aan weer begonnen met ‘het leven’.
We zijn nu vijf maanden verder en ik kan niet anders zeggen
dan dat de 90% verbetering waar we voor gingen ruimschoots
is overtroffen. De operatie is 100% geslaagd, ik heb geen urineverlies meer. Fysiek ben ik perfect geholpen, maar ik ben nu
langzaam aan het ontwennen. Het heeft, zonder dat je het in
de gaten hebt, ongelofelijk veel impact gehad, gevolgen die je
het liefst had willen voorkomen maar die je onbewust zelf gecreëerd hebt. Moet ik mezelf verwijten dat ik zo lang heb gewacht om er iets aan te laten doen? Daar wil ik niet te lang bij
stil blijven staan. Ik wen stap voor stap aan het feit dat ik zonder nadenken de deur uit kan gaan. Ik ben nu 61 en heb mijn
leven terug gekregen en ga daar optimaal van genieten.
Ik heb dit verhaal net aan mijn dochter laten lezen, die behoorlijk geëmotioneerd raakte. Ze vertelde mij dat ondanks dat ze
het wist, ze het het heel erg vindt dat ik door mijn ‘niet klagen
maar dragen’-gedrag er niet duidelijk genoeg over was naar de
mensen om mij heen. Waardoor de botsingen en ruzies, irritaties bij het weigeren of ontvluchten van uitnodigingen misschien voorkomen hadden kunnen worden of voornamelijk mij
bespaard hadden kunnen blijven.
Ik wens een ieder die nog in deze zelfde situatie verkeert de
moed toe om zo snel mogelijk actie te ondernemen maar vooral ook de openheid in het delen van deze last en dit leed.”
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Stichting Bekkenbodem4All
voorheen:

Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) en
Stichting Patiëntenorganisatie Gynaecologie (PGN)

Geef uw patiënten de juiste informatie mee!
Bestel het gratis receptenblokje van de
nieuwe Stichting Bekkenbodem4All
via telefoonnummer 0344 84 92 21/
per 1-1-2017 030 656 96 30
of via info@adminapn.nl

Algemene website: www.bekkenbodem4all.nl
•
informatie vanuit patiëntenperspectief
•
ondersteuning door ervaringsdeskundigen
•
belangenbehartiging naar overheid, behandelaars, zorgverzekeraars
•
voorlichting
•
samenwerking met beroepsgroepen en patiëntenorganisaties
•
stimuleren wetenschappelijk onderzoek
E-mailconsulten: bekkenbodem4all@gmail.com
Telefonische hulplijn: 0184-641812
ma 9.00-12.00 uur; do 13.00-16.00 uur
Wilt u uw eigen ervaring ‘doneren’ en inzetten voor anderen?
Word vrijwilliger bij Bekkenbodem4All!
Voor meer informatie: info@adminapn.nl; 030-6569630
Ook voor aanvraag foldermateriaal en/of medewerking richtlijn/onderzoek,
protocollen, panel etc.

Eindelijk patiënt vriendelijk!
73% van de gynaecologen in
Nederland gebruikt mij al.

Uw gynaecoloog ook .

Orchid Spec,
verkozen tot het meest patiënt vriendelijke speculum door arts én patiënt.
We sturen uw gynaecoloog graag een gratis sample.
B-Wijzer nr 54
– december 2016
www.brideamedical.com

/ info@brideamedical.com /

@brideamedical
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BESTUURSINFORMATIE

Veertien B-wijzers!
Informatie verstrekken is een van de drie kerntaken van de SBP, naast lotgenoten-, of beter: ervaringsdeskundigencontact en belangenbehartiging.
Vijftien jaar geleden startte de SBP met het maken
van voorlichtingsfolders en werd er vier keer per
jaar een blad uitgegeven: de B-wijzer.
In die tijd telde het blad 16 pagina’s en
gaf allerlei informatie met daarnaast af
en toe een verhaal van een patiënt. Internet met websites stond nog in de
kinderschoenen en Facebook, Twitter
en apps bestonden nog niet.
De laatste vijf jaar - het blad verschijnt
inmiddels twee keer per jaar - ben ik
namens het bestuur verantwoordelijk
geweest voor ‘wat er in het blad kwam
te staan’ en de hoofdredacteur Ilse van
Ogtrop maakte het tot een leesbaar geheel. Onze adverteerders en sponsoren droegen bij met relevante advertenties. We
bedachten, met name de laatste twee jaar een thema en benaderden deskundigen die altijd positief reageerden en soms de
meest ingewikkelde zaken in Jip-en-Janneketaal aanleverden.
De overkill aan informatie via websites en apps probeerden we
te ﬁlteren tot wat volgens ons de moeite waard was om te
weten. We verlegden de aandacht naar achtergrondinformatie, onder meer met themanummers als ‘de man en zijn bek-

kenbodem’, ‘onderzoek’, ‘zwangerschap en bekkenbodem’,
‘robot-chirurgie’ en ‘meshes’.
Voor vele beroepsbeoefenaren is de B-wijzer ook een wachtkamertijdschrift en via ons secretariaat worden door bekkenbodemcentra extra exemplaren besteld. Verder ligt het blad in
onze stand bij de vele beurzen of op tafel bij patiëntencontactavonden en wetenschappelijke bijeenkomsten waar we namens de SBP aanwezig zijn. Deze uitgave, nummer 54, gaat
over pijn: hoe komt het, wat kun je eraan doen en wat niet?
Marlies Bosch interviewde drie coryfeeën.
We beperkten ons niet tot de bekkenbodemspier sec, maar keken ook naar organen in de ‘buurt’. We kregen veel respons
op onze oproepen om verhalen van de patiënt zelf. Dit zijn
naar mijn mening indrukwekkende verslagen. De zoektocht
naar de juiste diagnose, de teleurstellingen de soms ingrijpende behandelingen en bovenal de weerbaarheid van vrouwen
en mannen om met een vaak chronische aandoening te leven.
Ook deskundigen op het gebied van blaaspijn, anale pijn en
endometriose leverden hun bijdrage.
Ik dank de patiënten voor hun openhartigheid en de professionals voor hun interessante bijdragen. Na veertien B-wijzers
geef ik het stokje door. Ik wens het blad nog een lang leven
toe, dat het een baken zal zijn in de steeds ingewikkelder worden digitale informatiewereld.
Willem F.A. Mensink, gynaecoloog n.p.

Nationale Plasdag

Plasproblemen zijn bespreekbaar!
Op 22 september 2016 vond de jaarlijkse Nationale
Plasdag plaats tijdens de 50Plusbeurs. Dit wordt
elk jaar georganiseerd door de Continentie Stichting Nederland (CSN). Deze dag is bedoeld om
plasproblemen bespreekbaar, en vooral zichtbaar,
te maken daar men het in Nederland nog steeds
een taboe vindt om erover te praten. Dit is absoluut niet nodig!
Het decor was wederom in de kleuren roze, blauw en wit. Dat
zie je terug in het logo van de CSN. Een in dezelfde kleuren
gekleed trio sprak het publiek aan om mee te doen met het
‘plas-spel’. Een ludiek spel waarbij men samen met nog iemand vragen kon beantwoorden die met plasklachten te maken hebben. Bij een goed antwoord kreeg men een wc-rol als
punt. Ook kon men een piramide van wc-rollen omgooien. Het
was een hilarische happening en het viel voor de meeste mensen nog lang niet mee om de wc-rollen te raken. Degene die
gewonnen had of met drie wc-rollen de piramide om kon
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gooien, kreeg een leuke goodiebag met folderinformatie en
een wc-engel. Men had er echt plezier in.
Ook kon men via iPad’s de plas-test doen die terug te vinden is
op www.kleineboodschap.nl/plastest. Had men behoefde om
naar aanleiding van de plas-test met iemand te praten of vragen te stellen, dan was daar alle gelegenheid voor op de stand
van de SBP. Hier stonden ervaringsdeskundigen en professionals de mensen te woord en daar werd gretig gebruik van gemaakt.
Deze dag gaf wederom aan dat er nog steeds veel mensen,
vrouw én man, met plasklachten te maken hebben en sommigen al heel wat jaren, maar er nog steeds niets mee hebben
gedaan. Je hoort nog steeds reacties als: “Het zal wel met de
leeftijd te maken hebben” of men denkt dat er toch niets aan
te doen is. Niets is minder waar! In heel veel gevallen is er wel
degelijk iets aan te doen, dus schroom niet en ga ermee naar
een arts!
Thea Boele en Manon Bitter PGN/SBP

SBP

CON G RESV ER SLAG

Patiënten-empowerment tijdens de ICS
Van 13-16 september 2016 vond in Tokyo het congres van de International
Continence Society plaats. Er waren meer dan 2100 deelnemers van over de
hele wereld. Nederland was goed vertegenwoordigd met ongeveer 100 deelnemers. Het congres is bedoeld voor fysiotherapeuten, continentieverpleegkundigen, medisch specialisten, onderzoekers en promovendi, patiënten bezoeken het congres (nog) niet.
Het congres bestond uit workshops, round tables en wetenschappelijke voordrachten Er werden 900 ‘abstracts’ ingediend. Naast urine-incontinentie staan alle bekkenbodemproblemen steeds meer centraal, zoals fecale incontinentie en
pijn. Er komt meer en meer aandacht voor patiënten-empowerment en zelfredzaamheid. Zo was er een workshop met
Nederlandse input van Marco Blanker en Anne Loohuis over
eHealth en mHealth: eHealth is het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie voor bevordering van de gezondheid, mHealth is het gebruik van mobile technology (smart
phones) om informatie en gezondheid te bevorderen.
Behandelingen via een app op mobiel of via het internet zijn
steeds effectiever en worden meer gewaardeerd. Er zijn
165.000 gezondheidsapps. Slecht weinige hiervan zijn onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek. Voor urineverlies is
er een app uit Zweden, een tweede in Nederland wordt onder-

zocht. Vrouwen ervaren deze
behandelingen als eerste
keus behandelopties. Het
geeft ze ondersteuning en
motivatie voor zelfredzaamheid bij stress-urine-incontinentie. Daarnaast geeft mHealth ook nieuwe mogelijkheden om gegevens te verzamelen, zoals vragenlijsten en
frequentie van oefenen of
trainen.
Steeds vaker wordt bijvoorbeeld onderzoek naar de effecten van manieren van bevallen voor de bekkenbodem
met betrekking tot continentie en seksuele klachten gepresenteerd.
Tevens was er aandacht voor
drempels en het taboe voordat mensen hulp zoeken voor
klachten van fecale incontinentie.
Het thema van een van de
round tables was ‘zelfredzaamheid bij urine- of fecale incontinentie en kosteneffectiviteit’. Beter informeren en onderwijzen
van patiënten kwam aan de orde, bijvoorbeeld door de inzet
van coachende patiënten die ervaringen en adviezen delen
hoe om te gaan met en verbeteren van klachten. Van de ouderen met fecale incontinentie heeft 67% zelfredzaamheid effectief ingezet. Verbeteren van consistentie van de ontlasting
(minder vocht, beter op te houden door vermijden van bepaald
voedsel wat dunnere ontlasting uitlokt en gebruik van vezels
en medicijnen), leefstijl, zoals voorbereiding, geeft rust door
bijvoorbeeld verband, kleding, doekjes en zakjes te gebruiken.
Meer onderzoek is nodig naar verdere zelfredzaamheidstrategieën.
Al met al een zeer drukke, maar uiterst leerzame week.
Alec Malmberg, gynaecoloog UMC Groningen
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C O NG RE S V ER S L A G

IUGA-congres toont nieuwe ontwikkelingen

Matjes, stamcellen en veel informatie
Met uitzicht op de Tafelberg, in het land van grote namen als Nelson Mandela,
Desmond Tutu en Steven Biko, hield de International Uro Gynaecology Association (IUGA) van 2 tot 6 augustus haar 41ste jaarcongres.

Manon Kerkhof, gynaecoloog/SBP-bestuurslid

Dit internationale congres wordt elk jaar georganiseerd door
en voor (para-)medische professionals, om elkaar te informeren over de laatste nieuwe inzichten en wetenschappelijke bevindingen. Twee dagen met uiteenlopende workshops, van
‘kijkbuisoperaties voor verzakkingen’ tot ‘hoe schrijf ik een wetenschappelijk artikel’, met daarna drie dagen presentaties
over de uitkomsten van recent wetenschappelijk onderzoek.

Bekkenbodemmatjes
Zoals elk jaar was er de Ulf Ulmsten Lecture, waarin een vooraanstaand wetenschapper de eer krijgt om zijn onderzoek voor
het voetlicht te brengen. Dit jaar mocht professor Jan Deprest,
gynaecoloog in Leuven, deze voordracht verzorgen. Met ‘From
bench to bedside in pelvic ﬂoor surgery: It’s all (again) about
mesh!’, gaf Deprest een update over heden en verleden van de
bekkenbodemmatjes. Hij begon zijn voordracht met te benadrukken dat de matjes alleen bij complexe problemen gebruikt
moeten worden, of in de gevallen waarbij operaties met lichaamseigen weefsel hebben gefaald. De gynaecoloog moet
daarbij de eigenschappen van het materiaal kennen en de
techniek van plaatsing goed beheersen. De ontwikkeling van
bekkenbodemmatjes gaat nog steeds door, om zo een antwoord te vinden op het grote aantal vrouwen dat weer opnieuw een verzakking krijgt na een operatie met lichaamseigen
weefsel. De matjes worden lichter, soepeler en met grotere poriën gemaakt. Deprest liet zien wat hiervan de effecten zijn op
bijvoorbeeld het bindweefsel en ontstekingscellen. Hij liet ook
zien hoe belangrijk het is dat er proefdieronderzoek wordt gedaan. Maar het is erg moeilijk om een geschikt proefdier te
vinden en vervolgens de resultaten te vertalen naar de mens.
Deprest eindigde zijn indrukwekkende voordracht met de opmerking dat voortgang van onderzoek noodzakelijk is om
nieuwe producten te ontwikkelingen. Hij zag ook een belangrijke rol voor de zogeheten regeneratieve geneeskunde, waarbij gebruik wordt gemaakt van stamcellen om weefsel te herstellen.
Basaal onderzoek
Er waren twee Nederlandse bijdragen aan de sessie over basaal
wetenschappelijk onderzoek. Kristien Janssen, onderzoeker
aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, vertelde over
haar proefdieronderzoek. Muizen waarbij een zware bevalling
was nagebootst, kregen stamcellen ingespoten. Door die
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stamcellen werden de biomechanische eigenschappen van de
beschadigde muizenvagina hersteld.
Ondergetekende, urogynaecoloog aan het Radboudumc, liet
zien dat de cellen die in de vagina het steunweefsel maken,
zich bij vrouwen met een verzakking anders gedragen dan cellen van vrouwen zonder verzakking. Dit verschil in gedrag van
cellen kan heel goed worden getest met cellen in het laboratorium. Zo’n zogenoemd ‘in vitro model’ kan goed worden gebruikt voor verdere ontwikkeling van nieuwe materialen voor
bekkenbodemchirurgie.

Live surgery
De Nederlandse hoogleraar Urogynaecologie professor Jan
Paul Roovers (AMC) was een van de gastoperateurs tijdens een
live surgery. De congresdeelnemers konden live meekijken met
verschillende operaties, zoals het plaatsen van een bandje tegen urineverlies, plaatsing van een bekkenbodemmatje via de
schede of via kijkbuisoperaties, een baarmoeder-ophangoperatie en het verwijderen van een baarmoeder.
Informatieavond
Voor de eerste keer had de organisatie van het congres een
informatieavond georganiseerd voor vrouwen. Tweehonderd
Afrikaanse vrouwen werden door vier zeer goede sprekers in
begrijpelijke taal geïnformeerd over vrouwengezondheid. De
vrouwen kregen informatie over de menopauze, het functioneren van een gezonde blaas, de verschillende operaties voor
verzakking en incontinentie en seksuele problematiek na een
bevalling. Het was een zeer interactieve sessie waarin vrouwen
antwoorden kregen op al hun vragen. Door de gretigheid en
het enthousiasme van de vrouwen om informatie te krijgen,
was dit een bijzondere sessie! Opvallend was hun openheid en
hun zeer uiteenlopende, soms aangrijpende verhalen. De
avond ging tot laat door en de reacties waren zeer positief, van
zowel de sprekers als de aanwezige vrouwen.
De avond heeft de basis gelegd om een South Africa Continence Society op te richten. Een mooi resultaat dat ook helemaal in lijn ligt met de doelstelling van de IUGA: bevorderen
van kennis en goede patiëntenzorg voor patiënten met bekkenbodemgerelateerde problemen, door onderwijs, voorlichting en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek
naar afwijkingen van de bekkenbodem.

SBP

COLU MN

Pijn, zo’n pijn!
Mijn reismaatje en ik slapen vannacht in een herberg. Als we
de deur van onze slaapzaal openen, beseffen we dat we ons
dan wel niet bejaard voelen, maar toch echt wel twee oudere
dames zijn. Het ongeloof op onze gezichten kan niet groter
zijn dan die in de blikken van een groep half ontblote jongemannen die op bedden en stoelen hangen. Jonge mannen.
Net wat ouder dan mijn kleindochter van achttien, schat ik in.
Zij ging dit voorjaar voor het eerst alleen met vriendinnen op
vakantie naar het buitenland. Deze donzig bebaarde jongens
lijken ook net uit de ouderlijke schil gekropen. Voor het eerst
alleen erop uit. Naar de Spaanse kust, olé!
“Sorry, maar wij hebben hier ook twee bedden.” “Ja, natürlich, kommen Sie herein.”
We kijken elkaar een paar seconden aarzelend aan, maar zoeken dan toch maar ons stapelbed op. De gedachte of deze
combinatie van gasten wel zo’n geslaagde is, ban ik uit mijn
hoofd door het zorgvuldig opmaken van mijn bed.
De jongemannen vegen wat van hun spullen bij elkaar. Vanuit
mijn ooghoeken zie hoe broeken en T-shirts de strakke lijven
bedekken en even laten vertrekt de groep: “Wir sehen uns
später!”
We zuchten, kijken elkaar aan en schieten in de lach. Ja, als je
lowbudget reist, kun je van alles verwachten. Negen uur. We
zijn moe gereisd, maar moeten toch nog de straat op om wat
eten. Paspoorten en pinpassen bij ons, kluisjes vergrendeld, de
kamerdeur valt achter ons in het slot. De zwoele avondsfeer,

de tapas en de wijn verdrijven het laatste restje twijfel over
onze slaapplaats en als we om middernacht thuis komen is het
doodstil in de herberg. Alleen wat rumoer op straat, maar daar
slapen we wel doorheen. Behaaglijk in onze lakenzakken, verdwijnen we al gauw naar dromenland.
Gerommel, gelach, gekreun, een zware plof. Ik duw mezelf
wat overeind, kijk op mijn mobiel: vijf uur. Langzaam dringt tot
me door waar ik ben. “Es macht so weh, ich habe so viel
Schmerz”, gevolgd door gejammer. In het vage licht zie ik een
jongen op de grond heen en weer rollen, met zijn handen tegen zijn hoofd slaan. “Es tut só weh!” Instinctief schiet ik mijn
bed uit; pijn, er heeft iemand pijn. Als ik naast hem sta is het
stil. De gewonde jongen gaat zitten, kijkt mij lodderig aan.
“Was fehlt Ihnen? Kann ich helfen?”
Eén voor één barsten nu de andere mannen in hinnikend dronken gelach uit. “Er hat”, ze stikken er zowat in, “er hat Liebeskummer!”
Gierend leggen ze uit: hij is door een Spaanse schone afgewezen. Pijn. Liefdespijn. Ik ben nu klaarwakker en mijn moedergevoel maakt plaats voor boosheid: “Verdammt noch mal!”
Een paar uur later vertrekken wij zachtjes met onze rolkoffertjes uit het slaaphol dat ronkt en snurkt. De receptioniste is
ontdaan, verontschuldigt zich. Haar collega had ons per ongeluk naar de verkeerde kamer gestuurd.
Elma van Lier

ADVERTORIAL

Loop niet te lang door met ongewenst urineverlies

O

van BENU Direct. Altijd het beste
advies, afgestemd op de persoonlijke
situatie, gegeven door gespecialiseerde
medewerkers en verpleegkundigen. Het
productaanbod is volledig en altijd uit
voorraad leverbaar. De klanten bepalen
waar en wanneer de bestelling wordt
afgeleverd. Via een eigen online-account
op Mijn BENU Direct is de bestelling
online tot aan de deur te volgen. Is er
sprake van spoed? Dan is BENU Direct 24
uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Zo levert BENU Direct haar klanten
optimale hulpmiddelen zorg.

ngewenst urineverlies wordt vaak gezien als een typische vrouwenkwaal. Feit
is dat incontinentie kan ontstaan als gevolg
van bekkenbodemproblematiek, opgelopen
tijdens de zwangerschap of bevalling. Dat
kan overigens pas jaren later blijken. Ook
de menopauze en een andere anatomie van
de blaas en urinewegen van de vrouw zijn
factoren die de kans op urineverlies doen
toenemen. Maar ook mannen op oudere
leeftijd en kinderen kunnen problemen
hebben met incontinentie. Omdat de impact
groot is en drukt op de kwaliteit van leven,
is het zaak om er iets aan te doen. Dat kan
naast oefeningen of een ingreep, met goed
incontinentiemateriaal.
Andrea Scholl en Marleen van Grieken

Mensen met incontinentieklachten raden
wij aan langs hun huisarts te gaan. Samen
met de huisarts wordt een behandeling
besproken of gekozen voor incontinentiemateriaal. Met een voorschrift van de
huisarts kunnen zij zich aanmelden bij
een hulpmiddelenleverancier. Die geeft
advies over de materialen voordat ze
geleverd worden. Bij BENU Direct kan de
huisarts een patiënt naast telefonisch, ook
via een online klantportaal aanmelden en
tegelijkertijd een digitaal recept afgeven.
Heel handig, zowel voor de huisarts als
voor de klant.
Welk materiaal is geschikt voor mijn
situatie?
Op het moment dat een klant is
aangemeld, neemt een gespecialiseerde
incontinentieverpleegkundige van BENU

Direct contact op voor een intakegesprek.
Andrea Scholl en Marleen van Grieken
zijn twee van deze verpleegkundigen.
“Het kan ook zijn dat we contact opnemen
met de thuiszorg of een mantelzorger”,
vertelt Marleen. “Maar meestal direct
met de klant zelf. Op basis van het
intakegesprek geven we een gericht
advies welke materialen het beste passen
bij de persoonlijke situatie van de klant.”

contact op voor een evaluatie van het
materiaal, het gebruik en het plaatsen van
een volgende bestelling. Op die manier is de
klant verzekerd van de beste materialen en
zit hij of zij nooit ongewenst zonder. “We
sturen proefmateriaal voor twee weken,
zodat mensen het eerst kunnen proberen”,
legt Marleen uit. “Als dat niet bevalt, zoeken
we samen met de klant een ander product.

Andrea: “We werken met alle merken en
soorten materiaal waardoor we altijd een
passende oplossing hebben.” De intakegesprekken vinden grotendeels telefonisch
plaats, maar Andrea en Marleen gaan soms
ook langs bij de mensen thuis.

Wanneer wordt incontinentiemateriaal
vergoed?
“De verzekeraars vergoeden incontinentiemateriaal bij minimaal twee
maanden urine-incontinentie en twee
weken ontlastingsincontinentie. Dus als
het van chronische aard is.”

En als het materiaal niet bevalt?
Na de eerste levering neemt BENU Direct

Optimale hulpmiddelen zorg
Zo zijn er veel voordelen voor de klanten

Mevrouw B. Coevorden, klant van BENU
Direct: “Ik had veel eerder naar de
huisarts moeten gaan. Het was wennen
in het begin, maar eindelijk kan ik weer
gaan en staan waar ik wil.”

Meer informatie
Leverancier van incontinentie-,
diabetestest-, wond- en stomamaterialen
en medische voeding.
Heeft u vragen? Onze klantenservice helpt
u graag verder.
www.benudirect.nl
0800 - 6 555 555
info@benudirect.nl

B E RO EPSV E RE N IG IN G

CV&V werkt vooruit!
Per 7 april 2016 heeft Thessa Boetzkes het stokje overgenomen van Liesbeth
Kok als voorzitter van de CV&V, de afdeling van Continentieverpleegkundigen
& Verzorgenden van de V&VN. Wie is de nieuwe voorzitter, wat doet de CV&V
en hoe zien zij de toekomst?
“Ik werk al twaalf jaar als continentieverpleegkundige in het
Amphia ziekenhuis in Breda. In 2004 heb ik de opleiding tot
continentieverpleegkundige gevolgd in Bunnik en in 2015 heb
ik aan de HAN in Nijmegen de UCS-opleiding gevolgd (urologie/continentie/stoma) en afgerond. Op dit moment werk ik
alweer met veel plezier ruim een jaar als UCS-verpleegkundige.
Na de UCS-opleiding werd ik gevraagd om de nieuwe voorzitter te worden voor de CV&V. Ik zie het als een enorme uitdaging en leerschool. Naast mij zijn er nog meer nieuwe leden
toegetreden tot het bestuur, wat ons een nieuw, jong en fris
bestuur maakt met veel energie, potentie en goede wil!

daarbij het juiste hulpmiddel, passend bij de behandelwijze,
afgestemd op de reële behoefte van de patiënt, doelmatig ingezet en tegen redelijke kosten. ‘Eenvoudig/goedkoop waar
het kan, ingewikkeld/duur waar dat nodig is’.
2 Het schrijven van ons eigen expertisegebied. Hierin wordt
opgenomen de speciﬁeke kennis en vaardigheden van continentieverpleegkundigen en –verzorgenden.
3 Het organiseren van ons jaarlijkse symposium in april.”

Activiteiten
De CV&V is een van de 40 afdelingen van de V&VN, de beroepsgroep van alle verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden in Nederland.
Onze afdeling telt ruim 300 leden. Onze leden werken in verschillende werkvelden, zoals de thuiszorg, ziekenhuizen, apotheken, bekkenbodemcentra, medische speciaalzaken, verzorgingshuizen en revalidatiecentra. Deze spreiding komt doordat
continentieproblemen in vele vakgebieden voorkomt. Het
zorgt ervoor dat we een breed draagvlak hebben.
Als bestuur hebben we verschillende contacten met andere organisaties.
Zo zijn we in gesprek met zorgverzekeraars zoals CZ en VGZ,
patiëntenverenigingen, stichting DON (diabetesonderzoek), fabrikanten van medische hulpmiddelen en andere afdelingen
van de V&VN zoals de afdelingen urologie en stoma. Zo zijn er
ook contacten tussen de CV&V en de SBP. Er ligt een wens om
de samenwerking te intensiveren. We zijn hierover al in gesprek via Malou Volmeijer, onze vaste contactpersoon vanuit
de CV&V.
Daarnaast worden we gevraagd door verschillende partijen om
mee te werken of te denken aan richtlijnen, projecten en opleidingen. We geven les bij de opleiding tot Continentieverpleegkundige op de St. Antonius Academie en hebben de UCS-opleiding mede opgezet samen met de afdeling Stomaverpleegkundigen en Urologieverpleegkundigen van de V&VN.
Er zijn drie speerpunten geformuleerd voor 2016:
1 Hulpmiddelenrichtlijn ontwikkelen in samenwerking met het
ministerie van VWS. Doel is om te komen tot afspraken/convenant waardoor de kwaliteit van hulpmiddelenzorg voor de patiënt eenduidig, transparant en aantoonbaar verbetert. Met

32

CV&V geeft iedere maand een nieuwsbrief uit voor professionals met informatie over continentiezorg. U kunt zich hiervoor
inschrijven via de website van de V&VN (www.venvn.nl).

SBP

U RIN EV E RLI ES

Help, ik haal de wc niet, het loopt eruit!
Veel mensen moeten vaak plassen en hebben moeite de urine op te houden.
Onwetendheid over de juiste behandeling bij patiënt en hulpverlener kan leiden tot veel ellende, frustratie en isolement. Welke oorzaken en behandelingen van urine-incontinentie zijn er? Het begint met de oorzaak opsporen.
Bertil Blok, uroloog Erasmus MC

Er zijn eigenlijk twee soorten urineverlies: doordat de blaas te
hard werkt of doordat de sluitspier niet sterk genoeg is. Vaak
zijn beide vormen aanwezig. Behandeling van de ene vorm kan
leiden tot verergering van de andere. Het resultaat is dan vaak
weinig of geen vermindering van het urineverlies, terwijl dat
vooraf voorspelbaar was bij de keuze van therapie.
Urine-incontinentie doordat de sluitspier niet goed werkt (inspanningsincontinentie) komt bij vrouwen vooral door vaginale
bevallingen en bij mannen na prostaatoperaties. Urineverlies
doordat de blaas te hard werkt (overactieve blaas) komt vaker
voor bij oudere mensen zonder duidelijke oorzaak. Verder
wordt deze overactieve blaas vaker gevonden bij schade aan
het zenuwstelsel, zoals beroerte of MS, of na bestraling van het
kleine bekken.
Voor de behandelkeuze moet bekend zijn welke vorm van incontinentie op de voorgrond staat en of de blaas goed kan samenknijpen. Verder kan een bandje na de operatie problemen
geven, zoals moeilijk uitplassen of toegenomen aandrang om
te plassen. Vaak zijn deze problemen voorspelbaar door het
doen van een vullingsonderzoek (UDO).
Alle behandelingen hebben voor- en nadelen. Invasieve (operatieve) behandelingen zijn meestal effectiever. Bijwerkingen van
medicijnen wegen vaak niet op tegen de geringe verbetering
van de kwaal. De hulpverlener moet zich laten leiden door twee
motieven bij het voorschrijven van een behandeling: maak de
situatie van de hulpvrager niet erger en behandel de ander zoals jijzelf of je partner behandeld zou willen worden.
De meeste mensen in mijn praktijk hebben al meerdere specialisten in andere ziekenhuizen gezien zonder het gewenste resultaat. Vaak hebben ze medicijnen en bekkenfysiotherapie gehad.

Pacemaker of injecties
In het Erasmus MC bieden wij bij te veel aandrang twee behandelopties: de blaaspacemaker (sacrale neurostimulatie) of injecties met botuline toxine (Botox of Dysport).
Voordeel van de blaaspacemaker is dat je na een geslaagde test
en implantatie in de bil via een ingreep van 30 minuten onder
plaatselijke of algehele verdoving voor 5 jaar uit het medische
circuit bent. De poliklinische of operatieve test is bij 85% van de
mensen succesvol. Nadeel is dat de pacemaker via een snee van
4 cm in dagbehandeling moet worden ingebracht. Wij zijn bezig een onderzoek te starten naar pacemaker-sparend gebruik,
waardoor de batterij slechts elke 15 jaar hoeft te worden gewisseld.
Voordeel van botuline toxine injecties in de blaas bij te veel aan-
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drang is dat de behandeling onder lokale verdoving kan plaatsvinden. Nadelen van de injecties zijn dat je elke zes maanden
via een scoop in de plasbuis injecties krijgt, ongeveer 7% niet
meer goed uitplast en zichzelf moet katheteriseren gedurende
weken en dat er blaasinfecties kunnen ontstaan.
Enkelstimulatie geef ik niet, aangezien het minder effectief is
dan de blaaspacemaker en ik liever niet de mensen elke week
op de polikliniek laat terugkomen. Voor enkelstimulatie verwijs
ik door naar andere ziekenhuizen.
Jaarlijks plaats ik 50 blaaspacemakers en krijgen 300 mensen bij
ons botuline toxine injecties.

Bandje, ballon of sluitspier
Bij incontinentie door onvoldoende werking van de blaassluitspier wordt meestal eerst bekkenfysiotherapie gegeven.
Vaak helpt dit onvoldoende of willen mensen een deﬁnitievere
oplossing. Vrouwen met stressincontinentie bieden wij een
bandje dat via de vagina wordt ingebracht in 10 minuten. Per
jaar behandelen wij ongeveer 25 vrouwen met een bandje en
na één jaar is 90% van deze vrouwen ‘droog’.
Bij de behandeling van inspanningsincontinentie bij de man is
het belangrijk te weten of er bestraald is. Als iemand niet bestraald is, is ballontherapie (ProACT) de beste optie. Sinds 2007
heb ik bij meer dan 200 mensen deze ballonnen geplaatst en
momenteel krijgen bij mij 50 mensen per jaar deze behandeling. Het voordeel van ballonnen is dat ze met een sneetje van 8
mm kunnen worden geplaatst in 20 minuten en dat ze poliklinisch kunnen worden gevuld tot continentie is bereikt en spontaan plassen nog mogelijk is. De ballonnen zijn eenvoudig onder lokale verdoving te verwijderen.
(Vroeger plaatste ik ook de male sling. Nu niet meer omdat de
operatiewond groter is, het alleen werkt bij geringe lekkage en
het postoperatief veel pijn kan geven). Als de ballontherapie
niet slaagt, geef ik de kunstsluitspier. Andere therapieën geef ik
niet aangezien die niet bewezen effectief zijn op langere termijn.
Als mannen bestraald zijn, zijn de behandelopties beperkt doordat het bestraalde weefsel heel hard wordt en niet meegeeft.
Zelf geef ik alleen de kunstsluitspier bij deze mensen. Dit apparaat bedien je via een pomp in de balzak, waarmee je 2 minuten krijgt om te plassen. Ik plaats ongeveer 10-15 kunstsluitspieren per jaar en de operatie duurt 60-70 minuten.
Als ik zelf bestraald was en fors incontinent zou zijn bij inspanning, zou ik geen andere therapie willen dan de kunstsluitspier.
Bij geringe incontinentie na bestraling zou ik geen aanvullende
operatieve therapie willen.
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COLUMN

Omgekeerd redeneren?
Ik werk inmiddels 28 jaar met veel plezier voor
thuiszorgorganisatie Vérian op de Veluwe. Sinds
negen jaar heb ik me volledig gespecialiseerd en
richt ik me op de twee vakgebieden continentiezorg en wondverpleging. Door de jaren heen heb
ik dus de ‘transitie’ van de continentiezorg van
dichtbij meegemaakt en gezien wat dit voor de clienten betekent (in de thuiszorg spreken wij van
cliënten en niet van patiënten).
Deels ben ik het ermee eens dat er gekeken moet worden naar
het verbruik van continentiematerialen en de kosten die het
met zich brengt, want we moeten het toch met elkaar betaalbaar houden, maar zoals het nu gaat, gaat het soms echt alle
gekheid en onzin te boven.
Midden september werd mij gevraagd een huisbezoek te brengen bij een dame van rond de 80 jaar. Dat is nou het mooie
van mijn vak: ik mag de cliënten thuis bezoeken, wat toch voor
de persoon die het aangaat meestal een veilige omgeving is. In
de beslotenheid van de huiskamer komen alle aspecten van de
continentiestoornis van deze cliënt aan de orde en heb ik de
gelegenheid dieper in te gaan op de klachten. In de vorm van
advies, instructie en voorlichting hoop ik de cliënt van dienst te
kunnen zijn.
In dit geval waren de fysieke klachten dusdanig (onstabiel, gebruik rollator, fysieke beperkingen in rug en armen, soms uitval
in benen, kortom een heel scala aan medische problemen) dat
in mijn beleving deze mevrouw een zeer gegronde reden had
om de broekjes die ze gebruikte voor haar continentiestoornis,
te blijven dragen. Mevrouw vertelde dat de leverancier haar
had aangegeven dat ze te veel materiaal gebruikte. Ik sprak
met haar af dat ik contact zou opnemen met de leverancier
van de materialen en toen gebeurde er in mijn beleving iets
vreemds.
De contactpersoon van de leverancier vertelde me dat mevrouw ingedeeld was in proﬁel 6, dat is dus een relatief hoge
indeling. Binnen dat proﬁel worden de materialen vergoed die
wij doorgaans herkennen als de ‘ﬂex’-systemen, vertelde de
contactpersoon. De band om het middel met klittenband, voor
de meeste lezers van dit blad zeker bekend. Daarnaast had ze
recht op twee inleggers per dag. Op het moment dat ik vertelde dat mevrouw de broekjes gebruikte, zei de contactpersoon dat ze dan ingedeeld zou worden in proﬁel 5.
“Is dit nu niet een geval van omgekeerd redeneren?” was mijn
vraag. Is het niet een regel dat een cliënt op basis van een diagnose van incontinentie, comorbiditeit (meerdere aandoeningen tegelijk), handfunctionaliteit en noem verder maar op ingedeeld hoort te worden in een bepaald proﬁel? Volgens de
medewerker van de leverancier was dat niet het geval. Waarop
ik dus vroeg of deze leverancier dan alle cliënten op basis van
het materiaal dat men gebruikt indeelt in een proﬁel, ongeacht
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of het materiaal geschikt is voor die cliënt en of de cliënt daarmee naar zijn of haar normen een voldoende kwaliteit van leven behaalt.
En dan blijkt maar weer dat deze systematiek van proﬁelindeling, (wurg)contracten die sommige leveranciers afsluiten met
de zorgverzekeraars zorgen voor katten die rare sprongen maken.
Hoe kunnen we dit met elkaar aanpakken en zorgen dat we
kijken naar de cliënt, vanuit een holistische mensvisie en alle
aspecten respecteren?
Mijn rol als continentieverpleegkundige is ﬂink veranderd de
laatste jaren. Daar waar ik wil aansluiten bij de cliënt en zijn of
haar behoeften (en daarin zeker ook reëel te kijken naar kosten en mogelijkheden, ook al gaat mijn advies lijnrecht in tegen de wens van de cliënt, maar is het vanwege een gebrek
aan kennis en kunde dat de cliënt geen doordacht besluit kan
nemen), wil ik blijven staan voor mijn cliënt ook al kom ik
steeds meer in conﬂict met de leveranciers en de beperkingen
die zij stellen. Kortom: het is een hele uitdaging om mijn vak te
kunnen uitoefenen.

Gea Willems (54) is single moeder van twee jongvolwassenen,
een erg leuke taak die zij met veel liefde vervult. Minstens zo
leuk is haar baan als gespecialiseerd wijkverpleegkundige bij
Vérian. In deze column geeft zij de lezer een inkijkje in haar
dagelijkse praktijk: haar vak waar zij trots op is en dat zij nog
jaren hoopt te kunnen uitoefenen.
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