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Voorwoord

VOORWOORD

Iedereen kijkt wel eens terug. De één in gedachten, de ander via ‘pro-

gramma gemist’. Bekken bodem4All neemt u mee terug naar de eerste 

maanden van haar jonge bestaan. 

Tegelijkertijd ligt er ook een uitdaging om meer vrijwilligers en-

thousiast te maken voor het betekenisvolle aandeel dat wij, 

samen met medisch professionals kunnen hebben om de posi-

tie van de patiënt te versterken.

Daarom een hartelijke uitnodiging aan u die dit leest om (als u 

een beetje tijd en enthousiasme over hebt), eens vrijblijvend 

contact op te nemen om samen te onderzoeken waar u warm 

voor loopt en waar wij mee geholpen zijn om onze pijlers be-

langenbehartiging, bevorderen wetenschappelijk onderzoek, 

informatievoorziening en lotgenotencontact (ontmoeting en 

uitwisseling) nog beter vorm te geven. 

Nicole Schaapveld, voorzitter B4A

Rectificaties B-Wijzer  
december 2016

Artikel Fetske Hogen Esch

In de vorige B-wijzer is per abuis het ongeredigeerde 

interview geplaatst met bekkenfysiotherapeut Fetske 

Hogen Esch (pagina 6 en 7). De redactie betreurt dit en 

nodigt de lezer van harte uit om kennis te nemen van de 

correcte weergave van het interview op onze website 

www.bekkenbodem4all.nl

Foto Erik Arendsen

Bij de foto van uroloog Erik Arendsen op pagina 14 zijn 

de credits weggevallen: Foto Storm Lutgerink 2000.

En omdat ik deze column daags voor Pasen schrijf, laat ik mij 

naar hartenlust inspireren door de pasgeboren lammetjes in de 

wei en het boterlammetje bij de feestelijk gedekte paasbrunch. 

Als vanzelf dwalen mijn gedachten af naar de eerste maanden 

uit het leven van B4A. Soms schuchter als een jong lammetje, 

nog wat wiebelend op eigen benen, maar steeds vaker ook 

dartelend in de wei, nieuwsgierig om zich heen kijkend, onder-

zoekend en ondernemend de grenzen van de omheining en 

het speelveld verkennend, dat ongetwijfeld groter is gewor-

den, met de introductie van Bekkenbodem4All. Om vervolgens 

vooruit te kijken met een vooruitziende blik!

Vanaf het begin was het merkbaar dat een nieuw logo, nieuwe 

website en eigentijdse naam ons behulpzaam was om het wat 

stoffige imago dat patiëntenorganisaties soms lijkt te omrin-

gen, van ons af te schudden. 

Tel daarbij de mogelijkheden om samen met andere organisa-

ties een nog bredere doelgroep te kunnen bedienen en je hebt 

alle ingrediënten in huis om een succesvol en krachtig platform 

te vormen. Daar gaan we dan ook voor!

Met enthousiasme zijn we als klein samengesteld bestuur van 

start gegaan, met vallen en opstaan op zoek naar een nieuwe 

werkbare dynamiek, waarbij ervarings- en inhoudsdeskundig-

heid het beste tot hun recht komen. De artsen binnen ons be-

stuur hebben zitting genomen in de Medische Advies Raad en 

als vrijwilligersorganisatie leren wij steeds beter om met name 

die thema’s op te pakken, waarin wij daadwerkelijk het verschil 

kunnen maken. Dit motiveert en stimuleert om onze (erva-

rings)deskundigheid succesvol in te blijven zetten. 
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Paul van Houten (1954) is sinds 1984 specialist ouderengeneeskunde. In 2005 

werd hij Hoofd medische dienst van de Zonnehuisgroep. In 2008 promoveerde 

hij op een onderzoek naar toiletgang bij zorgbehoevende ouderen. Hij begon 

ooit als huisarts maar ontdekte dat hij voor ouderen meer kon betekenen: 

“Het werk is intensiever, je bent meer bij de mens betrokken.” Voor hem is het 

uitgangspunt niet de ziekte zelf, maar de impact ervan op het dagelijkse 

leven. 

Ouderenzorg in verandering

BEKKENBODEM&OUDEREN

Marlies Bosch 

Paul van Houten maakte de afgelopen jaren van dichtbij de 

grote veranderingen in de zorg voor ouderen mee. Waar vroe-

ger 65-plussers al in aanmerking kwamen voor een bejaarden-

huis, later verzorgingshuis, blijven mensen nu zo lang mogelijk 

in hun eigen huis. Dat heeft veel consequenties. 

Mantelzorg en incontinentie

Van Houten: “Het aantal ouderen neemt toe, daarom is er 

meer zorg nodig. Vooral voor ouderen met incontinentieklach-

ten: die doen een groot beroep op mantelzorgers. Echter, die 

opvang vraagt een stuk deskundigheid die bij familie en buren 

vaak niet voorhanden is. Hoe verschoon je een naaste, hoe 

help je iemand die dichtbij je staat naar het toilet, hoe vang je 

‘ongelukjes’ op? Om iemand te wassen kun je tijden afspre-

ken, maar een toiletbezoek laat zich niet voorspellen. Als die 

zorg neerkomt op een partner, houdt dat een enorme belas-

ting in. Die krijgt het gevoel van ‘ik moet er altijd zijn’. Hoe 

krijgt zo iemand zelf ondersteuning? Het is ook een emotio-

neel probleem: hoe ga je om met intieme zorg voor een part-

ner, een familielid en nog erger: een buur. Er is schaamte, het 

is ontluisterend voor degene zelf: je dwingt een ander om te 

dealen met jouw poep en pies. Vroeger was incontinentie een 

reden om naar een verzorgingshuis te gaan, nu niet meer. 

Door het Age Platform Europe (een koepel van ouderenbonden 

in Europa) is met mantelzorgers over dit probleem gesproken. 

Naast schaamte werd duidelijk dat mensen zich niet deskundig 

genoeg voelen om deze vorm van zorg te geven. Daarnaast 

hebben mantelzorgers vaak gewoon een baan, dus ook weinig 

tijd om flexibel inzetbaar te zijn. Ook zijn er door de vergrijzing 

mensen die zelf al met pensioen zijn, waarvan verwacht wordt 

dat ze ook nog voor hun hoogbejaarde ouder(s) zorgen. Vooral 

mensen met nacht-incontinentie zijn een probleem voor man-

telzorgers. Die krijgen daardoor te weinig nachtrust, die ze wel 

nodig hebben om overdag goed te kunnen functioneren. Hoe-

lang houdt iemand dat vol? Het is dus belangrijk dat er oplos-

singen komen die dat werk verlichten, zoals het gebruik van 

incontinentiematerialen die praktischer zijn. Ouderen moeten 

zo min mogelijk afhankelijk zijn van hun omgeving.”
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Dementie

“De groep demente ouderen is van een heel andere orde. Bij 

een deel gaat het proces langzaam. Er kan desoriëntatie ont-

staan, mensen weten niet meer waar ze zijn. Door apraxie 

(onvermogen om doelbewuste handelingen of samengestelde 

bewegingen uit te voeren, Red.) kunnen mensen niet meer 

handelen. Ze doen bijvoorbeeld een onderbroek over het 

hoofd aan. Ook zij blijven zolang mogelijk thuis, geholpen 

door mantelzorgers. Het lukt zelden om het proces thuis af te 

ronden. Er komt een moment van opname. Bij mensen bij wie 

cognitieve en mobiliteitsproblemen samengaan is incontinentie 

niet alleen een fysiek probleem, maar ook een gevolg van de 

opstapeling van deze factoren. Dat geldt ook voor ontlas-

ting-incontinentie.” 

Kwaliteit van leven

“Het is belangrijk wat ouderen zelf in hun leven van waarde 

vinden. De hulpverlening moet daarop afgestemd zijn en niet 

uitsluitend draaien om richtlijnen en protocollen. Vaak vinden 

de ouderen het participeren van groot belang: het kunnen 

meedoen met familie of kennissen. Als de incontinentie niet te 

verhelpen is dan moeten de opvangmaterialen die participatie 

goed ondersteunen. Het 

gaat dus bij opvangmate-

rialen niet alleen om hoe-

veel urine er in het materi-

aal kan maar ook om de 

vraag hoe een persoon er 

zo discreet mogelijk mee 

kan omgaan.

Het is zaak om mensen 

enthousiast te krijgen 

voor de geriatrische in-

valshoek en wat inconti-

nentie daarbij betekent, 

niet alleen hier maar in-

ternationaal. 

Dat vereist veel van zowel artsen als verpleegkundigen, maar 

het levert ook veel op. We kijken naar de gehele oudere 

en willen graag weten wat voor die oudere van grote waarde 

is, zodat we een behandeling echt persoonsgericht kunnen 

maken.” 



F-act gaat verder waar de gewone bekkenfysiotherapie ophoudt.

F-act is gespecialiseerd in diagnose en behandeling van 

onbegrepen pijnklachten in het bekken(bodem)gebied.

Fetske Hogen Esch    MSPT

Bekkenfysiotherapeut  / Pelvic Pain 

Specialist 

 t +31 (0)228 313 330

 e info@pelvicpain.nl

 i www.pelvicpain.nl

Voor wie?

Onze kliniek richt zich primair op mensen, zowel mannen als 

vrouwen, die blijven rondlopen met ernstige onbegrepen 

pijnklachten in bekken of bekkenbodem (pijn bij plassen, 

ontlasten of vrijen), of in de buik, lage rug, liezen of heupen. 

Bij deze patiënten is, ondanks de vele onderzoeken die er 

zijn gedaan, nog steeds niet duidelijk wat er aan de hand 

is. Wij beoordelen aan de hand van het invullen van een 

vragenlijst of we u kunnen helpen of dat we u beter kunnen 

doorverwijzen. 

Over F-act
Fetske Hogen Esch is algemeen directeur en eigenaar van F-act. Ze is sinds 1991 

gespecialiseerd in preventie, diagnostiek en behandeling van klachten in het 

gebied van buik, lage rug, bekken en heupen, en staat internationaal bekend 

als de Sherlock Holmes van de chronische bekken(bodem)pijn. Patiënten uit 

de hele wereld weten de kliniek te vinden. Fetske zoekt net zo lang door totdat 

ze weet hoe en waar de pijn ontstaat, en op welke manier de pijn het beste kan 

worden tegengegaan. Naast haar werkzaamheden binnen F-act is ze eigenaar 

van Bekkenfysiotherapie Hogen Esch. F-act Pelvic Pain Clinic

Molenweg Gezondheidscentrum  

Molenweg 11b, 1601 SR  Enkhuizen

www.blaascontrole.nl

www.darmcontrole.nl

SNM-expertisecentra

   Sacrale neuromodulatie (SNM) met het InterStim®-systeem van Medtronic 
biedt inmiddels verlichting aan > 200.000 patiënten wereldwijd.

    De werkzaamheid van SNM kan eerst worden getest (proefstimulatie).

Sacrale neuromodulatie (SNM): voor een overactieve blaas of verlies 
van ontlasting. Ook voor patiënten met een blaasledigingsstoornis.

CONTINUE 
CONTROLE 
GEEFT 
VERTROUWEN

Bij een overactieve blaas 
of verlies van ontlasting   SNM voor blaas- en darmcontrole 

  SNM voor darmcontrole 

  SNM voor blaascontrole



Er is rondom meneer De Graaf een beetje consternatie ont-

staan de laatste tijd. Hij blijkt toch wat last van incontinentie te 

hebben, maar wil het voor ons - zijn verzorgsters - eigenlijk 

niet weten. De gang naar het toilet is voor hem vaak te ver. En 

het gebeurt regelmatig dat wij in de keuken of op de trap nat 

ondergoed vinden.

Als ik het voorzichtig ter sprake probeer te brengen, waait hij 

het meteen weg. “Ik doe het wel in een bloempot.” Ik lach en 

zeg: “Vandaar dat uw planten er een beetje dubieus bij staan.” 

Hij buldert het uit van het lachen en we praten er niet meer 

over.

Toch laat het me niet los en ik bespreek het met zijn huisarts. 

En zo gebeurt het dat meneer De Graaf een week later in de 

kamer zit met een katheter. Hij is het er niet mee eens dat zijn 

‘heilige deel’ zoals hij dat noemt, aangetast is door een plastic 

slang. Ook de banden om zijn been, waarmee de katheterzak 

netjes op zijn plaats blijft zitten, vindt hij lastig. ‘s-Middags belt 

hij in paniek op omdat hij het voelt lopen. “Alles is warm, je 

moet echt nu komen!”

Ik spring op mijn fi ets en race zo snel mogelijk naar hem toe. 

Redden wat er nog te redden valt. Ik zie mijn geest al dwalen.

Als ik zijn kamer binnen kom, zit hij in de stoel met alleen zijn 

trui aan en de katheterzak aan zijn been. Zijn broek heeft hij 

de kamer in gegooid. Ik voel, maar het is allemaal nog droog. 

Ook aan zijn katheter is niets te zien. 

“Het voelt zo warm”, jammert hij.

“Alles is droog, er is niets aan de hand”, antwoord ik, terwijl ik 

Meneer De Graaf 

en de verwarmingselementen

COLUMN

de slang bij de urine-ingang controleer. “De warmte die u voelt 

is de urine die door de slang loopt. Urine is warm.”

Hij kijkt me over zijn leesbril bedenkelijk aan. Dan pakt hij de 

katheterzak op en kijkt ernaar. Zijn vingers gaan over de in-

houdslijnen op de buitenkant van de zak. 

“Nou snap ik opeens ook waar deze lijnen voor zijn. Dat zijn 

verwarmingselementen natuurlijk. Dat ik daar niet eerder aan 

gedacht heb.”

Ik kijk hem aan en ik lach, heel hard. “Hoe komt u erop”, scha-

ter ik.

“Oh, het is niet zo?”

“Nee, dit zijn cc-lijnen, zo kan ik zien hoeveel u plast.”

En hij lacht ook. Hij buldert van het lachen om zijn eigen idee.

Ik rij weer terug naar kantoor, waar ik een warm verhaal kan 

vertellen.

 Petra van der Waal

Wijkziekenverzorgster 

bij Zorgbalans Haarlem.

Auteur van het boek: 

Zorgen doe je zo! 

ISBN: 9789492261090

Vooraankondiging

2e Nationale 
Bekkenbodemdag
Noteer alvast de datum 20 januari 2018 Postiljon Hotel Bunnik 

voor patiënten, professionals en belangstellenden.

Ontmoeting, herkenning, uitwisseling, informatie en inspiratie

De eerste Bekkenbodemdag was een groot succes. 

Op onze website vindt u vanaf 15 september meer informatie!

Kijk op www.bekkenbodem4all.nl
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Pssssssst! Wilt u het ook weten? Het geheim van een leven lang seks? Het 

geheim van een leven lang lekkere, opwindende, verbindende, je helemaal 

laten gaan, zalige en luchtklarende seks? 

Het Geheim

BEKKENBODEM&OUDEREN

Ingeborg Timmerman, seksuoloog

Als seksuoloog let ik altijd goed op bij oudere echtparen die na 

40 jaar fijne seks toch een keer bij me op de stoep staan, om-

dat er een obstakel is waar ze niet overheen kunnen komen. Ik 

bewonder de manier waarop zij over hun seksuele leven kun-

nen praten: vol liefde en respect voor dat waardevolle deel van 

hun relatie, zoekend naar woorden waar een zee van gevoe-

lens achter schuilt.

Seksuoloog helpt

Ik zie in mijn vak natuurlijk vaker jonge mensen die vastlopen 

met hun seksleven. We weten dat je seksleven kan vastlopen 

door negatieve ervaringen, wanneer het niet lukt om een or-

gasme te krijgen bij een partner, wanneer je niet je grenzen 

kunt aangeven of wanneer je geen rekening kunt houden met 

de gevoelens van je partner. Ook kan het seksleven vastlopen 

als je niet durft aan te geven wat je echt opwindt, wanneer 

penetratie pijn doet, door angst voor urineverlies, door medi-

catie of behandelingen. 

Seksuologen kijken welke factoren kunnen helpen om het ple-

zier in seks weer terug te krijgen. We weten dat ieder obstakel 

genomen kan worden, omdat seksuele gevoelens vanzelfspre-

kend aanwezig zijn, als je maar een manier vindt om ze te sti-

muleren. 

Het is een voordeel van mijn vak om te kunnen leren van stel-

len die een leven lang fijne seks met elkaar hebben. Dat zijn 

mensen die je er niet over hoort. Zij dragen dat heerlijke ge-

heim met zich mee tot één van hen overlijdt en zullen dat 

nooit met anderen delen. Ik weet zeker dat de overlevende 

partner deze herinneringen zal koesteren, maar hij of zij zal 

deze niet delen op de uitvaart, omdat er toch een taboe op 

rust. Sterker nog: mensen onder de 45 willen niet weten dat 

mensen boven de 55 nog seks hebben. Vraag maar eens aan je 

arts tot welke leeftijd hij of zij het vanzelfsprekend vindt om te 

vragen op welke manier de klachten die je hebt van invloed 

zijn op je seksleven. 

Tips

Hoe komt dat taboe op seks en ouderen? Heeft dat te maken 

met ons geweldige voorstellingsvermogen? Dat wanneer we  

vragen naar seks, we ons er meteen iets bij voorstellen? En dat 

we zo opgevoed zijn met seksualiteit dat we alleen jonge men-

sen voor ons willen zien die de sterren van de hemelvrijen? 

Het antwoord op deze vraag moet ik u schuldig blijven, maar 

ik verklap u graag het geheim wat ik heb gehoord in de 

spreekkamer van openhartige senioren, die terugblikken op 

een leven lang fijne seks. 

“We vrijen meerdere keren per week. We vragen ons niet af óf 

we vrijen maar wel wánneer we kunnen vrijen.” “We nemen 

altijd de tijd voor een vrijpartij. Nu we ouder zijn hebben we 

meer tijd nodig om opgewonden te worden en klaar te ko-

men.” “Bij de verzakking van mijn baarmoeder deed penetra-

tie geen pijn, maar ik vond ‘t wel eens een akelig gezicht. Ik 

besteed iets meer aandacht aan hygiëne en leuke lingerie dan 

daarvoor.” “We vreeën al 30 jaar op dezelfde manier. Door zijn 

gewrichtsklachten werd gemeenschap een ‘tour de force’. We 

hebben toen geleerd hoe we elkaar op een andere manier 

konden bevredigen. Eigenlijk heel fijn dat we dat op onze leef-

tijd nog ontdekt hebben.” 

Wat leren we van deze tevreden stellen? Seksuele gevoelens 

zijn vanzelfsprekend en blijven een leven lang bestaan. Ook als 

u geen partner hebt, is het zoeken van seksuele opwinding fijn 

en vergroot dit uw tevredenheid in het bestaan. Wanneer er li-

chamelijke of psychische belemmeringen zijn, kunnen die 

overwonnen worden. U kunt het seksuele repertoire uitbrei-

den. Er zijn altijd meer wegen naar Rome. Wanneer het u zelf 

of samen met uw partner niet lukt, vraag dan hulp. 

Lees ook het boek ‘Zin in seks! Zo ontwikkel je een sexy state 

of mind’ van Ingeborg Timmerman en Carlie van Tongeren. 
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BEKKENBODEM&OUDEREN

De laatste tijd komt er steeds meer aandacht voor ouderen en intimiteit en 

seksualiteit. Als een stel al heel lang bij elkaar is, hebben ze soms behoefte 

aan een nieuwe impuls, maar een groot deel van hen verhuist naar aparte 

slaapkamers en ze hebben het seksleven vaarwel gezegd. Dat er eerder weinig 

over ouderen werd geschreven is waarschijnlijk omdat het niet ‘sexy’ genoeg 

is om te lezen over hoe oudere mensen toch een normaal of zelfs spetterend 

seksleven kunnen hebben.

Ouderen en intimiteit

Marlies Bosch

Intimiteit kent vele vormen. Het gaat niet alleen om het heb-

ben van ‘gemeenschap’ maar om het hele scala van aanraken, 

strelen, masseren, zoenen. Ook al hebben ouderen ongemak-

ken, zoals slecht ter been of niet zo lenig meer zijn, een laag 

libido, erectieproblemen of een stoma, het gaat er niet om 

doelgericht bezig te zijn maar om dicht bij elkaar te zijn. Dat  

is vaak een grotere vorm van intimiteit dan het doelgerichte  

vrijen dat uitsluitend op een orgasme is gericht. 

Goed om te vrijen

Als mensen tot op hoge leeftijd met elkaar vrijen bevordert dat 

de intieme band die ze samen hebben opgebouwd, de harmo-

nie in de relatie, het geluksgevoel van beiden. Zolang beide 

partners open durven zijn over wat ze nu anders zouden willen 

doen, wat ze fijn vinden of juist niet meer, dan blijft het stro-

men tussen mensen. Als er 

geen lichamelijk contact 

meer is en mensen blijven 

toch bij elkaar, vanwege ‘de 

goede naam’, de kinderen, 

geldzaken of wat dan ook, 

treedt er een verkilling op 

tussen beiden. Dan is er haast 

alleen sprake van een zakelij-

ke overeenkomst.

Soa’s

Als ouderen meer dan één 

sekspartner hebben (gehad), 

is er een even grote kans op 

het oplopen van een soa 

(seksueel overdraagbare aan-

doening) als bij jonge men-

sen. Dus veilig vrijen met een 

nieuwe partner is ook hier 

een must. Om er zeker van te 

zijn dat beiden ‘schoon’ zijn, 

is het goed om je allebei 

daarop te laten testen voor-

dat er zonder condoom 

wordt gevreeën. Mensen, ouderen zowel als jongeren, onder-

schatten de gevaren van orale seks, maar die zijn wel degelijk 

aanwezig.

‘Hét Doen’

Veel ouderen hebben het vrijen in de loop van hun relatie op-

gegeven. Soms doordat er onvoldoende aandacht wordt be-

steed aan het opwinden van de partner. Doordat een vrouw 

door een dunner wordende vaginawand niet vochtig genoeg 

wordt, kan het zijn dat ze er minder zin in heeft. Maar er zijn 

ook stellen die tot op hoge leeftijd de gewoonte hebben elkaar 

iedere ochtend voor het begin van de dag even te strelen. Het 

is voor goede seks tussen ouderen wel een zaak van investeren 

in elkaar, tijd nemen voor elkaar, afstappen van een sleur die is 

ontstaan in de loop van de relatie, en nieuwe wegen durven 

inslaan. Het belangrijkste is dat oudere partners er samen over 

praten. 



Tijdens een telefoongesprek met de B4A-ervaringsdeskundige vertelt Dagmar* 

haar verhaal. “Ik wil je graag vertellen over wat ik de afgelopen jaren heb 

meegemaakt met mijn bekkenbodem. Ik ben al tachtig, dus soms denk ik: 

waarom zou ik me nog druk maken. Ik ga er wel mee dood. Maar ik zit er wel 

mee. Ik kan eigenlijk nergens heen omdat de blaasverzakking waaraan ik  

al een paar keer ben geholpen, steeds opnieuw terugkomt, en ik heb er  

verschrikkelijk veel last van. Om er nu weer mee naar een dokter te gaan…. 

Kunt u me raad geven?”

Van het kastje naar de muur

“Het begon toen ik 58 was. Als ik op de wc zat, voelde ik vaak 

iets van onderen waarvan ik dacht: hoort dat daar wel? Ik ging 

na een tijdje toch maar naar de huisarts. Die zei dat hij er niets 

aan kon doen. Pas toen ik bij hem terug kwam omdat er een 

bal naar buiten kwam, ja, toen moest ik door naar een gynae-

coloog. Die zei dat het mijn baarmoeder was dus die werd er-

uit gehaald. Er is me toen niets gevraagd, het gebeurde ge-

woon. Ik heb het over me heen laten komen. Maar niet lang 

daarna merkte ik dat ik zomaar urine verloor. Niet als ik iets 

deed, maar gewoon, als ik op een stoel zat en tv aan het kijken 

was. Ik heb er jarenlang mee gelopen, want ja, weer naar mijn 

huisarts, hij zag me al aankomen. Uiteindelijk ben ik toch maar 

gegaan, want het werd echt te gek. Mijn dochter had toen net 

een baby gekregen en ik heb een keer zo’n luier in mijn onder-

broek gestopt. Dat was ook niet alles. Toen ik dat aan de huis-

arts vertelde heeft hij me verwezen naar een bekkenfysiothera-

peut, daar ben ik heel lang geweest, maar dat het nou echt 

hielp, nee. Naderhand zei ze tegen me dat ik de oefeningen 

echt iedere dag thuis moest doen, maar daar had ik helemaal 

geen tijd voor. Ik moest mijn man verzorgen, die had net een 

hartinfarct gehad en moest thuis weer opknappen. Daar had ik 

mijn handen aan vol.” 

Operatie

“Uiteindelijk overtuigde mijn huisarts me ervan dat ik toch 

maar eens naar een gynaecoloog moest gaan. Ik was er niet 

van overtuigd dat dat zou helpen, hij had me immers al een 

keer geopereerd en dat had niets geholpen. 

Maar nadat hij me had onderzocht zei hij dat hij er wel iets aan 

zou kunnen doen. Ik begreep niet wat hij allemaal vertelde, 

het was me te ingewikkeld. Ik heb er dus maar in toegestemd, 

want hij zei dat het er echt beter van zou worden. Ik was in-

middels 70. Na de operatie ging het een tijdje goed maar na 

een paar jaar begon ik steeds meer pijn in mijn buik te krijgen. 

Ik had geen idee wat er aan de hand was. Dus terug naar die 

gynaecoloog. Ik had niet veel zin in nog een operatie. Hij zei 

dat de verzakking van de blaas was terug gekomen en dat hij 

best nog een poging wilde wagen om alles goed te krijgen. 

Nou ja, ik ben ook wel nuchter en praktisch en dacht: drie keer 

is scheepsrecht, God zegene de greep. Dus weer onder het 

mes. Dat ging langere tijd goed.

Ik ben nu tachtig. De laatste paar jaar heb ik weer veel last van 

urineverlies en van rare pijn in mijn buik. Ik durf echt niet meer 

naar zo’n gynaecoloog. Ik kreeg het gevoel: ik loop van het 

kastje naar de muur. Oh, zijn er inmiddels dokters die daar heel 

veel van afweten? Nou, geef me maar een naam dan, ga ik 

toch nog een keer kijken of het beter kan worden. Je hebt ge-

lijk, ik kan wel honderd worden en dan moet ik al die tijd met 

pijn en urineverlies leven.” 

*  de naam Dagmar is op verzoek van betrokkene gefingeerd. 

Foto is niet van de betreffende persoon

10 B4A
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BEKKENBODEM&OUDEREN

Urologie is het onderdeel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met aandoeningen van de urinewe-

gen (o.a. nieren en blaas) en de mannelijke voortplantingsorganen. Veel mensen zullen bij het horen van 

het woord uroloog dan ook voornamelijk denken aan oudere-mannen-problemen als een vergrote pros-

taat, maar zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden kunnen bij de uroloog terechtkomen.

Urologie bij de oudere patiënt

Allert de Vries, uroloog

Prostaat

Veel ouder wordende mannen krijgen te maken met plaspro-

blemen zoals een zwakkere straal en nadruppelen. Vaak wordt 

dit veroorzaakt door een vergrote prostaat en zal een bezoek 

aan de uroloog moeten worden gebracht. Die zal onderzoeken 

of de vergroting goed- of kwaadaardig is en een behandeling 

instellen. Hoewel het in de meeste gevallen een goedaardige 

vergroting betreft, komt het ook voor dat er een kwaadaardige 

tumor in de prostaat zit. Prostaatkanker is de meest voorko-

mende vorm van kanker bij mannen. Afhankelijk van het soort 

tumor zal een behandeling gekozen worden. Deze kan o.a. be-

staan uit een operatie, chemotherapie of behandeling met 

hormonen.

Prostaatkanker is niet de enige vorm van kanker die door de 

uroloog wordt behandeld. Ook tumoren van de nieren, blaas, 

penis en teelbal behoren hiertoe. Bij oudere mannen zijn tu-

moren van blaas en nieren na prostaatkanker de meest voorko-

mende vorm van urologische tumoren. Het is voornamelijk de 

chirurgische behandeling die de uroloog uitvoert, voor behan-

deling met chemotherapie en bestraling worden bijvoorbeeld 

de oncoloog en radiotherapeut geraadpleegd.

Hoewel de behandeling van verschillende vormen van kanker 

een belangrijk onderdeel is van de urologie, behandelen we 

ook een breed scala aan andere ziekten. Nier- en blaasstenen 

komen bijvoorbeeld bij ouderen voor en worden door ons ver-

wijderd. Dit is ook typisch een ziekte die bij zowel mannen als 

vrouwen voorkomt. Verwijdering kan plaatsvinden door mid-

del van vergruizing van de steen, of door een kijkoperatie via 

de plasbuis. 

Urineverlies

Mensen worden steeds ouder en worden bovendien ook ge-

zonder oud. Dit betekent dat mensen vaak tot op hogere leef-

tijd seksueel actief zijn. Door veranderingen in lichaam en 

geest kunnen er bijvoorbeeld erectieproblemen ontstaan, die 

de seksuele activiteit negatief beïnvloeden. De andrologie is 

het onderdeel van de urologie dat zich o.a. bezighoudt met 

deze problematiek. Urologen kunnen advies geven over hoe 

hiermee om te gaan en soms ook een behandeling instellen. 

Wat veel mensen niet weten is dat de uroloog zich bezighoudt 

met ongewenst urineverlies. De oorzaak hiervan kan liggen in 

de aansturing van de blaas vanuit de zenuwen, maar ook in 

het zwakker worden van de spieren die de plasbuis afsluiten. 

Bij mannen komt urineverlies het meest voor na prostaatopera-

ties. Bij vrouwen is dit echter een probleem dat zeer veel in 

meerdere of mindere mate voorkomt. Zeker op oudere leeftijd 

heeft tot de helft van de vrouwen last van ongewenst urinever-

lies. Mede door zwangerschap en bevalling kunnen de spieren 

rondom de plasbuis verzwakt zijn en ontstaat urineverlies, 

soms gecombineerd met een verzakking van baarmoeder of 

vagina. Afhankelijk van het soort urineverlies kan een behan-

deling met medicijnen plaatsvinden die de aandrang verminde-

ren of kan er een (kleine) operatie plaatsvinden waarbij de 

plasbuis ondersteund wordt.

Naar de dokter!

Zowel plasproblemen als problemen met de erectie of onge-

wenst urineverlies zijn zaken die vaak gepaard gaan met  

gevoelens van schaamte bij de patiënt. Er is hier zeker sprake 

van valse schaamte, want het betreft hier zaken waar een  

patiënt doorgaans niets aan kan doen en die bij zeer veel 

mensen voorkomen. Een uroloog heeft met deze klachten, 

vanwege de mensen die hij of zij behandelt, uitgebreide erva-

ring en zal niet gauw ergens gek van opkijken. Schroom daar-

om niet als u bovengenoemde klachten heeft om behandeling 

te zoeken! 



Profundum is	actief op
diverse	locaties in	de	Drechtsteden
en op	het	Erasmus	MC.

ProFundum Instituut garandeert

- zorg voor de zorgvrager,

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

Heeft u	de	bekkenbodem app	al	op	uw telefoon staan?	

Bekken(bodem)zorg, dichtbij huis

Dudok erf 4

3315 KA Dordrecht 

T 078 6227411

F 078 6227412

www.profunduminstituut.nl

iedereen die daar behoefte

GRATIS!

INCONTINENT?

VOLLEDIG VERGOED

POLIKLINISCHE INGREEP 

SNELLE PROCEDURE

ONMIDDELLIJK EFFECT

BETROUWBAAR EN VEILIG

LANGDURIG RESULTAAT

BEHANDELING VOOR MANNEN

PATIËNTVRIENDELIJK

WWW.PROLASTIC.NL

BEL: 024 711 4134 OF E-MAIL NAAR: INFO@UROGYNBV.COM

BEHANDELING VOOR VROUWEN          

WWW.UROLASTIC.COM
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AFSCHEID

Afscheid trouwe bestuursleden

Op 1 januari van dit jaar maakten twee organisa-

ties onder een nieuwe naam een nieuwe start: 

Stichting Bekkenbodem4All was een feit! Dat had 

enige veranderingen in de samenstelling van het 

bestuur tot gevolg. 

Bij de voormalige SBP bestond het bestuur voornamelijk uit gy-

naecologen die de patiëntenorganisatie een warm hart toe-

droegen: Manon Kerkhof, Alec Malmberg en Willem Mensink 

(zie foto's boven). Zij hebben zich jarenlang ingezet om de 

vooruitzichten voor mensen met bekkenbodem klachten te 

verbeteren en gebruikten daarbij alle middelen die zij binnen 

hun beroepsgroep ter beschikking hadden. 

Het bestuur van de PGN daarentegen bestond uit ervarings-

deskundigen. 

Tijdens de heisessies die voor af gingen aan de samensmelting 

van de beide patiëntenorganisaties werd langzamerhand dui-

delijk dat de gynaecologen zouden verhuizen naar de even 

waardevolle Medische Advies Raad, van waaruit zij de nieuwe 

stichting B4A nog steeds kunnen en zullen ondersteunen. Alec 

Malmberg zal daarin een sturende functie gaan vervullen en 

Manon Kerkhof maakt deel uit van de redactie van B-Wijzer. Zij 

heeft de contacten in de medische wereld waarop we voor de 

inhoud voor dit magazine steeds zijn aangewezen. Van Willem 

Mensink hebben we op zijn verzoek afscheid genomen (zie 

pag. 25).

Tijdens het feestelijke afscheid van deze drie bestuursleden, 

hebben we ze van harte bedankt voor hun betrokkenheid en 

grote inzet.

Van de voormalige patiëntenorganisatie Gynaecologie Neder-

land namen drie bestuursleden afscheid: de secretaris/web-

master Els Smulders, penningmeester Margriet ven Kempen en 

e-mail consulente/bestuurslid Manon Bitter (zie foto's onder). 

Zij hebben zich jaren ingezet om vrouwen in het land te onder-

steunen bij een zoektocht naar de juiste behandeling, het on-

derhoud en opzet van de website en het op orde houden van 

de financiën. Aan hen allen: hartelijk dank voor inzet en ener-

gie!
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Alle medicijnen die in Nederland via de apotheek te krijgen zijn, zijn onder-

zocht op veiligheid. Toch is nog niet alles bekend, zoals zeldzame bijwerkin-

gen en de problemen die mensen kunnen ondervinden bij het gebruik van de 

medicijnen. 

ONDERZOEK

Monitoren medicijnen voor 
overactieve blaas

NIVEL en Bijwerkingencentrum Lareb 

Het NIVEL en Bijwerkingen-

centrum Lareb ontwikkelen 

een methode om snel infor-

matie te krijgen over de wer-

king en de bijwerkingen van 

(nieuwe) medicijnen. De eer-

ste aandoening waarvoor zij 

deze methode inzetten, is 

overactieve blaas. 

Hoe?

Het NIVEL en Lareb verzame-

len ervaringen van de uitein-

delijke gebruikers. Dit geeft extra informatie over de werking 

en bijwerkingen van medicijnen bij bijvoorbeeld oudere mensen 

of mensen die meerdere aandoeningen hebben. Mensen met 

een overactieve blaas worden geselecteerd via huisartsenprak-

tijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, een 

netwerk van huisartsenpraktijken die geanonimiseerde gege-

vens uit patiëntendossiers delen met het NIVEL. Bij instemming 

worden online vragenlijsten ingevuld over ervaringen met de 

verschillende behandelingen voor een overactieve blaas.

Oproep

Het NIVEL en Lareb willen patiënten graag betrekken bij de op-

zet van het onderzoek, om ervoor te zorgen dat de resultaten 

van het onderzoek aansluiten bij de wensen en behoeftes van 

patiënten. Zij zoeken patiënten met een overactieve blaas voor 

deelname aan hun patiëntenpanel.

Waarom?

Voordat een medicijn op de markt komt, is weinig bekend van 

de werking en bijwerkingen op de lange termijn, alleen die op 

de korte termijn terwijl veel medicijnen langer worden ge-

bruikt. Zo ook bij een overactieve blaas. Daarom is het belang-

rijk om de werking en bijwerkingen van medicijnen voor lange-

re tijd in kaart te brengen en te vergelijken met andere behan-

delingen die beschikbaar zijn, zoals bekkenbodemtherapie of 

andere medicatie. 

Wat levert het op? 

Deze informatie helpt zorgverleners en patiënten bij de afwe-

ging om een medicijn voor te schrijven of te gebruiken. Deel-

nemers aan het onderzoek krijgen feedback op basis van hun 

vragenlijst. Deze kunnen zij met de zorgverlener bespreken. 

Deze informatie helpt de patiënt en de zorgverlener om de 

beste behandeling te bepalen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een 

betere behandeling van overactieve blaas. 

Een vertegenwoordiger van Bekkenbodem4All is betrokken bij 

het project. Het project wordt gefinancierd door ZonMw en 

loopt van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019. 

Deelnemers gezocht voor patiëntenpanel overactieve blaas

NIVEL en Bijwerkingencentrum Lareb zoeken 3 tot 

5 mensen met een overactieve blaas die willen 

deelnemen aan het patiëntenpanel bij dit onder-

zoek. 

Waarom? Wat vinden patiënten met een overactieve blaas 

belangrijk in hun behandeling, zodat de vragenlijsten en feed-

backinformatie in het onderzoek zo goed mogelijk aansluiten 

bij de wensen en behoeften van patiënten met deze aandoe-

ning? 

Wat wordt er van u verwacht? 

Er zijn twee van 1,5 uur per keer bij het NIVEL in Utrecht. De 

eerste om uw input te krijgen op de vragenlijst voor het onder-

zoek. De tweede om input te krijgen op de feedbackinformatie 

voor toekomstige deelnemers. Daarnaast vragen we u om 

thuis de vragenlijst en feedback te testen. Uw commentaar 

kunt u per e-mail of telefoon delen. Daarnaast benaderen we 

u nog maximaal drie keer via e-mail of telefonisch in de perio-

de mei 2017 t/m mei 2018. 

Reiskosten worden vergoed, evenals een onkostenvergoeding 

voor deelname aan het hele traject. 

Aanmelden? Voor meer informatie en aanmelden kunt u 

contact opnemen met Leàn Rolfes via info@lareb.nl. 
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RICHTLIJN KWALITEIT HULPMIDDELEN

Kwaliteitsverbetering Continentie-
hulpmiddelen voor 600.000 gebruikers

Nicole Schaapveld

Na Kamervragen rond klachten over keuze en kwaliteit van 

hulpmiddelen, startte ZonMw (zelfstandige organisatie die ge-

zondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert) in 2015 een 

onderzoek. Het advies was drieledig: versterk de positie van de 

gebruiker, stimuleer de ontwikkeling en implementatie van een 

richtlijn en bevorder meer onderzoek naar onder andere inno-

vatie, doelmatigheid en de meerwaarde van hulpmiddelen.

Minister Schippers nam dit advies over en in 2016 werd een 

werkgroep ingesteld die deze kwaliteitsverbetering tot stand 

moest brengen. Het afgelopen jaar hebben 19 organisaties 

(patiëntenorganisaties, professionals, hulpmiddelenfabrikan-

ten/leveranciers, apotheken, zorgverzekeraars), 32 personen 

(namens Bekkenbodem4All Nicole Schaapveld) en een onaf-

hankelijk voorzitter (Margo Weerts) keihard gewerkt om de 

volgende uitgangspunten te realiseren. 

1. Een goede indicatie (voorschrift) die transparant en onaf-

hankelijk is.

2. Een hulpmiddel dat past bij indicatie/voorschrift.

3. Helderheid wie wat doet en welke competenties dat vereist.

4. Een rode vlag die door de gebruiker gehesen kan worden 

als het hulpmiddel niet passend is.

Het gaat er daarbij om wie wat doet, voor wie en wanneer. 

Een voorbeeld: je komt bij een zorgverlener voor jouw conti-

nentieprobleem. Er zijn meerdere oplossingen voor dat pro-

bleem te bedenken, zoals bekkenfysiotherapie of medische 

hulpmiddelen. Al die oplossingen hebben we in kaart ge-

bracht. Wat heb je nodig? Wie levert dat? En hoe controleer je 

het resultaat? In dat hele proces kunnen duidelijke verbeterin-

gen worden aangebracht.

Maatwerk

Heel belangrijk is het om telkens te blijven kijken of het materi-

aal past bij de situatie van de individuele patiënt. Natuurlijk 

wordt er naar het medische probleem gekeken, maar ook naar 

de mens daaromheen. Ben je mobiel? Doe je aan sport? Wat 

vraagt je werk van je? Je moet wat we noemen ‘functione-

ringsgericht voorschrijven’. En breder nog: we moeten ook de 

lijn beschrijven van het proces van voorschrijven. Van het sig-

naleren tot het leveren, en van het geven van instructie tot de 

evaluatie of je het goede hebt voorgeschreven

Incontinentie is geen ziekte. Het is een beperking, vaak het ge-

volg van ziekte, ouderdom of iets anders. Daardoor was er 

voorheen geen ketenzorg op ingericht. Daar zetten we nu de 

eerste stap mee en dat is een grote winst.

Niet alleen is het voor ieder van de 600.000 gebruikers afzon-

derlijk belangrijk om de juiste zorghulpmiddelen te krijgen, het 

is ook van breed maatschappelijk belang om het juiste te leve-

ren, zodat je geen problemen creëert verderop in de zorgke-

ten, bijvoorbeeld dat je je werk niet meer kunt doen of vereen-

zaamt omdat je de deur niet meer uit durft. Het is dus belang-

rijk dat we allemaal verder kijken dan ons eigen straatje, waar-

bij iedereen wat water bij de wijn zal moeten doen. Want ja, 

met de toenemende vergrijzing zal er bespaard moeten wor-

den, maar tegelijkertijd ook ruimte moeten blijven om nieuwe, 

innovatieve producten te kunnen ontwikkelen. Daar is ieder-

een zich gelukkig van bewust! 

Evaluatie

Twee zaken zullen merkbaar worden: er zal veel meer oog zijn 

voor de persoonlijke situatie van de patiënt en er komt een 

systematische, regelmatige evaluatie of het hulpmiddel nog 

wel doet wat het moet doen. Op incontinentie rust bij veel 

mensen taboe en er is veel verborgen leed bij patiënten. Zij 

zullen ervaren dat in de toekomst meer service wordt gebo-

den. En dat er meer mogelijkheden komen om aan de bel te 

trekken als dit niet het geval is. 

De kaderrichtlijn en module Continentiehulpmiddelen werd 

eind mei tripartite (patiënt-professional-zorgverzekeraar) aan-

geboden aan het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut. Sinds 

dat moment gaat het om verzekerde zorg waar alle partijen 

zich aan te houden hebben.

De patiëntenorganisaties B4A, Dwarslaesie Organisatie Neder-

land en de Incoclub zullen samen met V&VN het beheer op 

zich nemen van de module Continentiehulpmiddelen.

Kortom: er is veel bereikt, maar nog een hoop te doen, zoals

- ontwikkelen toegankelijke patiënteninformatie (zodat je als 

patiënt weet wat je mag en kan verwachten);

- deskundigheidsbevordering professionals;

- dataverzameling, in het bijzonder patiëntenervaringen;

- verdere doorontwikkeling van de module.

Wat zou het mooi zijn als de Hulpmiddelenzorg daarna écht 

voor iedereen merkbaar beter wordt. B4A zal zich hier als be-

heerder van de module blijvend voor inspannen! 



BEURSVERSLAG

Gezondheidsbeurs 2017

Tijdens de Gezondheidsbeurs in Utrecht op 2, 3 en 4 februari jl. was de Stichting Bekkenbodem4All, sa-

men met de ICP (Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging) aanwezig met een stand op het ‘Vrouwen-

plein’ van Zus en Zorg, een instantie die zich inzet voor betere zorg voor vrouwen. 

Marlies Bosch

Behalve stands voor verschillende organisaties die zich met 

vrouwenzaken bezighouden, zoals Women’s Inc en de Vuur-

vrouw, was er in deze hoek van de beurs zowel een kleine 

ruimte opgesteld om lezingen te houden over diverse proble-

men waarmee vrouwen in hun leven te maken kunnen krijgen, 

als wel een ‘speed-date’-hoekje waar men degene die een le-

zing gaf persoonlijke vragen kon stellen. 

Zo gaf Wouter Hehenkamp, een gynaecoloog met wie de B4A 

mee samenwerkt, een lezing over de impact van menstrua-

tieklachten, Marian Engberts (uro-gynaecoloog) probeerde bij 

het publiek verzakkingen en incontinentie uit de taboesfeer te 

halen en Bernadette Berendes, bekkenfysiotherapeut gaf een 

lezing om datzelfde te doen rondom alle bekkenbodemklach-

ten waarmee vrouwen te maken krijgen. 

Voor de Stichting Bekkenbodem4All zijn deze beurzen steeds 

opnieuw een mooie gelegenheid om het publiek duidelijk te 

maken dat er een patiëntenorganisatie is die de ruim één mil-

joen mensen (mannen, vrouwen én kinderen) met bekkenbo-

demproblemen in de breedste zin van het woord een luiste-

rend oor biedt. 

Dr. M. Kleinpenning-Engberts

Wouter Hehenkamp

Bernadette Herende

 Petra Krijgsman (ICP), 

Thea Boele en Isa Hoes

Nicole Schaapveld en Marlies Bosch
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SYMPOSIUM

Weet u hoe u een prolaps moet diagnosticeren? En welke behandelopties u heeft? 

Huisartsen in opleiding Marian Wiegersma en Chantal Panman hebben daar onder-

zoek naar gedaan. Zij promoveerden op het onderwerp ‘Verzakkingsklachten, be-

handeling in de huisartsenpraktijk‘ op 15 maart na afsluiting van het symposium: 

Bodem in Beweging. De doelgroep van dit symposium waren huisartsen, bekkenfy-

siotherapeuten, (uro)gynaecologen en aio‘s.

BODEM IN BEWEGING

Marlies Bosch

Tijdens het symposium in de ochtend in de Blauwe Zaal van 

het UMCG gaven specialisten zoals Marijke Slieker, bekkenfy-

siotherapeut in het Erasmus MC, Alec Malmberg, (uro)gynae-

coloog in het UMCG, en diverse anderen hun visie op de be-

weging in de bekkenbodem. In het door aardbeving geteister-

de Groningen was de vergelijking van de bodem die aldaar ten 

onrechte in beweging is en de bekkenbodem die juist in bewe-

ging moet blijven, een actuele vergelijking die de aandacht van 

de veelal Groningse specialisten en therapeuten erbij wist te 

houden. 

Hoogtepunt van het symposium, en een eyeopener voor de 

aanwezige behandelaars, waren de openhartige interviews die 

Janny Dekker hield met twee vrouwen met verzakkingsklach-

ten. De ene vrouw, een rasechte Groningse, was heel laconiek 

onder wat haar was overkomen, stak de loftrompet over haar 

gynaecoloog die haar steeds alle voor- en nadelen van ver-

schillende ingrepen had uitgelegd, en de operatie die ze uit-

eindelijk onderging had haar niets dan goeds gebracht. De 

andere vrouw had uiteindelijk de keuze gemaakt om een pes-

sarium te gaan dragen, en tot heden was dat voor haar klach-

ten afdoende. 

Het was vooral de openhartigheid waarmee beide vrouwen 

voor een volle zaal konden praten over intieme klachten zoals 

seksualiteit, schaamte naar buiten, begrip van vriendinnen en 

familie, die diepe indruk maakte op de aanwezigen. 

In de middag promoveerden Wiegersma en Panman op het 

door hen in een proefschrift beschreven onderzoek. Het onder-

zoek bestond uit twee studies: in de eerste studie werd het ef-

fect van bekkenfysiotherapie vergeleken met het effect van af-

wachten bij vrouwen met een milde verzakking, in de tweede 

studie werd die therapie vergeleken met het effect van een pes-

sarium. 

Hieruit bleek dat bekkenfysiotherapie in twee jaar iets meer 

verbetering gaf dan afwachten. In de tweede studie gaf een 

pessarium alleen verbetering bij vrouwen die een ‘bal’gevoel 

hadden in hun bekkengebied.

Beide promovendi gaven als advies dat bij de keuze tussen 

bekkenfysio of afwachten in het algemeen de therapie toch 

betere gevolgen zal hebben, maar ze kunnen dat niet met ze-

kerheid zeggen. 

Wat het pessarium betreft adviseren de artsen dat vrouwen 

met een matige tot ernstige verzakking zeker baat kunnen 

hebben bij een pessarium, al wordt daar wel bij aangegeven 

dat dit lang niet voor iedereen geschikt is door lichaamsbouw 

of andere oorzaken. Het is in ieder geval nodig dat de huisarts 

duidelijke uitleg geeft over de behandelopties zodat vrouwen 

een weloverwogen keuze kunnen maken.

Janny Dekker, UMCG, interviewt ervaringsdeskundige Dineke Hesseling.  Chantal Panman, Marian Wiegersma.
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COLUMN

Ouderdom
Gretig kijkt hij naar de hand die aarzelend in zijn richting komt. 

Zullen de hoge schoenen, die met hun lange veters samenge-

knoopt aan een vinger bungelen, in hem belanden? De hand 

draalt, laat dan langzaam de schoenen zakken en zet ze zacht 

naast Vuilnisbak op de ruwe vloer van de schuur. “Ik kan nog 

geen afstand van jullie doen”, hoort hij een vrouwenstem zeg-

gen.

Vuilnisbak baalt. Hij hongert naar gezelschap. Eén enkele dag in 

de week voelt hij zich wat verzadigd, maar dan wordt hij alweer 

ruw leeggeschud door een harde grijper die zich om hem heen 

klemt. Slechts heel even kan hij delen in de belevenissen van 

plastic zakjes, een oude pen, een leeg soepblik. Soms doet een 

scherf serviesgoed zijn verhaal, maar voordat hij de hele levens-

geschiedenis heeft gehoord, moet hij de scherf alweer afstaan. 

Vuilnisbak zwelgt in zelfmedelijden. Hij lijdt een eenzaam, lief-

deloos bestaan. Hij zou die schoenen wel willen verslinden.

De schoenen staan heel stil. Ze zijn doodsbang. Bijna waren zij 

in Vuilnisbak verdwenen. Eén van hen gluurt omhoog.

“Hé, Schoen, wat sta je daar nou stom! Je dacht dat je heel 

wat was, maar ze moet je niet meer.”

Schoen krimpt even in elkaar.

“Dat is niet waar, Vuilnisbak, dat mocht je willen, jij lelijke 

doodskist. Alles wat in jou belandt gaat naar het kerkhof, 

maar, zoals je ziet, wij niet. Wij worden bewaard.”

“Voor zolang het duurt, Schoen, voor zolang het duurt”, 

hoont Vuilnisbak met nauwelijks ingehouden leedvermaak. 

“Kijk nou eens naar jezelf. Gerimpeld ben je. Je huid vol bar-

sten, je zolen afgesleten, je kleur vervaagd. En je maatje is er 

nog erger aan toe. Daar helpt geen vet meer tegen. Je bent 

gewoon afgedankt.”

Schoen haalt diep adem .

“Vuilnisbak, wij zullen op het kerkhof belanden, maar anders 

dan jij gaan wij vervuld door verhalen en avonturen. Wij heb-

ben de wereld verkend. Meer dan tweeduizend kilometers 

hebben wij afgelegd, hoor je me Vuilnisbak. Over Franse we-

gen en Spaanse paden, over bergen en door valleien. Voeten 

hebben wíj beschermd tegen regen, kou en stenen. En liefde-

volle handen hebben óns strelend ingevet. Wij hebben gediend 

en wij zijn bediend. Zo was dat in ons bestaan.”

‘Lelijke doodskist, doodskist, lelijke doodskist.’ De woorden 

echoën tegen de wanden van Vuilnisbak.

De wind tocht onder de schuurdeur door, verkilt zijn bodem.

“Schoen?” Het blijft stil.

“Schoen, eigenlijk is het anders.” 

Vuilnisbak praat zo zacht dat Schoen hem nog maar net kan 

verstaan. 

“Wat bedoel je, praat eens wat harder.”

Vuilnisbak aarzelt even, dan vinden zijn gedachten woorden.

“Jullie zijn schoenen en ik ben een vuilnisbak. Jullie hebben je 

tijd gehad, maar ik ben ook de jongste niet meer. Het leven 

heeft ook mij getekend met butsen en barsten. Mijn bodem 

lekt, maar ik word toch elke dag wel gevoed. Misschien niet 

vandaag, maar dan wel morgen of overmorgen belanden jullie 

in mij. Ik zal mij even laven aan jullie verhalen, voordat jullie op 

weg gaan naar jullie laatste rustplaats. En, daar zal ook ik be-

landen. Zó is het, Schoen en daar moeten we het mee doen.” 

Vuilnisbak voelt het late zonlicht dat door het raam naar bin-

nen valt. Het straalt over zijn deksel.

Elma van Lier
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PROEFSCHRIFT

Bandjes bij stressincontinentie

Urine-incontinentie is een veel voorkomende aan-

doening die zijn weerslag heeft op miljoenen men-

sen (zowel vrouwen als mannen) wereldwijd. On-

danks dat urineverlies geen dodelijke aandoening 

is, wordt het geassocieerd met negatieve effecten 

op meerdere aspecten van het leven en wordt het 

door patiënten vaak als een grote last ervaren. Op 

10 mei jl. promoveerde ik op het onderwerp ‘Sling 

surgery for stress urinary incontinence; the perfect 

solution?’ ofwel: ‘Bandje’ de perfecte oplossing 

voor stressincontinentie?

Kees Hogewoning

Stressincontinentie is de meest voorkomende vorm van incon-

tinentie en wordt gedefinieerd als urineverlies bij hoesten, nie-

zen, springen of lachen. De afgelopen honderd jaar zijn er 

tientallen verschillende operaties en technieken voor de be-

handeling van stressincontinentie bij zowel vrouwen als man-

nen ontwikkeld, maar geen werd er zo succesvol als de zoge-

naamde ‘mid-urethrale sling.’ De eerste echt succesvolle sling, 

de TVT, werd in 1996 door de Zweedse gynaecoloog Ulmsten 

geïntroduceerd en sindsdien zijn er miljoenen van deze slings 

wereldwijd geplaatst. In een poging een graantje mee te pik-

ken van het succesverhaal van de TVT zijn er de afgelopen ja-

ren tientallen ‘vergelijkbare’ nieuwe slings geïntroduceerd met 

wisselende getallen voor zowel effectiviteit als veiligheid. Ook 

bij mannen zijn de slings tegen incontinentie de afgelopen 15 

jaar aan een opmars begonnen, hoewel solide bewijs voor de 

werking en veiligheid hiervan helaas nog vaak afwezig blijkt te 

zijn.

Waarmaken

Aan het begin van mijn proefschrift stel ik de vraag of slings, 

oud of nieuw, voor vrouwen of voor mannen, hun belofte naar 

arts en patiënt kunnen waarmaken door incontinentie op een 

veilige en effectieve manier te genezen. Om deze vraag te kun-

nen beantwoorden hebben we vanuit het Bekkenbodemcen-

trum van het LUMC de afgelopen jaren meerdere onderzoeken 

uitgevoerd. 

Allereerst hebben we gekeken naar de cijfers van sling-opera-

ties in verschillende ziekenhuizen in Nederland. Verder hebben 

we onderzocht hoe en met wat voor bewijs de nieuwe slings in 

de afgelopen jaren op de markt zijn gebracht. Tot slot hebben 

we onderzocht hoe een sling precies door een bekken heen 

gaat en welke zenuwen er door de operatie beschadigd zou-

den kunnen raken. 

Op basis van de onderzoeken in mijn proefschrift kunnen we 

concluderen dat, hoewel de originele TVT een effectieve en veili-

ge ingreep is, er tot op heden vele slings vrij op de markt ver-

krijgbaar zijn zonder dat er voldoende onderzoek naar de wer-

king en veiligheid is verricht. Bovendien blijkt dat er bij sommige 

technieken zenuwtakjes beschadigd kunnen raken die belang-

rijk zijn voor het behoud van de seksuele functie na de ingreep. 

Conclusie

De conclusie van het proefschrift luidt dat er direct actie onder-

nomen moet worden door de overheden (te beginnen met 

Amerika en Europa, waar de meeste slings worden geprodu-

ceerd) om strengere regels op te stellen voor de introductie van 

nieuwe slings op de medische markt. Alleen door deze regels 

zo spoedig mogelijk in te voeren kan de veiligheid van de be-

handeling van stressincontinentie met behulp van slings in de 

toekomst worden gegarandeerd.

Heeft u interesse in het volledige proefschrift? U vindt het via 

https://openaccess.leidenuniv.nl/ met zoekterm ‘Hogewoning’
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PROEFSCHRIFT

Bekkenbodem-echografie bij verzakking

Op 30 november 2016 promoveerde Tineke Ver-

geldt met haar proefschrift ‘Pelvic organ prolapse 

recurrence and the role of findings on translabial 

ultrasound’ aan de Radboud Universiteit Nijme-

gen, een onderzoek of met bekkenbodem-echo-

grafie de terugkeer van een verzakking kan wor-

den ingeschat. 

Tineke Vergeldt: “Een verzakking van de inwendige vrouwelij-

ke geslachtsorganen is een frequent voorkomend probleem 

met veel verschillende oorzaken. Helaas komt een verzakking 

na een operatie vaak weer terug. Als we na een operatie aan 

een blaasverzakking vrouwen na 1 tot 2 jaar lichamelijk on-

derzoeken, zien we bij ongeveer de helft van de vrouwen  

opnieuw een blaasverzakking. Gelukkig hebben niet al deze 

vrouwen daar opnieuw klachten van gekregen. Toch geeft  

ongeveer 10% van de geopereerde vrouwen binnen 1 tot 2 

jaar aan opnieuw klachten van de verzakking te hebben. 

Daarom is het belangrijk onderzoek te doen naar risicofac-

toren op het krijgen van een verzakking en het terugkrijgen 

van een verzakking na een operatie. Met deze informatie kun-

nen we vrouwen beter voorlichten, de succeskansen van een 

operatie inschatten en een op maat gemaakt behandelplan 

opstellen.”

Risicofactoren

“De belangrijkste onderzochte risicofactoren op het krijgen van 

een verzakking zijn het krijgen van kinderen, vaginaal bevallen, 

leeftijd en overgewicht. De kans op het terugkrijgen van een 

verzakking na een operatie wordt sterk beïnvloed door de ernst 

van de verzakking voorafgaand aan de operatie.”

Echo

Vergeldt: “In mijn proefschrift heb ik gekeken naar bevindin-

gen met bekkenbodemechografie. Bij bekkenbodemechogra-

fie zetten we een echokop tegen de schaamlippen van de 

vrouw en kunnen we onder andere de bekkenbodemspier in 

beeld brengen. Ten gevolge van een bevalling kan er schade 

zijn ontstaan aan die bekkenbodemspier en kan de opening 

binnen de bekkenbodemspier zijn vergroot. Uit mijn proef-

schrift blijkt dat vrouwen die een beschadigde bekkenbodem-

spier hebben en vrouwen die een grote opening binnen de 

bekkenbodemspier hebben, een grotere kans hebben dat we 

na een verzakkingsoperatie opnieuw een verzakking zien bij li-

chamelijk onderzoek. 

We hebben een model ontwikkeld waarmee we voorafgaand 

aan een operatie voor een blaasverzakking kunnen inschatten 

hoe groot de kans is dat we na één tot twee jaar na de opera-

tie bij lichamelijk onderzoek opnieuw een blaasverzakking 

zien. De bevindingen van bekkenbodemechografie spelen hier-

in een belangrijke rol. Voordat we dit model daadwerkelijk in 

de spreekkamer kunnen gaan gebruiken, zal het eerst in een 

nieuw onderzoek op zijn betrouwbaarheid worden getest. Ho-

pelijk kan dit model ons in de toekomst helpen om, samen met 

de vrouw die met klachten bij ons komt, te beslissen of een 

operatie de juiste keuze is voor de behandeling van de verzak-

king.”
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NIEUW BESTUUR

Nieuw bestuur  
Stichting Bekkenbodem4All stelt zich voor

Nicole Schaapveld: voorzitter

Nicole Schaapveld (1959, Delft) heeft haar wortels stevig ver-

ankerd in de social profit sector. In de afgelopen >20 jaar be-

kleedde zij directiefuncties in diverse organisaties op het snij-

vlak van zorg, welzijn en onderwijs. Haar focus ligt daarbij op 

het faciliteren van vrijwilligers en professionals. Nicole werkt 

vanuit een visie waarbij gezamenlijk belang haar drijfveer 

vormt en denken in kansen en mogelijkheden haar motto is. 

Niet zo vreemd dat zij zich ter overbrugging naar een volgende 

functie beschikbaar stelde als voorzitter van toen nog de SBP. 

Veranderingen in het zorgveld volgen elkaar in rap tempo op. 

Het is haar overtuiging dat een duurzame gezondheidszorg 

waar iedereen van profiteert, alleen mogelijk is met mondige 

patiënten. Patiënten die als volwaardige gesprekspartner op-

treden, niet alleen in de behandeldriehoek patiënt – behande-

laar – zorgverzekeraar. Maar ook richting politiek en het inno-

vatieve bedrijfsleven. SAMEN vormt daarbij het sleutelwoord 

om elkaar te vinden, opnieuw te verbinden en doelen te ver-

wezenlijken. De vorming van Bekkenbodem4All ziet Nicole dan 

ook als een opstapje naar een krachtenbundeling van alle ver-

gelijkbare organisaties tot één platform voor alle mensen met 

bekkenbodemklachten. Mooi om daar een steentje aan bij te 

kunnen dragen!

Naast sportieve activiteiten als hockey en tennis, geniet Nicole 

van een warme familie/vriendenkring en is zij actief als lid  

cliëntenraad, voorzitter van een Serviceclub en lid van een net-

werk voor vrouwelijke ondernemers.

Marlies Bosch: secretaris/PR

Marlies Bosch (1942, Briltil) was vanaf 1987 landelijk coördina-

tor/voorzitter van de landelijke organisatie voor vrouwen met 

gynaecologische klachten. Deze organisatie werd ooit opge-

richt omdat er in de tachtiger jaren, vaak onnodig, een enorm 

aantal baarmoeders werd verwijderd. Al snel ontwikkelde zich 

dit tot een groep waar gynaecologen mee in gesprek wilden 

komen om zo de zorg voor vrouwen met gynaecologische 

klachten te verbeteren. In de beginjaren werden er vooral 

praatgroepen georganiseerd en gastlessen gegeven aan gynae-

cologen in opleiding en verpleegkundigen. De laatste jaren 

was de PGN een volwaardige partner van de NVOG om samen 

te komen tot een goede opzet van richtlijnen, standaarden, 

protocollen en patiënteninformatie. 

Daarnaast is zij fotograaf en journalist (o.a. voor het bisdom 

Groningen-Leeuwarden). Ze werkt sinds 1995 in Ladakh (NW 

India) met Tibetaans Boeddhistische nonnen aan educatieve en 

gezondheidsprojecten. 

Joke Wolbers: interim-penningmeester

Toen penningmeester Ad van der Vooren vanwege gezond-

heidsredenen moest besluiten zijn werkzaamheden voorlopig 

op te schorten, toonde Joke Wolbers zich bereid tijdelijk pen-

ningmeester te worden. 

Joke Wolbers, (1956, Hendrik-Ido-Ambacht) heeft sinds 2007 

een eigen administratiekantoor. 

“Ik verzorg de administratie voor particulieren, zzp’ers en het 

mkb. Ik ben positief ingesteld, juist complexe vraagstukken 

binnen mijn vakgebied dagen mij uit. Ik ben ervan overtuigd 

dat voor elk probleem een oplossing is en word enthousiast 

van de ingewikkeldere problemen die ik in mijn dagelijks werk 

tegenkom. Binnen mijn netwerk zijn er meerderen die zich in-

zetten als vrijwilliger voor stichtingen en verenigingen. Het 

heeft mij niet verbaasd dat ik daarom gevraagd ben penning-

meester te zijn voor een stichting voor adoptiehonden, een 

vrouwelijke ondernemersvereniging en sinds november 2017 

van Stichting Bekkenbodem4All. 

Er is natuurlijk meer in het leven dan werken, zoals in de zon 

zitten met een goed boek, een leuk weekend op stap, of naar 

het theater met vrienden, mijn tuin weer mooi en uitbundig 

maken, of lekker naar het strand. Kortom, ik geniet gewoon 

van  het leven. 

Thea Boele: coördinatie vrijwilligers/telefoon-

consulent 

Thea Boele (1961, Brandwijk) kwam in 2012 in het team van 

de PGN als ervaringsdeskundige op gynaecologisch gebied. Zij 

bekleedde de functie van moderator op het forum op de web-

site. Daarnaast was zij telefoonconsulente en bestuurslid. In 

2015 nam ze ook voor de SBP die taak op zich. Dat doet ze 

eveneens nu voor Bekkenbodem4All. Thea Boele is tevens de 

website-beheerder.

Zij is moeder van vijf volwassen zoons, oppasoma, mantelzor-

ger voor haar man met Parkinson en levensgenieter 
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TERUGBLIK

 voor naald en plakelektrode
 2 kanalen
 8 programma’s, individueel aan te passen
 zeer lage verbruikskosten
 voldoet aan europese richtlijnen 
 medische hulpmiddelen
 voor de behandeling van de over-actieve blaas,  
 fecale- en stress-incontinentie
 met twee kanalen ook inzetbaar bij interstitiële 
 cystitis, pijn bij prostatitis, urogenitale- en 
 rectale pijnsyndromen.
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UROSTIM 
de budgetvriendelijke PTNS
(€ 2,90 / sessie 
aan verbruiksmaterialen)

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

cursussen PTNS 

(basis en gevorderd) 

in voorbereiding.

Waar zette de B4A zich het 
afgelopen halve jaar voor in?

Belangenbehartiging legt een steeds groter beslag op de activi-

teiten van onze patiëntenorganisatie. Het is dan ook verheu-

gend dat VWS deze activiteiten vanaf 2017 bescheiden zal 

fi nancieren.

Denk hierbij aan de werkgroep ‘Kwaliteit Continentie Hulp-

middelen’ en het beheer van de module ‘Continentiezorg’ die 

B4A samen met de Dwarslaesievereniging Nederland (DON) 

voornemens is te gaan voeren. (Op pag. 15 vindt u meer over 

de inhoud en tot nu geboekte resultaten van deze werkgroep).

Naast de zeer intensieve betrokkenheid in deze werkgroep, 

participeert B4A ook in tal van richtlijnen/keu-zehulpen/onder-

zoeken/indicatoren etc. Denk daarbij aan:

1. Uitkomsten baarmoederhalskanker (ontwikkelen van indica-

toren samen met de Nederlandse Patiënten Federatie)

2. Studie bij mannen met plasklachten die worden behandeld 

met alfablokkers. Dit is een medicijn om de blaashals open 

te zetten (onderzoek i.s.m. Nederlands Huisartsen Genoot-

schap en het UMCGroningen)

3. Gender en gezondheidstudie naar bekkenbodemklachten bij 

mannen en vrouwen (onderzoek UMCGroningen, Neder-

lands Huisartsen Genootschap en Profundum)

4. Sacrospinale hysteropexie versus gemodifi ceerde Manches-

ter-operatie, waarbij twee operatietechnieken worden ver-

geleken bij een verzakking (onderzoek RadboudUMC)

5. LUTS/plasklachten bij mannen (richtlijnontwikkeling met 

RadboudUMC, UMCU)

6. Vergelijkende studie tussen de doeltreffendheid van het 

middel Ulipristal als alternatief voor operatieve ingrepen bij 

vleesbomen (onderzoek UMCUtrecht)

7. Patiënteninformatietool Rectumprolaps (ontwikkeling on-

line tool samen met Patiëntenfederatie Nederland)
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Afscheid Willem Mensink

Januari jongstleden namen wij op gepaste wijze afscheid van Willem Men-

sink. Als gepensioneerd gynaecoloog heeft hij zes jaar lang op onnavolgbare 

wijze het vice-voorzitterschap vormgegeven, in combinatie met de redactie 

van de B-wijzer van toen nog de Stichting Bekkenbodem Patiënten. 

Maar liefst 14 B-wijzers heeft hij op de wereld geholpen! En 

onder zijn bezielende leiding is deze geweldig geprofessionali-

seerd en hebben ‘themanummers’ hun intrede gedaan. Het 

blad bevat ervaringsverhalen, nieuwe behandelinzichten, on-

derzoeksresultaten, promoties, congressen etc. Het informatie-

ve magazine vormt inmiddels een niet meer weg te denken en 

gewaardeerd wachtkamerblad in ieder bekkenbodemcentrum 

in Nederland.

De kracht zat hem met name in kwalitatief hoogstaande in-

houdelijke artikelen, waarbij zijn inhoudsdeskundigheid als 

voormalig gynaecoloog (lang voordat urogynaecologie als sub 

specialisme haar intreden had gedaan) een grote pré vormde 

om zijn vakbroeders en zusters laagdrempelig te benaderen.

Willem kenmerkte zich door zijn betrokkenheid en betrouw-

baarheid in het nakomen van afspraken. Soms serieus maar 

vaak ook met humor en het was een genot om samen met 

hem naar vakinhoudelijke congressen te gaan om kennis te ha-

len, of op beurzen (Gezondheidsbeurs, 50+ beurs, Nationale 

plasdag) te staan om informatie te delen met bezoekers en pa-

tiënten.

Het bestuur is Willem dankbaar dat hij bereid is geweest om in 

de overgang van SBP naar B4A een extra jaar bij te tekenen, 

zodat er na een periode van droogzwemmen voldoende exper-

tise zou zijn opgebouwd om de rijke historie van SBP te incor-

poreren in het nieuwe elan van B4A. Of ons dit gelukt is, laten 

we graag aan de lezer over.

Wat we als bestuur wel weten is dat we Willem zullen missen 

en er alles aan doen om meer vrijwilligers met ervaring, affi ni-

teit of deskundigheid op het gebied van bekkenbodemproble-

men aan onze organisatie te binden. Neemt u die uitnodiging 

aan? 

Nicole Schaapveld

Vijf jaar lang mocht ik samen met Willem Mensink de B-Wijzer 

samenstellen. Willem was altijd enthousiast, gedreven en em-

pathisch. Door zijn betrokkenheid wist hij wat er speelde in de 

bekkenbodemwereld. Tijdens ons vaste overleg in Friesland 

kwam hij met actuele onderwerpen en thema’s die de lezers 

bezighielden. Vastberaden, vasthoudend en met humor en re-

lativeringsvermogen wist hij auteurs steeds weer te verleiden 

op tijd hun bijdragen te leveren. 

Ik wens je veel plezier bij al je nieuwe activiteiten en ik weet 

zeker dat je Bekkenbodem4All en de B-Wijzer met aandacht 

blijft volgen! Het was een eer met je te mogen werken.

Ilse van Ogtrop, eindredacteur B-Wijzer

AFSCHEID
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PRODUCT BELICHT

TENA combineert  
innovatie met duurzame continentiezorg 

In de afgelopen paar jaar heeft TENA, naast het 

continu verbeteren van het assortiment inconti-

nentie-artikelen, met TENA Identifi een grote inno-

vatie op de markt gebracht. Dit is een belangrijke 

ontwikkeling voor de gebruiker en de zorgprofes-

sional, omdat het bijdraagt aan de verbetering van 

de continentiezorg.

TENA Identifi is een systeem om te kunnen beoordelen welke 

toiletroutine en continentiezorg het best bij de gebruiker past. 

Met zogeheten ‘sensorwear’ wordt de mate van urineverlies 

gedurende 72 uur gemeten. Sensorwear is een absorberend 

verband, dat eruitziet als de TENA Slip, met als verschil dat er 

een kleine ‘logger’ op zit: een apparaat dat het urineverlies re-

gistreert.

De gebruiker draagt deze speciale producten drie dagen lang, 

en bij elke verschoning wordt de logger overgezet op het nieu-

we product. Alle informatie wordt doorgegeven aan een com-

puter en op deze manier heeft men na 72 uur een heel goed 

beeld van het plaspatroon van de gebruiker. Op basis hiervan 

weet men welke toilettijden het best zijn voor de gebruiker en 

welk type product en verschoningsfrequentie het best bij de 

nieuwe persoonlijke situatie past.

In Nederland wordt Identifi al ingezet, bijvoorbeeld bij Leeker-

weide in Wognum. Daar blijkt dat de kwaliteit van leven be-

duidend verbeterd is en dat men nieuwe inzichten krijgt waar-

door verschoningen meer afgestemd kunnen worden op de 

behoefte van de gebruikers. Daarnaast draagt deze innovatie 

ook bij aan de behoefte om meer verantwoord en duurzaam 

om te gaan met incontinentiemateriaal, dunnere en kleinere 

materialen in te zetten als de situatie dat toelaat. Minder lek-

kages geven minder waskosten en minder gebruikte verban-

den. 

Ook in Denemarken, waar Identifi veelvuldig wordt gebruikt, 

zijn de resultaten heel goed. Er is zelfs sprake van 66% minder 

lekkages en 24% minder ongewenst urineverlies!

Heeft u vragen over deze innovatie? Neem dan contact op met 

onze afdeling TENA Consult, via www.TENAConsult.nl of tele-

foonnummer 0800-836 26 36.

Voor uitgebreidere informatie over alle TENA-producten gaat u 

naar www.tena.nl.

Gratis informatiebrochure

De breed verspreide informatiebrochure ‘Wat is en doet een 

bekkenbodem’ is in een fris jasje gestoken. Er is meer aandacht 

geschonken aan mannen, kinderen, urologische en 

gynaecologische problematiek. Leden/donateurs kunnen gratis 

exemplaren opvragen bij het secretariaat.
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RUBRIEK

Aandacht 
op de 

juiste plaats

Goede continentiezorg draait om aandacht. Bij Absorin begrijpen we dat als geen ander. 

Elke cliënt en elke zorgsituatie is immers anders. En de verschillen zitten vaak in de details: 

de juiste maatvoering, een nét iets andere pasvorm of handige extra’s voor nog meer gebruiksgemak. 

Daarom vindt u bij Absorin alles wat u nodig heeft. Van een persoonlijk advies tot de juiste oplossing 

voor de cliënt. Meer weten? Kijk op www.absorin.nl of bel (0186) 634 400. 

professionele continentiezorg

Absorin. Aandacht op de juiste plaats.




