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Thuiswonende ouderen hebben behoefte 

aan informatie over de invloed van het 

verouderen op bekkenbodemproblemen. 

De kennis waar de thuiswonende ouderen 

over beschikken is, in kaart gebracht en 

het blijkt dat een aantal belangrijke zaken, 

die van invloed kunnen zijn op bekkenbo-

demdisfuncties, bij deze groep niet be-

kend is.

Incontinentie komt regelmatig voor: bij 

thuiswonende ouderen is bijna een kwart 

incontinent voor urine en bij ouderen die 

thuiszorg ontvangen is dat meer dan de 

helft.1,2

Incontinentie bij ouderen heeft vaak 

meerdere oorzaken zoals sarcopenie, leef-

stijl, voeding, vochtinname en medicatie. 

Dit probleem neemt toe wanneer mobili-

teit, functies van de organen en cognitie 

door ouderdom afnemen.3 Incontinentie 

heeft grote impact op het functioneren 

van thuiswonende ouderen, de familie en 

de zorgverlener, zowel fysiek, mentaal als 

sociaal.4,5 De zorg hieromtrent kost veel 

geld en tijd. Bekkenbodemproblemen bij 

TO komen veel voor. Kennis over veran-

deringen in het bekkenbodemgebied, als 

Thuiswonende ouderen hebben behoefte aan kennis over incontinentie. Een kwalitatief onderzoek in het 

kader van de afronding van de masteropleiding geriatriefysiotherapie. 
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Figuur 1. Onderzoek ‘Ouderen en Incontinentie’. Informatiefolder ‘Ouderen en Incontinentie’ 

 

Heeft de thuiswonende 
ouderen behoefte aan 

kennis/informatie over de 
gevolgen van het verouderen 
op het functioneren van de 

bekkenbodem?

Waaruit bestaat de ideale informatie volgens 
experts? (Delphi-onderzoek)

Wat willen en weten de 
thuiswonende ouderen? 

(enquête) 

Toelichting en verdieping 
van de antwoorden 
(interviews) 

35 % heeft behoefte aan informatie

95% is op de hoogte van de invloed 
goede vezelinname en 93% gaat naar de 

huisarts indien nodig

17% is op de hoogte van invloed 
cognitie, 11% van invloed medicatie en 

7% van toegenoemen valrisico op 
bekkenbodemproblemen



 NVFB Bulletin • december 2018 • Nummer 40 9



NVFB Bulletin • december 2018 • Nummer 4010

Karakteristieken Enquête Interview

respondenten aantal n = 164 n = 7

man : vrouw 65 : 98 2 : 5

aantal per leeftijdscategorie 1: 65-75 jaar, n = 81

2: 76-85 jaar, n = 71

3: 86-95 jaar, n = 10

1: 65-75 jaar, n = 4

2: 76-85 jaar, n = 3

opleidingsniveau laag: n = 56

middelbaar: n = 47

hoog: n = 56

overig en n.v.t.: n = 1

geen data: n = 3

laag: n = 2

middelbaar: n = 2

hoog: n = 3

incontinent ja: n = 40 

m : v = 12 : 28 

ja: n = 2 

m: v = 1 : 1

nee: n = 117 nee: n = 5 

m : v = 1 : 4

geen data: n = 4

comorbiditeiten: ja: n = 118 

  1: n = 52 

  2: n = 31

  3: n = 21

  > 3: n = 8 

geen data: n = 6

ja: n = 6

  1: n = 1, 

  2: n = 4

  3: n = 1 

nee: n = 42 nee: n = 1

behoefte aan informatie

man : vrouw

opleidingsniveau

ja: n = 58 

m : v = 19 : 39

laag: n = 21

middelbaar: n = 15

hoog: n = 20

geen data: n = 2 

ja: n = 4 

m : v = 1 : 3

laag: n = 1

middelbaar: n = 0

hoog: n = 3

nee: n = 98

m: v = 43: 55

laag: n = 31

middelbaar: n = 31

hoog: n = 33

overig: n = 1 

nee: n = 3 

m: v = 1: 2

laag: n = 1

middelbaar: n = 2

hoog: n = 0

Tabel 1. Karakteristieken deelnemers onderzoek ouderen en incontinentie.
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gevolg van het ouder worden, kan bijdra-

gen aan het voorkomen, verminderen of 

oplossen van deze problemen.6 Deze in-

formatie is niet beschikbaar.7,8  

In het kader van de masteropleiding geri-

atriefysiotherapie is onderzocht of thuis-

wonende ouderen behoefte hebben aan 

kennis over de gevolgen van verouderen 

op het functioneren van de bekkenbodem 

en welke kennis aanwezig is.  Zie fi guur 1.

Dit is in drie fasen onderzocht: een 

Delphi-onderzoek onder experts en een 

hierop gebaseerde enquête, die werd uit-

gezet onder 635 thuiswonende ouderen 

in één dorp (met een respons van 164 in-

gevulde enquêtes). Vervolgens zijn enkele 

semigestructureerde interviews afgeno-

men. 

Deze stappen hebben geleid tot de vol-

gende resultaten: 35% van de responden-

ten heeft behoefte aan informatie. Een 

aantal zaken is bekend, zoals de invloed 

van voeding, (95%) en het zoeken van 

hulp bij problemen (93%). Het belang 

van voldoende drinken is echter bij 

slechts een derde van de respondenten 

bekend en slechts 18% is ermee bekend 

dat te weinig drinken kan leiden tot isola-

tie. De invloed van medicatie, vermin-

derde cognitie en toegenomen valrisico, is 

nog minder bekend, respectievelijk 17%, 

11% en 7%. Deze worden door de res-

pondenten niet in verband gebracht met 

incontinentieproblemen. De resultaten 

van de enquête zijn weergegeven in tabel 1 

en tabel 2. 

In de interviews is gevraagd de antwoor-

den toe te lichten. Taboe was een belang-

rijk gespreksonderwerp. Geïnterviewden 

gaven aan niet met anderen te praten over 

bekkenbodemproblemen, maar waren er 

wel open over tijdens de vraaggesprekken. 

Hulpverleners kunnen de uitkomsten van 

dit onderzoek toepassen door ouderen 

bewust(er) naar bekkenbodemproblemen 

te vragen en wat ze hierover zelf al weten 

of denken te weten. Dan kan deze kennis 

waar nodig worden aangevuld en beschik-

ken de ouderen daarmee over de juiste in-

formatie. Op grond daarvan kan dan, sa-

men met de hulpverlening, de juiste 

keuze worden gemaakt om bekkenbo-

demproblemen te voorkomen of de ‘erva-

ren last’ te verminderen.9,10 Op die ma-

nier is er ook aandacht voor dit, mogelijk 

verborgen, probleem, waardoor het uit de 

taboesfeer komt. Daarmee wordt een 

aanzet gegeven voor een mogelijke aan-

pak en dus verbetering van de kwaliteit 

van leven. Voor (geriatrie)fysiotherapeu-

ten is het van belang kennis te hebben van 

bekkenbodemproblemen en aandacht 

aan deze problemen te besteden. Meer 

dan een kwart van hun doelgroep heeft er 

immers mee te maken. Een goede multi-

disciplinaire samenwerking met bekken-

fysiotherapeuten is van groot belang. 

De kennis die bij thuiswonende ouderen 

aanwezig is over bekkenbodemproblemen 

is beperkt. Zij dienen gewezen te worden 

op de onderwerpen die zij zelf niet met de 

problemen associëren, namelijk de in-

vloed van medicatie, afnemende cognitie 

en toegenomen valrisico. Een patiënten-

folder is inmiddels beschikbaar.

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen 

leiden tot meer gerichte informatie en ef-

fectievere ondersteuning en zorg. Dit zal 

mogelijk kosten van de gezondheidszorg 

verminderen en de kwaliteit van leven 

voor TO verbeteren.4,5,11-13  

Het gehele artikel en de patiëntenfolder 

zijn beschikbaar via www.fysiopraxis-

kngf.nl.

Tabel 2. Uitkomsten stellingen deelnemers onderzoek 'Ouderen en Incontinentie'.

Domeinen (Delphi) en uitkomsten kennis van ouderen percntage 

%

eten en drinken, vezelinname 95

huisarts/hulp zoeken 93

kennis van aandoening/functioneren bekkenbodem: reductie klachten 64

prevalentie 62

preventie 61

kennis van aandoening/functioneren bekkenbodem: herstel klachten 58

materiaal 54

vergoeding 46

genotsmiddelen roken 43

actief zijn, bewegen 42

genotsmiddelen alcohol en koffi e 38

drinken (vochtinname) 31

sociaal isolement/sociale context 18

cognitie 17

medicatie 11

valrisico 7
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