z e st i e n d e j a a r g a n g • n ov e m b e r 2 0 1 7 • n r . 5 6

HESTER

Bij problemen
tussen navel
en kruis voor:

DADEMA
Dagvoorzitter
en directeur
Helder theater

Spelregels
zijn er niet
voor niets…

B l i j f e r n i e t m e e ro n d lo p e n

anbi-

t e r u g b l i k :

Gender en

Werkgroep
Bekkenbodem
van de NVOG

status
voor
b4all

gezondheid
Koningin Maxima op bezoek

ER is nog een wereld te winnen

beurs

De passie van...

doorbreekt

Sprekers en workshopbegeleiders van

taboe

de bekkenbodemdag aan het woord.

Samen sterk

2e nationale

nieuw expertisecentrum

bekkenbodemdag

voor vrouwenzorg

20 januari
w

w

w .

b

e

k

k

e

n

b o

d

e

m

4

a

l

l

.

n

l

COLOFON
Bekkenbodem op de Kaart is het informatiemagazine van de Stichting Bekkenbodem4All en
wordt uitgegeven in een oplage van 2500 exemplaren. Bekkenbodem op de Kaart verschijnt
twee keer per jaar.
Zestiende jaargang, 2/2017, nummer 56

Postadres
Stichting Bekkenbodem4All
Postbus 91
4000 AB Tiel
Telefoon (030) 656 96 30
Internet: www.bekkenbodem4all.nl
E-mail: info@bekkenbodem4all.nl
KvK Rotterdam: 243 20 275
Fiscaal nr: 816311663
Bank: NL21 ABNA 05 95 46 77 41

Inhoudsopgave
De passie van...
Hester dadema

4

Marina Hovius

5

Monique Berends

7

Philomeen Weijenborg

8

Dieuwke Botschuijver & Elisabeth Mes

9

Wil Konings

10

Coen Baeten

11

Relatiebijeenkomst Stichting
Bekkenbodem4All

13

De passie van...
Esther Nijhuis & Anne van camphout

14

Martinique Valentijn

15

Bram Bakker

16

Werkgroep Bekkenbodem van de NVOG

17

Gender en gezondheid

20

Beurs doorbreekt taboe

21

Spelregels zijn er niet voor niets…

22

Donateur/lidmaatschap
Word donateur/lid voor € 25,- per jaar.
Aanmelden kan via een brief/kaartje naar
bovengenoemd adres, via e-mail of de website
of per telefoon.
Contributiejaar loopt per kalenderjaar.
Opzeggen schriftelijk of per e-mail voor
1 november.
Hoofdredactie en fotografie: Marlies Bosch
Eindredactie: Ger Dreijer

Redactionele bijdragen
Nicole Schaapveld, Thea Boele, Marlies Bosch

Vormgeving/opmaak
Novel Monday

Relatiebeheer:
relatiebeheerbekkenbodem4all@gmail.com t.a.v.
Nicole Schaapveld
Copyright B4A®
Redactie en B4A zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van toepassingen van de in
Bekkenbodem op de Kaart beschreven informatie.
ISSN: 0920-0037

2

INFOLIJN VOOR AL UW
BEKKENBODEMKLACHTEN
Voor contact met onze ervaringsdeskundige kunt u bellen naar:

06 15 66 18 60
maandagochtend van 9:00-12:00 uur en
donderdagmiddag van 13:00-16:00 uur.
Voor patiëntgerelateerde vragen:
thea.bekkenbodem4all@gmail.com
Aanvraag infomateriaal en bestuursvragen:
info@bekkenbodem4all.nl

Samen
Voor deze column van de bestuurstafel heb ik me laten
inspireren door onze collega-patiëntenorganisatie Olijf
(vrouwen met gynaecologische kanker). Met het oog op
de 2e Nationale BekkenbodemDAG op 20 januari 2018
in Bunnik, heb ik hun perfect georganiseerde OlijfDAG in
oktober meegemaakt in de hoop inspiratie op te doen!
En dat is gelukt! Hun krachtige motto ‘SAMEN sta je niet
alleen’ werd nog versterkt door op die dag zoveel mogelijk
vrouwen te fotograferen in de kwetsbare Olijfhouding met
de handen gekruist voor de erogene zone, om aandacht te
vragen voor diagnostiek en behandeling van gynaecologische kanker.
Als Bekkenbodem4All kunnen we daar veel van leren! Ook
bekkenbodemproblemen worden nog te vaak onderschat,
zowel wat betreft aantal mensen dat hier last van heeft, als
de belasting die deze veelal verborgen aandoening oplevert voor de kwaliteit van leven. Het is dan ook mijn overtuiging dat wij als patiëntenorganisaties veel van elkaar
kunnen leren en elkaar bovendien kunnen versterken. Met
toestemming gebruik ik dan ook graag bijgaande foto die
op de OlijfDAG is gemaakt, met als doel beide aandoeningen beter op de Kaart te zetten en patiënten te wijzen op
het bestaan van patiëntenorganisaties die ondersteuning
bieden vanuit ervaringsdeskundigheid.

SAMEN is ook de leidraad geweest voor B4A om de ‘Routekaart’ uit te geven waarmee wij patiënten én professionals
de weg wijzen, op welke onderdelen wij aanvullend kunnen zijn in het vinden van antwoorden, ondersteuning en
het opkomen voor belangen van bekkenbodempatiënten.
En het is precies dit SAMEN dat wij tot stand hopen te
brengen op de 2e BekkenbodemDAG die wij in SAMENwerking met inmiddels al 6
collega-patiëntenorganisaties
in binnen- en buitenland
organiseren op 20 januari 2018
(raadpleeg de website voor de
actuele stand van participerende zusterorganisaties). Het
belooft een inspirerende dag
te worden waarop patiënten,
belangstellenden en professionals elkaar ontmoeten,
kennis delen, en (h)erkenning
vinden, in een ontspannen
sfeer met ‘theater met een
boodschap’, een heerlijke lunch
en rijkgevulde goodiebag.
Graag tot dan!
Nicole Schaapveld, voorzitter

Ni e uwsg ie rig g e wo rd e n ?
Kijk op de meegestuurde flyer; ga naar www.bekkenbodem4all.nl en schrijf je meteen in!

LET OP: de earlybirdkorting loopt nog tot en met pakjesavond (5 december)! Leden/donateurs van
samenwerkende patiëntenorganisaties profiteren van een gereduceerd tarief en voor professionals is
accreditatie aangevraagd. Wij kijken ernaar uit u op 20 januari te ontmoeten.

Vanuit de redactie
Deze Bekkenbodem op de Kaart van 2017 is geheel gericht
op de Tweede Nationale BekkenbodemDAG die op 20
januari plaats vindt in het Postillion Hotel in Bunnik. Ik
had de eer om alle sprekers en workshopbegeleiders te
interviewen. Om u vooral nieuwsgierig te maken naar wat
de inhoud van hun lezing zal zijn, heb ik daar met nadruk
NIET naar gevraagd.
In plaats daarvan wilde ik graag weten wat hun passie is, in
werk en persoonlijk leven. Dat leverde een aantal betrokken portretten op waaruit direct duidelijk wordt dat deze
artsen, bekkenfysiotherapeuten, en dramaturgen uitsluitend vanuit hun passie hun vak hebben gekozen.
U vindt de B-wijzer nu Bekkenbodem op de Kaart in een
geheel nieuw jasje. De nieuwe stichting Bekkenbodem4All
wil daarmee een signaal afgeven: we zijn er voor jong en

oud, voor de een miljoen mannen, vrouwen en kinderen
die met bekkenbodemklachten te maken hebben. Een
nieuwe stichting met een nieuwe boodschap: zet de
bekkenbodem op de kaart, voor professionele zorgverleners maar vooral en juist ook voor de patiënt die met welk
probleem dan ook in het bekkenbodemgebied te maken
krijgt!
Laat ons weten wat u van ons nieuwe magazine vindt!
We hopen u te mogen verwelkomen
op 20 januari. Het belooft een
interessante en bijzondere dag
te worden!
Marlies Bosch,
hoofdredacteur
Bekkenbodem op de Kaart
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De passie van...
HESTER DADEMA
Dagvoorzitter en directeur
Helder theater

Hester Dadema (1976), directeur van theaterbedrijf
Helder Theater, is opgeleid als agoog met specialisatie in drama. Ze studeerde daarna orthopedagogiek,
maar besloot voor het einde van haar studie dat haar
interesse in het daadwerkelijk werken met jongeren
groter was dan studeren.

Hester Dadema:

‘Ik vind vooral jongeren die net wat anders zijn, interessant om mee te werken. Voor mij is het belangrijk dat de
jongeren zich bewuster worden van onderwerpen als: Hoe
ga ik om met drank? Wat is respect eigenlijk? Ken ik mijn
grenzen? Dit kan ik stimuleren door herkenbare situaties
te spelen die dan ook echt raken! De GGD heeft onderzoek
gedaan naar het effect van de educatieve voorstellingen op
jeugdigen. En wat bleek? Dertig procent van hen is anders
gaan denken over gebruik van drank en drugs. Theatermaken op een realistische manier doet dus iets met mensen.
Ik probeer scènes zo herkenbaar mogelijk te maken en niet
te theatraal te zijn, want ik merk dat dan de inhoud niet
echt aankomt, niet dichtbij komt. En dat wil ik juist!
Ik verzorg samen met andere acteurs van Helder Theater
voor leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet
onderwijs voorstellingen over onderwerpen zoals seksualiteit, waarden en normen en drugsgebruik. Ook doen we dit
voor ouders op ouderavonden. Zo’n ouderavond verzorgde ik ook op de school waar de dochter van Caroline Vos
(gynaecoloog in Tilburg) op zit en zij was zo enthousiast
dat ze me wilde voorstellen als dagvoorzitter voor de
Stichting Bekkenbodem4All voor de BekkenbodemDAG op
20 januari 2018. Ik vind dat een uitdaging om mee aan de
slag te gaan.’

stromen, in het hier en nu blijven. Dus ik kijk en voel waar
mensen behoefte aan hebben, zodat ze geïnspireerd raken.
Het is mijn passie om gesprekken zo te leiden dat er een
communicatie met de zaal ontstaat.
Ik zal af en toe rollen spelen die uit het leven van de mensen in de zaal gegrepen kunnen zijn. Een aantal onderwerpen zal zwaar op de maag vallen.
Dus ik probeer het luchtig te houden zonder de komiek
uit te hangen. Ik wil dingen terug kunnen koppelen naar
het hier en nu. In een paar interacties doe ik dat samen
met Wil Konings. Er moet bij een volle agenda tijd zijn voor
ontspanning en een lach. Zo’n dag moet een bron zijn van
inspiratie voor alle aanwezigen, zodat ze met een goed
gevoel naar huis gaan. Interactief theater is daar een uitstekend middel voor.’

Passie
‘Wat mijn passie is? Ik vind het belangrijk om als dagvoorzitter te voorkomen dat mensen indutten. Het publiek
moet steeds opnieuw wakker worden, energie voelen
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Helder Theater
Interactief & Educatief Theater

De passie van...
Marina Hovius
uroloog

Marina Hovius (1969) werkt als uroloog in het OLVG
in Amsterdam en bijt de spits af tijdens de komende
BekkenbodemDAG in Bunnik met: ‘Plassen moet,
maar gaat het ook altijd goed?’ Ze was tot nu toe
een van de weinige vrouwelijke urologen in het land.
Maar daar komt verandering in. In de opleiding is nu
ruim 50 procent vrouw!

Marina Hovius:
‘Mijn passies wil je weten? Ik ben gek op reizen naar de
gekste plekken die je kunt bedenken. De laatste jaren doen
we aan huizenruil. Dan kom je op plaatsen waarvan je het
bestaan niet wist, want je weet niet wie het huis met dat
van ons wil ruilen. Zo krijgen we een hele dierentuin in
huis, in al die landen maken we foto’s van dieren. Ik heb
een dochter (15) en een zoon (12) en die hebben dezelfde reiskoorts als wij. Mijn mooiste reizen waren wel naar
Zimbabwe en Botswana, dat waren de meest pure landen,
je komt op plekken waar niemand komt.’

Vak
‘Ik ben uroloog geworden uit passie voor dat vak. Mijn
belangrijkste drijfveer om urologie te kiezen was de combinatie van begeleiden, het praat-deel, en het doe-deel:
de behandeling. Je wordt opgeleid vanuit de chirurgie, dat
betekent snijden. De diagnoses van functionele klachten
(zoals plasklachten) horen daarbij, maar ook veel oncologie, zoals prostaat- en blaaskanker. Bij andere vormen van
kanker hebben mensen te maken met verschillende artsen,
bij prostaatkanker blijft een groot deel van de diagnostiek,
behandeling en begeleiding in handen van de uroloog, op
de bestraling of chemotherapie na. Dat maakt ook dat het
een leuk vak is.
Voor mij is de kankerbegeleiding, hoe ingrijpend ook, het
gemakkelijkste, omdat er meestal duidelijkheid over de
behandeling is, wat niet het geval is bij onbegrepen blaasproblemen zoals het blaaspijnsyndroom.

Behandeling van kanker beïnvloedt alle
functies in het bekkenbodemgebied. Die
klachten zijn vaak niet gemakkelijk op
te lossen, maar ik kan de mensen er wel
in begeleiden. Zo ook bij urine-incontinentie en ontlastingsproblemen. Sommige gevolgen komen niet voort uit een
ziekte maar uit het ouder worden.
Bij de uroloog is er aandacht voor het functionele aspect
van de behandeling. Mannen in de urologie, het lijkt wat
cliché, opereren liever, vrouwen hebben meer aandacht
voor wat er omheen gebeurt. Deze combinatie vind ik de
leukste van mijn vak. Ik wil kijken hoe mensen met de gevolgen van een operatie kunnen omgaan, welke impact die
heeft op bijvoorbeeld seksualiteit. Vanuit deze passie zal ik
20 januari mijn verhaal doen.’
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De passie van...
Monique Berends
natuurgeneeskundige

Monique Berends (1967) noemt zichzelf een Bèta
meisje, dat gedurende haar schooltijd bezig was met
wis- en natuurkunde. Toch maakte ze de overstap
naar de opleiding voor natuurgeneeskundige en die
stap had alles te maken met haar grote passie: interesse in mensen, natuur en filosofie.

Monique Berends:
‘Die opleiding is heel breed opgezet, van anatomische en
medische kennis, naar kruiden en massagetechnieken. Ik
ben inmiddels 25 jaar natuurgeneeskundig therapeute.
Begon vooral met massage, en ben me daarna verder gaan
specialiseren in darmtherapie en colonhydrotherapie.
Daardoor kwamen er mensen in de praktijk met verteringsen vage buikklachten, chronische darmontstekingen en
allerlei andere problemen in het bekkenbodemgebied.
Daar ben ik me meer op gaan richten. Mijn cliënten komen
vaak door mond-tot-mond reclame of omdat ze doorverwezen worden.

Ik kijk ook samen met de cliënt naar: wat maakt je gelukkig? Ik zit niet vast in een bepaalde behandelingsmethode,
maar pak die methoden eruit die het beste aansluiten bij
de klacht en de persoon.
Voeding is voor mij een onderdeel van mijn passie in mijn
werk. Iedereen moet eten, maar de eetpatronen zijn veranderd: er is veel rommel te koop en weinig tijd om goed
te koken. Voor mij zijn interventies zoals voldoende water
drinken, bewegen en genoeg slaap belangrijk, dan gebeurt
er vaak al heel veel.
Mijn eigen passie? Centraal staat mijn gezin, dat is een bron
van vreugde. We hebben vijf kinderen. Verder geniet ik van
Griekenland, ik leer ook Grieks en ik speel met een groepje
Klezmermuziek. Tot slot, hoeveel passies kan een mens
hebben: ik ben graag in mijn volkstuin, waar ik mijn eigen
groente verbouw.’

Ik ontmoet mensen op diepere lagen, we praten over
achterliggende problemen die normaal gesproken niet aan
de orde komen. Voor mij is het steeds weer een puzzel om
achter de oorzaken van de klacht te komen en samen met
de cliënt een therapieplan op te stellen. Het motiveren van
mensen om gezondere keuzes te maken vind ik leuk. Bovendien daagt het me uit om steeds weer verder te leren.
Ik heb dus een dieper contact met mijn cliënten en daar
geniet ik enorm van. In de reguliere zorg is daar minder tijd
voor.

De thema’s waar mensen mee worstelen
zijn universeel, ook ik heb daarmee te
maken in mijn eigen leven. Zaken zoals
gezien willen worden, verbinding met
anderen, rust en vrije tijd, die thema’s
spelen vaak een rol.
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De passie van...
Philomeen Weijenborg
gynaecoloog

Philomeen Weijenborg (1953) is gynaecoloog in het
LUMC (Leiden). We kennen elkaar al vanaf begin
jaren negentig toen de Vrouwenhulpverlening haar
hoogtepunt kende. Vrouwenhulpverlening was toen
een begrip waarbij de sociale positie van vrouwen,
hun status, gezinssituatie, achtergrond en levensstijl
mee werden genomen bij het vaststellen van een behandeling. De zelfhulpgroepen waren toen schering
en inslag en in praatgroepen deelden vrouwen hun
ervaringen. Zelfs de overheid was van het belang van
vrouwenhulpverlening doordrongen en gaf ruimschoots subsidie aan allerlei groepen die zich hiermee
bezighielden. Haar passie van toen is nog steeds
dezelfde die nu een groot deel van haar werk stuurt:
door haar kennis van gynaecologie wil ze vrouwen
helpen om de juiste afwegingen en keuzes te maken.

philomeen Weijenborg:
‘Ik sta voor empowerment van vrouwen als het over hun
gezondheid gaat. Dat was toen zo en dat is ook nu nog
steeds het geval. Ik zit al 35 jaar in het vak en blijf dat aspect heel boeiend vinden. Mijn speciale aandacht gaat uit
naar meisjes en vrouwen die het MRKH (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser) syndroom hebben: zij worden zonder
baarmoeder en vagina geboren. Ik heb met hen lotgenotencontact geïnitieerd en ben daar als arts bij betrokken.
We hebben in Leiden geregeld een informatieavond voor
deze jonge vrouwen, partners en ouders. Het MRKH-syndroom kan een enorme impact hebben op het dagelijkse
leven van deze vrouwen: ze menstrueren niet, kunnen vaak
geen gemeenschap hebben en kunnen zelf geen zwangerschap dragen. Meisjes merken dit pas als ze niet ongesteld
worden en daarmee naar de dokter gaan. In ons land wordt
dit syndroom ongeveer 17 keer per jaar vastgesteld.
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In mijn vak is een andere passie ’vrouwen met langdurige (buik)pijnklachten’.
Hoe langer pijn bestaat des te minder
kans er is om de oorzaak ervan te kunnen vinden.
Het is belangrijk dat je als dokter het totaal van het probleem bekijkt en de gevolgen van de chronische pijn op
het dagelijks leven inventariseert. Op deze manier ben je in
staat iemand die klaagt over pijn serieus te nemen en niet
als ‘aanstelster’ te bestempelen.’

De passie van...
Dieuwke Botschuijver & Elisabeth Mes
Dieuwke Botschuijver (1983) is gespecialiseerd
bekkenfysiotherapeut. Ze geeft, samen met collega
Elisabeth Mes, een workshop ‘de zwaartekracht te
lijf’. Zowel voor vrouwen als mannen! Beide vrouwen
zijn bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van
Bekken Fysiotherapeuten (NVFB).

bekkenfysiotherapeuten

Dieuwke Botschuijver:
Passie
‘Thuis is mijn zoontje van twee mijn passie. Daarnaast wandel ik met mijn hond in de bossen rondom Amerongen. Zo
maak ik mijn hoofd leeg.’

Werk
‘In mijn werk is het mijn passie om alles bespreekbaar te
maken. Bekkenbodemproblemen zitten nog in de taboesfeer, zoals plas-, seksualiteits- en ontlastingsproblemen.
De kwaliteit van leven wordt verbeterd als die bespreekbaar zijn. Ook mannen hebben bekkenbodemklachten
zoals urineverlies, fecale incontinentie, pijnklachten en
seksueel disfunctioneren. Zij weten mijn directheid wel te
waarderen. Voor mij een stimulans om voor de bekkenfysiotherapie te kiezen. Ik ben gespecialiseerd in urineverlies
van mannen en prolapsklachten bij vrouwen. Mensen
durven er vaak niet eens mee naar de huisarts. Ook bij
zwangerschap en bevallen en bij ouderen openbaren zich
klachten. Zeventigplussers willen niet meer afhankelijk zijn
van verband.
Voor behandeling van kinderen met bekkenbodemklachten hebben we iemand in onze praktijk. Zij hebben vaak te
maken met vieze wc’s op school, waardoor ze plas en poep
ophouden. Ik vind het geweldig mensen te helpen. Het
allerleukste vind ik de afwisseling. Ik word dan geprikkeld
om door te denken over oplossingen en iets te zoeken wat
bij die persoon past.’

Elisabeth Mes (1984) sloot haar opleiding voor
bekkenfysiotherapeut af in 2015.

Passie
Haar privé passie zijn haar man en zoontje van anderhalf.
Haar grote passie is reizen. Tijdens een bezoek aan Kenia,
waar ze werkte als fysiotherapeut in een revalidatiecentrum
voor gehandicapte kinderen, ontdekte ze hoe slecht de
conditie was van vrouwen met bekkenbodemproblemen
na vele bevallingen.

Elisabeth Mes:
‘Daar heb ik de knoop doorgehakt om bekkenfysiotherapie
te gaan doen. Vrouwen met incontinentie worden daar
uit de maatschappij verstoten. In Nepal werkte ik mee aan
een project voor hulpverlening na seksueel misbruik. In de
kleine gemeenschappen daar is veel sprake van incest. Ik
praatte er over de impact van intimidatie en misbruik, en
de gevolgen daarvan op de bekkenbodem. Wat doet een
lichaam na een trauma?’
‘Mensen helpen om meer vrijheid te ervaren in het dagelijkse leven, door het werken aan vermindering van hun
bekkenbodemproblematiek, maakt me het meest blij. Mijn
collega werkt het meeste met kinderen, die vooral plasen obstipatieproblemen hebben. Ikzelf werk graag met
mannen en met zwangere vrouwen. Dat is een hele leuke
doelgroep. Het is gezellig, maar ook bijzonder te werken
met vrouwen waar leven in groeit. Ik hoop echt dat door
zo’n BekkenbodemDAG mensen over een drempel komen
om ervoor uit te komen dat ze met bekkenbodemklachten
worstelen!’
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De passie van...
Wil Konings
schrijfster van het boek
‘de powerpatiënt’

Wil Konings (1980) schreef het boek ‘de powerpatiënt’,
waarmee ze aardig aan de weg timmert. Ze geeft
op 20 januari een lezing over : ‘de Power Patiënt.’
Fragmenten uit dit boek worden in scène gezet zodat
het publiek meegenomen wordt in bepaalde situaties.

Wil Konings:
Passie:
‘Het ligt voor de hand dat ik eerst mijn drie meiden noem.
Maar direct daarna komt Japan. Dat lijkt niet op Nederland,
het is mooi, mensen wonen er dicht op elkaar, wij hier
ook, maar Japanners zijn niet zo individualistisch als wij.
Daar gaat het meer om de groep. Ik heb voor mijn reis wat
Japans geleerd. Daar had ik veel aan. Als je daar ook maar
even op een kaart staat te kijken, komt er iemand naar je
toe die je aanbiedt om te helpen, ook al is dat een kwartier
meelopen naar een metrostation. En die dan bij het afscheid zegt: ‘Dank je wel dat ik vandaag mijn Engels mocht
oefenen’. Dat soort dingen gebeurden dagelijks.’
‘Ook voor mijn werk heb ik daar veel opgestoken. Ik heb
geleerd mijn werk slimmer in te richten. Ik was bij de Toyota-fabriek, waar ze een manier hebben ontwikkeld om een
auto beter te maken voor de klanten. Zij doen dat door te
investeren in de medewerkers, waarvan 80 procent aan de
lopende band werkt. Maar er is respect voor hen. Zo is er
tijdens de financiële crisis, waarin de helft aan auto’s werd
verkocht, niemand ontslagen. Het bedrijf daar is als familie.
In Nederland worden mensen ontslagen als het slecht gaat.
In Japan ontdekten ze dat het op de lange termijn gunstig
uitpakt als mensen blijven.
Dat is ook in een ziekenhuis het geval: als in Nederland een
functie vervalt, wordt de werknemer ontslagen in plaats
van hem/haar in te zetten voor de verbetering van de
kwaliteit van de zorg. Zouden ze de werknemer behouden
dan worden er minder fouten gemaakt en ontstaat er een
positieve spiraal. Nu focust men op kostenbesparing.
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Mijn passie hier is: kwaliteit van de zorg
verbeteren, zodat de kosten kunnen
dalen en niet andersom. Als je alleen op
kosten let, daalt die kwaliteit juist. Mijn
drang erover te schrijven komt daaruit
voort.
Ik kan met mijn werk in ziekenhuizen artsen beïnvloeden
en de patiënt een voorbeeld geven om vanuit kracht samen te werken met de arts. Dat helpt mensen echt. Omdat
niet iedereen leest, geef ik ook workshops en lezingen.
Daar bereik ik veel meer mensen mee. Het gaat mij erom
dat de boodschap verder wordt verspreid, dat een gelijkwaardige relatie tussen arts en patiënt de kwaliteit van zorg
enorm verbetert.’

De passie van...
Coen Baeten
Colectoraal chirurg

Coen Baeten (1977) is colectoraal chirurg in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Dat houdt in dat hij het
gehele darmenstelsel als aandachtsgebied heeft, niet
alleen de endeldarmen en anus.

passie:
Zijn vrouw en kinderen vormen zijn privé passie. Voor hem
zijn het gezinsleven en sociale bezigheden belangrijk. Hij
speelt hockey en ziet dat als zijn uitlaatklep voor zijn werk.
Maar ook is hij regelmatig te vinden met boormachine of
hamer om klusjes in huis te doen.

Coen Baeten:
werk:
‘Mijn vader was een bekende chirurg, hoogleraar in het
bekkenbodemgebied, die mij tijdens mijn studie vooral
op het hart drukte om GEEN chirurg te worden, omdat je
dan nooit thuis en altijd druk bezig bent. Maar tijdens mijn
coschap ontdekte ik gaandeweg dat ik mijn hart wilde
volgen en het leukste wilde gaan doen dat er voor mij was:
darmchirurgie. Daar kan ik het meeste in kwijt. Tijdens mijn
studie vroegen opleiders me regelmatig: ik heb dit of dat
probleem, wat zou je vader doen? Dus ik werd een soort
doorgeefluik en kreeg daardoor de kennis en kunde, het is
gewoon zo gegroeid en ik beoefen het vak met heel veel
plezier.’

Er zijn genoeg mensen die snel even naar boven lopen om
zich te verschonen, zonder erover te praten. Pas als het te
gek wordt gaan ze ermee naar een huisarts.
En die weet vaak ook niet wat hij of zij ermee aan moet.
Mensen denken dus dat ze er maar mee moeten leren leven, terwijl er meestal veel aan te doen is. Er is op zijn minst
verbetering mogelijk, al kunnen we niet alles herstellen.
Het advies om meer water te drinken is vaak al voldoende,
soms kunnen medicijnen of fysiotherapie helpen. Natuurlijk zijn er ook af en toe operaties nodig. Hoewel de meeste
klachten bij vrouwen voorkomen, kunnen ook mannen met
deze klachten te maken krijgen.’
’In Gouda is de kliniek inmiddels veel groter opgezet. We
krijgen landelijk veel patiënten met obstipatie en incontinentie verwezen, ook van Academische ziekenhuizen. Mij
gaat het erom dat mensen weer een gelukkig leven kunnen
leiden zonder bijvoorbeeld hun ontlasting op straat te
verliezen.’

‘Er zijn niet veel mensen die dit vak leuk
vinden. Ontlasting is vies, zowel voor
dokters als voor patiënten. Er is grote
schaamte om ermee voor de dag te
komen, zelfs bij een partner, dus laat
staan bij de huisarts.
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Relatiebijeenkomst
Stichting Bekkenbodem4All
Lena Hillenga
relatiebeheer B4A
Wat is een ‘relatiebijeenkomst’? Het is een middag
waarop alle sponsoren, maar ook betrokken zusterorganisaties uitgenodigd worden om te praten over de
stand van zaken bij de Stichting B4A

Lena Hillenga:
Op 5 oktober kwam een groot aantal sponsoren en collega’s naar Utrecht. Bekende en nieuwe gezichten, allen
betrokken bij de werkzaamheden van onze stichting.
De deelnemers kregen een korte toelichting op de ontwikkelingen. De stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) en de
Patiëntenorganisatie Gynaecologie Nederland (PGN) zijn
per 1 januari 2017 samengegaan onder de naam Bekkenbodem4All. De activiteiten van de nieuwe organisatie
bestaan voornamelijk uit: informatievoorziening, belangenbehartiging, uitwisseling en ondersteuning door ervaringsdeskundigen, en het bevorderen van wetenschappelijk
onderzoek.
De eerste 100 dagen van Bekkenbodem4All waren spannend. Er waren successen en voldoende uitdagingen.
Een uitdaging is om intensiever met ketenpartners samen
te werken en om die samenwerking verder uit te breiden.
Maar ook: de positie van patiënten te versterken, meer
openheid over het onderwerp bekkenbodem te verkrijgen
en een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek vanuit het perspectief van de cliënt.

Deze signalen zijn ook belangrijk voor partners, zodat die
met hun diensten en producten op die behoeften kunnen
inspelen. Het is onze droom om er met elkaar voor te zorgen dat bekkenbodemklachten bij kinderen, vrouwen en
mannen bespreekbaar worden.

Op 20 januari 2018 vindt de Tweede Nationale BekkenbodemDAG plaats met als
doel: elkaar ontmoeten, kennis opdoen
en ervaringen delen. Het programma is
innovatief, inspirerend en leuk! Er is een
markt waar bezoekers nieuwe ontwikkelingen en producten ontdekken en ook
andere patiëntenorganisaties informatie geven over hun activiteiten.
Als primeur werd de folder ‘Bekkenbodem op de kaart,
waar gaan we naartoe?’ uitgereikt aan alle partners. Dit is
eigenlijk een routekaart met informatie over Bekkenbodem4All nu en in de toekomst. Een inspirerende, zinvolle
bijeenkomst die bijdraagt aan de samenwerking en verbinding en die de bekkenbodemproblematiek op de kaart zet.

Bekkenbodem4All draagt bij aan verschillende projecten.
Een van die projecten is het voucherproject ‘Patiënt empowerment’. Verschillende patiëntenorganisaties voeren dit
project uit om informatie over verschillende aandoeningen
toegankelijk te maken. Bekkenbodem4All organiseert en
bevordert het contact tussen ervaringsgenoten, zij kunnen
bellen en mailen. Deze dienst wordt als zinvol en waardevol
ervaren. Bovendien krijgen wij zo uit de eerste hand informatie over de behoeften van mensen met bekkenbodemproblematiek.
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De passie van...
Esther Nijhuis & Anne van camphout
gynaecoloog / seksuoloog

Esther Nijhuis (1976, gynaecoloog/seksuoloog in Nij
Smellinghe ziekenhuis in Drachten) liep haar coschappen op Curaçao en volgde haar opleiding tot
gynaecoloog in Groningen.

Esther Nijhuis:
Passies
‘Mijn persoonlijke passies zijn natuurlijk mijn twee kinderen, maar daarnaast houd ik van zingen en zit ik ook weer
op turnen.’

documentaire filmmaker

Anne van Campenhout (1989) is documentaire filmmaker. In haar privéleven is haar passie het opzetten
van een stichting die erop gericht is om jonge, alleenstaande moeders in Kenya en Oeganda zelfstandig te
maken.

Anne van Campenhout:

Werk
‘‘Na het vertrek van gynaecoloog/seksuoloog in het UMCG,
Willibrord Weijmar Schultz kwam er voor hem geen echte
opvolger. Ik vond het belangrijk dat er aandacht bleef voor
de seksuologie in de regio. Daarom hebben we sinds 2014
in Drachten een poli seksuologie. Ik volg de opleiding tot
seksuoloog NVVS (Nederlandse vereniging voor Seksuologie). Seksualiteit is een onderdeel van iedere diagnose, of
het nu reuma is of kanker. In ons ziekenhuis weten specialisten steeds beter dat ik er ben. Zo helpen we mensen bij
een medische aandoening die seksuele gevolgen heeft. We
merken dat ook mannen behoefte hebben aan seksuologische hulp. Ik vond dat als gynaecoloog eerst wel apart,
maar ga nu relaxed om met mannen met erectie- of opwindingsproblemen. Wij hebben de beschikking over een
fantastisch psychosomatisch team met goede psychologen
en een bekkenfysiotherapeut. Tijdens het multidisciplinair
overleg kijken hoe we problemen moeten aanpakken.’
‘Ik wist al vroeg dat ik gynaecoloog wilde worden. Ik vond
dat een vrouw moest kunnen
kiezen voor een vrouwelijke
gynaecoloog. Mijn promotieonderzoek was naar de vroegdiagnostiek van baarmoederhalskanker. Ik zit in het bestuur van
de Werkgroep Psychosomatiek
van de NVOG. Gynaecologie is
een superleuk vak, maar mijn
werkelijke passie is toch de
seksuologie.’
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De film gaat over mijn eigen ervaringen en die van andere
vrouwen. Ik probeer hiermee het taboe op pijn bij penetratie te doorbreken. Er is veel verwarring over wat vaginisme
en dyspareunie (pijn bij het vrijen) is. Die hebben verschillende kenmerken. Al tien jaar verdraag ik geen geslachtsgemeenschap, omdat het te pijnlijk is. Ik dacht lang dat
ik de enige was, totdat ik las dat 20% van de Nederlandse
vrouwen vaak pijn heeft tijdens seks. Voor 5% (425.000
vrouwen!) is penetratie te
pijnlijk.

Anne is ervaringsdeskundige op
het gebied van
‘pijn bij het vrijen’.
Ze maakte daar
een documentaire
over ‘My fucking
problem’.
Mijn eenzame gevoel werd versterkt door wat ik in de media zag: Seks is nooit ingewikkeld en neuken het hoogste
doel. Slechts een enkele keer zie je een artikel over pijn,
maar dan meteen met een dramatische titel als ‘Hou maar
op, het gaat echt niet’ met foto’s waarop vrouwen gedeprimeerd kijken, nooit stoer. Zoiets versterkt het taboe. Ik
wilde een frisse film maken die dit onderwerp onomwonden bespreekt.’

De passie van...
Martinique Valentijn
Continentieverpleegkundige
van het jaar 2011

Martinique Valentijn (1978) is Urologie-Continentie-Stoma- én oncologieverpleegkundige. Ze werkt
in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal.

Martinique Valentijn:
‘Als Continentieverpleegkundige ben je voor een jaar vertegenwoordiger van je collega’s. Het is je taak om je project
of wetenschappelijk onderzoek te promoten.’

Reden
‘Ik ben vrijwilliger voor de Incoclub.nl sinds 2007, en
had voorgesteld om die club voor te dragen om bij onze
beroepsgroep meer bekendheid te geven. Je moest je
voorstel presenteren voor zo’n 180 collega’s en dat vond
ik op zichzelf het belangrijkste: zo wisten zij allen wat de
Incoclub doet en kan betekenen voor iemand. Dat werd zo
positief beoordeeld dat ik genomineerd werd. Toen bleek
dat we gewonnen hadden, leverde dat interviews op en
werd ik uitgenodigd om lezingen te geven. De geldprijs
heb ik gebruikt voor een vervolgopleiding.’

Er is een hulpvraag, wat is die precies? Wil iemand wel echt
geholpen worden, is er therapietrouw? Dit werk is voor
een groot deel psychosociale begeleiding. Soms is het ook
heel praktisch, dan leer ik mensen hoe ze zichzelf kunnen
katheteriseren, dat lijkt moeilijk maar de meeste mensen
kunnen dat thuis doen. Ik probeer hen te leren om het een
onderdeel van hun dagelijkse gewoonten te laten worden.
Natuurlijk is er ook schaamte, want wie mogen erover
weten? Voor mij is dat de grootste uitdaging, om iedereen
te leren er goed mee om te gaan. Ik probeer ook te praten
over de impact daarvan op de seksualiteitsbeleving, maar
lang niet iedereen is daaraan toe. Mijn grootste passie is:
een vertrouwensrelatie opbouwen waardoor mensen zich
gehoord én gezien weten.’

Passies
‘Mijn passies betreffen zowel privé als werk. Ik heb mijn gezin, met een dochter van 13 en de zorg voor mijn schoonvader die bij ons inwoont. Ik houd van lezen en het kijken
naar goede films, daar haal ik mijn ontspanning uit.
Mijn passie is ook mijn werk voor de Incoclub, zij het achter
de schermen. “Het zorgen voor” is me aangeboren. Voor
mijn cliënten vind ik het ‘t allerbelangrijkste dat ze voelen
dat ze niet alleen staan, dat zij op me terug kunnen vallen.
Mensen kunnen me altijd bellen, de drempel naar contact
is laag.

Ik kan goed luisteren en dat ontbreekt
vaak in de gezondheidszorg. Ik laat patienten hun verhaal doen en maak duidelijk wat ik voor hen kan betekenen.
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De passie van...
Bram Bakker
theatermaker, schrijver
en psychiater

Bram Bakker (1963) laat al in de eerste zin van het
interview weten wat zijn passie is: doe alles wat je
leuk en belangrijk vindt en laat liggen waar je een
hekel aan hebt.

Bram Bakker is theatermaker, schrijver, maar ook psychiater. Aan dat vak besteedt hij de meeste tijd. Op de een of
andere wijze weet hij die passies met elkaar te verbinden.
Hij is idolaat van sport, vooral van hardlopen. Zijn passie
daarvoor wordt binnenkort in het theater gebracht met
twee andere schrijvers, Abdelkader Benali (schrijver en programmamaker) en Hans Koeleman (voormalige Nederlandse langeafstandsloper).

Bram Bakker:
‘Hardlopen neemt stress in het leven weg, dat staat vast, en
niet alleen als je het leuk vindt. Afwassen moet ook, en als
het klaar is ben je toch tevreden, ook al is het niet je favoriete bezigheid. Ieder mens zou dus moeten hardlopen, en
het is niet slecht voor de knieën, dat is een fabeltje.’

Gewoon mens
Bram Bakker leest veel en schrijft daar ook over. Hij probeert daarnaast als psychiater een ‘gewoon mens’ te zijn. Hij
kent in de behandeling van zijn cliënten geen onderscheid
tussen wat voor hem privé en persoonlijk is. Bakker: ‘Dat
is één groot geheel. Ik vind dat psychiatrie meestal te onpersoonlijk is, te neutraal en afstandelijk. Door jezelf in de
strijd te gooien, krijg je een beter contact met je cliënt, het
neemt drempels weg. Als iemand vertelt over zijn of haar
problemen met kinderen, kan ik zeggen dat ik dat ken, die
heb ik soms ook. Ik ken trauma uit eigen ervaring. Ik heb
een levensbedreigende ervaring gehad in Amerika waar in
een Canyon plotseling zo’n hoge vloedgolf op kwam zetten
dat ik de twee mannen vlak voor me weggezogen zag
worden. Die waren dood. Eén stap verder en ik was er ook
niet meer geweest. Ik ben dagenlang van slag geweest. Als
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ik daarover vertel, zien mensen dat ik weet wat een trauma
is. Ze herkennen hun verhaal en zien in dat het niet ‘raar’ is
om van een trauma ondersteboven te zijn. Ik kom niet aan
met trauma’s die al te intiem zijn, het gaat uiteindelijk niet
om mij maar over de persoon voor me. Door persoonlijk
en gewoon menselijk te zijn, kun je als psychiater in een
therapie cliënten werkelijk helpen.’

‘Ik heb een boek geschreven over seks.
Dat aspect krijgt veel te weinig aandacht,
terwijl het heel belangrijk is. Het is
iets wat hoofd en lichaam met elkaar
verbindt en voor mensen met bekkenbodemproblemen is dat een belangrijk
aspect om over te praten!’

Werkgroep Bekkenbodem
van de NVOG
Door: Marinus van der Ploeg, gynaecoloog
Martini Ziekenhuis Groningen
Jarenlang wist de dokter, evenals de predikant en
burgervader, wat het beste voor je was. Die tijd is
voorbij. We zijn mondiger geworden en helaas ook
wantrouwender. Bij de garage, in de kerk en zeker
bij de dokter. We vragen naar het hoe en waarom.
Niet alleen de patiënt is veranderd, ook de dokter.
Die deelt meer informatie en probeert samen met de
patiënt tot een besluit te komen.
Dit proces heeft grote voordelen. Het verlaagt het risico van
ongepaste behandelingen en verbetert het vertrouwen
en gevoel van sturing. Het brengt echter ook uitdagingen
met zich mee. Niet iedereen is hetzelfde. Sommige mensen
willen alles weten, de informatie kan dan geruststellend
werken. Anderen willen juist niet het naadje van de kous
weten. Informatie kan ook bang en onzeker maken: ‘wat
moet ik ermee?’, ‘ik zie door de bomen het bos niet meer’.
De uitdaging ligt de komende jaren vooral in individualiseren en stroomlijnen van informatie. Zeker met de robotisering zal die rol van de arts steeds groter worden.
Patiëntenparticipatie is niet alleen in de spreekkamer
veranderd, maar ook daarbuiten. Gelukkig zijn er nu meer
patiëntenorganisaties die de belangen van patiënten
behartigen en contact met ervaringsgenoten mogelijk maken. Artsen zagen hiervan vaak pas laat het belang in, maar
zoeken gelukkig steeds meer de samenwerking.
Patiëntenparticipatie vindt ook plaats bij kwaliteitsmetingen en wetenschappelijk onderzoek. Dankzij de inzet van
artsen, patiënten en vele anderen lopen we in Nederland
voorop met gedegen onderzoek naar bekkenbodemproblemen. In de toekomst zullen we ons meer gaan toeleggen op kwaliteitsmetingen en zogenaamde “patiënt
reported outcome measurements” (PROMS). Zo krijgen we
steeds beter inzicht in onze eigen kwaliteit van zorg.

De Werkgroep Bekkenbodem en de NVOG streven dit
duidelijk na. De belangen zijn immers gelijk: het beste voor
de patiënt. Beroeps- en patiëntenorganisaties hebben de
opdracht de belangen van hun doelgroep te behartigen.
Deze kunnen echter heel divers zijn en het blijft een uitdaging om de stem van de hele groep te vertalen. Zeker van
hen die dat niet doen of kunnen.
De Werkgroep Bekkenbodem ondersteunt het initiatief van
de patiëntenorganisatie Bekkenbodem4All van harte om
op 20 januari 2018 de 2e Nationale BekkenbodemDAG te
organiseren. Waar door ontmoeting tussen patiënten en
professionals kennis en ervaring gedeeld wordt met als
doel betere bekkenbodemzorg voor iedereen!
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Expertisecentrum voor vulvaproblematiek
zowel ten aanzien van de huid
als de bekkenbodem en seksualiteit in Delft en Leiden
Afspraken mogelijk bij gespecialiseerde gynaecoloog,
dermatoloog of seksuoloog
https://www.rooseveltkliniek.nl; telefoon 088-2353380

In Het Kort...
Bram ter Harmsel

Manon Kerkhof

Vaginale problemen door…
te nat continentiemateriaal

Curilion, expertisecentrum
voor vrouwenzorg

Bram ter Harmsel (Rooseveltkliniek in Delft en Leiden) ziet
in zijn praktijk regelmatig dat vrouwen te kampen hebben
met huidirritaties in de vaginale omgeving, en soms ook
op hun billen, waarvoor de huisarts vaak geen oplossing
weet. Als vrouwen worden onderzocht, vertellen ze er niet
bij dat in het kleedhokje hun onderbroekje ligt met daarin
een, vaak heel nat, verband omdat er sprake is van (stress)
incontinentie. Als de arts daar niet van weet, blijken voorgeschreven zalfjes niet te helpen. Ook in de thuiszorg en
in verpleeghuizen weet men niet dat te lang en te nat gedragen materiaal de oorzaak van de huidirritaties kan zijn.
Dat zorgt voor een hoop verborgen leed, en vooral voor
veel schaamte. Volgens Ter Harmsel zouden huisartsen bij
dergelijke problemen standaard moeten vragen naar de
staat van het verband, om een bezoek aan gynaecoloog of
dermatoloog te voorkomen.
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Een luisterend oor, tijd en uiteraard kundigheid. Dat wil
een vrouw als zij met een gynaecologisch probleem naar
de dokter gaat. Ze wil informatie over haar aandoening
en behandelingsopties. Dan kan zij zelf beslissen wat bij
haar situatie past. Het is wat ik als dokter wil bieden en wat
geneeskunde soms tot een kunst maakt. Ik ben dit jaar gestart met een eigen zelfstandig behandelcentrum: Curilion,
expertisecentrum voor vrouwenzorg in Haarlem, samen
met een seksuoloog, een bekkenfysiotherapeut en een
overgangsconsulente. We bieden (uro-) gynaecologische
zorg met specifieke aandacht voor bekkenbodemgerelateerde problemen, zoals incontinentie en verzakking, de
overgang, seksuele problemen en pijn, naast de algemene
gynaecologische praktijk.
www.curilion.nl

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

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

www.blaascontrole.nl
www.darmcontrole.nl

Sacrale neuromodulatie (SNM): voor een overactieve blaas of verlies
van ontlasting. Ook voor patiënten met een blaasledigingsstoornis.
Sacrale neuromodulatie (SNM) met het InterStim®-systeem van Medtronic
biedt inmiddels verlichting aan > 200.000 patiënten wereldwijd.
De werkzaamheid van SNM kan eerst worden getest (proefstimulatie).
UC201604557NL © 2015 Medtronic. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Europa.

Kom ook naar de

meld je aan via:
w w w. b e k k e n bo d e m 4 a l l . n l
Hier vind je info over programma, sprekers en
kosten en maak je een keuze voor de workshops
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Gender en gezondheid

Op 5 okt 2017 hield Women Inc.
het congres GENDER & GEZONDHEID
in aanwezigheid van Hare Majesteit
Koningin Maxima.

Bekkenbodem4All maakt zich sterk voor -en werkt actief
mee aan- een geïntegreerde sekse- en genderspecifieke
benadering van diagnose, behandeling en doorverwijzing
van bekkenbodemproblematiek (BBP) in de 1e lijn. Net
als vorig jaar konden wij dan ook niet ontbreken op dit
congres. We ontmoetten interessante mensen en deden
nieuwe inspiratie op, getuige deze foto’s.
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Beurs doorbreekt taboe

Bekkenbodem4All stond 30 september en 1 oktober
op het Leef Event in Groningen. Wij waren wederom
uitgenodigd om deel te nemen op het Vrouwenzorgplein van Zus & Zorg.

Leef Event richt haar pijlen op vier domeinen: gezond, actief, ontspannen en puur. Gezamenlijk geven deze thema’s
inhoud aan de gezonde tweedaagse in de Groninger MartiniPlaza. Het waren twee informatieve dagen met lezingen
om bekkenbodemproblemen beter op de kaart te krijgen.
Onderwerpen waren: Bekkenbodem, zowel een lust als een
lastig gebied, Ehealth, oplossing voor urineverlies? en Geen
taboe meer. Onze stand was ruim voorzien van informatiemateriaal en bezoekers konden vragen stellen of even hun
verhaal kwijt. Zo merk je wederom dat er nog steeds een
groot taboe is om over bekkenbodemproblemen te praten,

zeker als het om urine- of ontlastingsverlies gaat. Dit soort
beurzen draagt er enorm aan bij om dit taboe te
doorbreken. Ze zorgen ervoor dat mensen over hun problemen/klachten kunnen praten en dat ze een luisterend
oor vinden. Bij ervaringsgenoten die hen een duwtje in de
richting geven om ermee naar een arts te gaan. Ook tijdens
deze dagen blijkt weer dat mensen dit niet doen omdat
ze denken dat er toch niets aan te doen is. Of dat het wel
bij de leeftijd zal horen. Niets is minder waar. In de meeste
gevallen, en dan maakt leeftijd niets uit, is er wel degelijk
iets aan te doen!
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Spelregels zijn er niet
voor niets…
Bekkenbodem4All (B4A) is een door VWS gesubsidieerde patiëntenorganisatie die optreedt als spreekbuis en belangenbehartiger van 1 miljoen mensen
met bekkenbodemproblemen (BBP). Stichting B4A
heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit wil zeggen dat zij aan een aantal voorwaarden voldoet om bij de Belastingdienst als ANBI
geregistreerd te zijn.
Gelukkig weten steeds meer patiënten onze organisatie te
vinden. Ook professionals zijn zich steeds meer bewust dat
actieve betrokkenheid van patiënten en gedeelde besluitvorming leidt tot betere zorg!
Tegelijkertijd is de subsidie gehalveerd en wil B4A haar
vrijwillige activiteiten in de toekomst kunnen blijven
uitvoeren/uitbouwen. Naast krachtenbundeling op inhoud
(met collega-patiëntenorganisaties, wetenschappelijke
en beroepsorganisaties) is ook financiële ondersteuning
onontbeerlijk.
We zijn blij dat we kunnen rekenen op een groeiende groep
trouwe en zeer gewaardeerde sponsoren. Fijn, omdat bij diagnostiek en behandeling van BBP immers heel veel spelers
betrokken zijn. Net als bij een schaakspel, bieden spelregels
veel duidelijkheid! Zo vindt B4A het belangrijk dat het voor
alle spelers in het veld, inclusief onze leden/donateurs klip
en klaar is waar deze gelden vandaan komen en wat onze
tegenprestatie is. Met iedere sponsor wordt dan ook een
contract (gedragscode) ondertekend met afspraken over
wat wel en niet mag. Door deze gedragscode kan B4A haar
onafhankelijke positie bewaren en wordt voorkomen dat
ongepaste invloed wordt uitgeoefend of dat het vermoeden daartoe kan rijzen.
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Medisch inhoudelijk laten wij ons ondersteunen door de
Medische Advies Raad en vullen dit vanuit eigen geledingen aan met (ervarings)deskundigheid. Sponsoren (actief
op het gebied van Bekkenbodemzorg) hebben ieder hun
eigen reden om samen te werken met B4A. Naast overtuiging en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO),
speelt in veel gevallen ook een ‘Gun-factor’ mee en wij zijn
hen daarvoor erkentelijk.
Kijk op onze website voor meer informatie over de ANBIstatus en de standaard Gedragscode. Bent u ook geïnteresseerd in samenwerking met B4A, neem dan contact op met
Lena Hillenga, bekkenbodem4all.relatiebeheer@gmail.com
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GEBRUIKT U INCONTINENTIEMATERIAAL?
Dan bent u bij BENU Direct aan het juiste adres.
BENU Direct behoort tot de selecte groep leveranciers
die in 2017 incontinentiemateriaal aan alle verzekerden in
Nederland mag leveren.
BENU DIRECT BIEDT U VEEL VOORDELEN:

1

Overleg
Een gespecialiseerde verpleegkundige
bespreekt uw wensen en helpt u bij uw
eerste bestelling.

2

Levering
U ontvangt binnen één werkdag uw
bestelling op het afgesproken adres.
Discreet verpakt en persoonlijk bezorgd.

3

Evaluatie
Kort daarop bellen wij u opnieuw
om te bespreken of alles naar wens
is en plannen we de eventuele
herhaalbestelling in.

✓ Wij zorgen voor de declaratie bij uw zorgverzekeraar.
verpleegkundigen bieden advies en zorg op maat.

✓ U bepaalt zelf wanneer de bestelling wordt afgeleverd
en kunt dat online volgen via Mijn BENU Direct.

✓ Bij spoed 24/7 telefonisch bereikbaar.

Incontinentie

Stoma

Wondzorg

Voeding

Diabetes

re denhe

HOE AANMELDEN?
Dat kan online op www.benudirect.nl, door te
bellen met 0800 – 6555 555 of bij een BENU Apotheek.

✓ Uitgebreid aanbod in materialen van alle merken.

✓ Onze deskundige medewerkers en gespecialiseerde
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T: 0800 - 6555 555 E: info@benudirect.nl

www.benudirect.nl

Promovenda: Femke Mulder
Incomplete blaaslediging na de bevalling
Postpartum urineretentie, het niet (goed) kunnen
(uit)plassen na de bevalling, is een veel voorkomend
fenomeen. Er is nog onvoldoende wetenschappelijk
onderbouwde kennis over de gevolgen hiervan en hoe
dit samenhangt met mictieproblemen later in het leven.
Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in de klinische problemen, de invloed op het ontstaan van plasklachten en de behandeling van incomplete blaaslediging. Om
dit in kaart te brengen hebben onderzoekers van het AMC
in samenwerking met diverse andere ziekenhuizen een
aantal klinische onderzoeken uitgevoerd bij vrouwen met
deze klachten.
Zo zijn er twee standaardbehandelingen voor vrouwen met
plasklachten na de bevalling met elkaar vergeleken, waaruit
naar voren kwam dat het steeds opnieuw aanbrengen van
een katheter niet alleen zorgt voor een sneller herstel van
blaaslediging, maar ook goed wordt geaccepteerd door de
deelnemende vrouwen.
De deelnemende vrouwen werd gevraagd op diverse momenten vragenlijsten in te vullen. Hieruit bleek dat vrouwen met
een verhoogd restvolume in de blaas niet meer plasklachten
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ontwikkelden dan vrouwen die voldoende uitplassen en
dat het residu binnen enkele dagen spontaan afneemt.
Tenslotte is de betrouwbaarheid van de BladderScan®
bij vrouwen na een vaginale baring beoordeeld. Hieruit
is gebleken dat residubepaling met deze non-invasieve
methode onnodige katheterisaties kan voorkomen. De resultaten van de bovengenoemde studies kunnen gebruikt
worden voor de ontwikkeling van behandelrichtlijnen en
-protocollen.

Femke Mulder is
gynaecoloog in
opleiding. in het
AMC te Amsterdam.
Zij zal op vrijdag
22 december 2017
promoveren met
haar proefschrift
getiteld “Postpartum urinary retention:
risk factors, clinical impact.
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Bekkenbodemklachten

Wat kun je verwachten?

Je ziet het niet en je praat er meestal niet over.
Toch hebben meer dan 1 miljoen vrouwen, mannen
en kinderen in Nederland er last van. Jij ook?

Lach en huil mee met het Heldertheater. Theater
met een boodschap voor de Powerpatiënt!

Kom met je partner, familie, vriend of vriendin
naar de BekkenbodemDAG! Dé plek waar mensen
met bekkenbodemproblemen en zorgprofessionals
elkaar ontmoeten, kennis en ervaringen delen en
(h)erkenning vinden voor bekkenbodem problemen.

meld je a an via:

Hoor van specialisten wat er te doen is aan
uiteenlopende bekkenbodemproblemen.
Doe mee aan interactieve workshops of lucht
je hart in een gesprek met ervaringsgenoten.
Geniet tussendoor van een heerlijke lunch en
aangeklede borrel, bezoek de infomarkt en ga
naar huis met een rijk gevulde goodiebag!

w w w. b e k k e n bo d e m 4 a l l . n l
Hier vind je info over programma, sprekers en
kosten en maak je een keuze voor de workshops

De bekkenbodemdag wordt mede mogelijk gemaakt door onze trouwe en gewaardeerde sponsoren:

Deze dag is een initiatief van Stichting Bekkenbodem4All (B4A) in samenwerking met collega patiëntenorganisaties.
Kijk op de website voor de actuele lijst van de samenwerkende organisaties.

