
Urineverlies en verzakkingen zijn voorbeelden van 
bekkenbodemklachten waar behoorlijk wat vrouwen op 
latere leeftijd mee te maken kunnen krijgen. In hoeverre zijn 
deze klachten genetisch bepaald? Het zou handig zijn om 
dat te weten, want dan kan er al op jonge leeftijd rekening 
mee gehouden worden, bijvoorbeeld tijdens en na 
zwangerschappen. Wilt u helpen om dit uit te zoeken, zodat 
uw (klein-)dochters dit soort leed hopelijk bespaard kan blijven? 
Lees dan verder op de achterzijde. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd door de afdelingen Gynaecologie, Genetica en 
Urologie van het Radboudumc in samenwerking met de
patiëntenorganisatie Bekkenbodem4All.

Bekkenbodemproblematiek (bijv. ongewild urineverlies of vaginale verzakking) is een groot
probleem bij vrouwen dat vaak ongemak en schaamte met zich meebrengt. Het komt vaker
voor bij vrouwen die vaginaal bevallen zijn. Ook komt het in bepaalde families vaker voor
dan in andere. Het precieze mechanisme van ontstaan is nog onbekend.
Met het opzetten van de Biobank Bekkenbodemproblematiek willen we de genetische
informatie van vrouwen met en zonder deze aandoening vergelijken. Zo willen we
ontdekken welke factoren kunnen voorspellen of iemand een verhoogd risico heeft op het
krijgen hiervan. Hiermee verwachten we nieuwe aanknopingspunten te vinden voor
behandelopties.



Voor het onderzoek is genetische informatie (DNA) en urine nodig. Dit wordt verkregen via
een eenmalige donatie van speeksel of eenmalige bloedafname en eenmalige donatie van 
een portie urine. Dit materiaal kan per post worden verstuurd en u hoeft hiervoor niet naar
het ziekenhuis te komen. Daarnaast vragen we u om eenmalig een (digitale) vragenlijst van
ongeveer 15min. in te vullen. De gegevens worden anoniem verzameld en vergeleken 
met gegevens van vrouwen met bekkenbodemproblematiek.

Door uw deelname draagt u bij aan de kennis van het ontstaan van
bekkenbodemproblematiek, waardoor in de toekomst de zorg van deze patiënten verbeterd
kan worden. Deelname aan het onderzoek wordt niet vergoed.

Op de website www.radboudumc.nl/trials/biobankbekkenbodemproblematiek kunt u
uitgebreidere informatie over dit onderwerp vinden. Wilt u zich aanmelden of wilt u 
aanvullende informatie? Stuur dan een email met uw emailadres (voor online vragenlijst) 
en postadres (voor speeksel en urine-donatie) naar projectdiabip@radboudumc.nl. U kunt 
ook bellen naar 024 - 81 86 166.

Meer informatie en contactgegevens

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar vrouwen:
• Vanaf 60 jaar
• Die minimaal een keer vaginaal zijn bevallen
• Geen klachten hebben van bekkenbodemproblematiek. (D.w.z.: geen ongewild
urineverlies, geen te frequente of verhoogde aandrang voor plassen en/of ontlasting, geen
(gevoel van een) verzakking.

Wie kan meedoen?

Met het opzetten van de Biobank Bekkenbodemproblematiek willen we de genetische
informatie van vrouwen met en zonder deze aandoening vergelijken. Zo willen we
ontdekken welke factoren kunnen voorspellen of iemand een verhoogd risico heeft 
op het krijgen hiervan. Hiermee verwachten we nieuwe aanknopingspunten te vinden 
voor behandelopties.

Deelname

Bekkenbodemproblematiek (bijv. ongewild urineverlies of vaginale verzakking) is een groot
probleem bij vrouwen dat vaak ongemak en schaamte met zich meebrengt. Het komt vaker
voor bij vrouwen die vaginaal bevallen zijn. Ook komt het in bepaalde families vaker voor
dan in andere. Het precieze mechanisme van ontstaan is nog onbekend.

Bekkenbodemproblematiek


