
Verhaal van Helen 

 

Ongewild verlies van ontlasting 

(fecale incontinentie)  

 

 

 

In dit verhaal wordt de persoonlijke ervaring van één persoon met de therapie van Medtronic 
weergegeven. Het is een waargebeurd verhaal van een Nederlandse patiënt. Niet iedereen zal echter 
op dezelfde manier reageren op een therapie of ingreep of dezelfde resultaten ondervinden. Neem 
contact op met uw professioneel zorgverlener voor meer informatie over de behandelmogelijkheden. 

 
‘Ik durf weer op mijn lichaam te vertrouwen’ 

Helen (35) heeft een dochter van 7 en een zoon van 5 jaar. Bij de bevalling van haar zoontje 
scheurde ze volledig uit. Onverwacht ontlastingsver lies belemmerde haar ruim twee jaar in 
haar doen en laten. “Ik voelde me hoogbejaard. Gelu kkig kreeg ik een neurostimulator, 
waardoor ik weer tijdig aandrang voel en genoeg tij d heb om een toilet te bereiken. En ik weer 
op pad durf te gaan.”  

“Ik had een totaalruptuur, dat wil zeggen dat ik tot aan mijn kringspier toe was uitgescheurd. Ik ging 
na de bevalling onmiddellijk naar de OK. Pas na ruim drie uur was ik weer bij mijn zoontje. Dat was 
een traumatische ervaring. Bovendien herstelde ik lichamelijk niet goed. Ondanks alle 
bekkenbodemoefeningen onder begeleiding van een gespecialiseerd fysiotherapeut, kon ik mijn 
ontlasting niet langer dan één minuut ophouden. Als ik met mijn zoontje ergens op bezoek ging, nam 
ik ook voor mezelf extra kleding mee. Voor als het mis zou gaan.” 

Beperkt in mijn doen en laten 

“Mijn kringspier was voor dertig procent stuk, en werkte niet meer. Bekkenbodemoefeningen 
verminderden mijn stoelgangproblemen helaas niet. Dat beperkte me enorm in mijn doen en laten. Je 
gaat niet meer overal naartoe, zelfs een wandeling met mijn zoontje was lastig. 

Gelukkig verwees mijn gynaecoloog me naar een gespecialiseerde arts in het Groene Hart 
Ziekenhuis in Gouda. Deze reconstrueerde eerst mijn kringspier met een spier uit mijn been. 

Die behandeling had de nodige nasleep; ik kreeg verschillende ontstekingen. En mijn 
ontlastingsprobleem bleef, waarvoor ik opnieuw bekkenbodemoefeningen kreeg. Omdat dat niet 
hielp, zou ik een neurostimulator krijgen. Maar mijn zorgverzekeraar bleek die maar voor een beperkt 
aantal patiënten per jaar in te kopen. Doordat er iemand uitviel, kwam ik in december gelukkig toch 
voor sacrale neurostimulatie in aanmerking.” 

Weer mezelf 

“Door mijn neurostimulator voel ik eerder aandrang zonder dat de ontlasting gelijk komt. Zo heb ik 
meer tijd om naar het toilet te gaan, zo’n twintig tot dertig minuten. Ik zou iedereen adviseren hulp te 
zoeken en dan in het traject een oplossing te zoeken. Ik ben uiteindelijk heel blij met de 
neurostimulator. Dankzij deze behandeling heb ik mijn sociale leven terug. Ik durf weer op mijn 



lichaam te vertrouwen en op pad te gaan. Ik sport weer lekker buiten. En ik neem geen schone 
broeken en lingerie meer mee. Natuurlijk is het niet meer helemaal zoals vroeger, maar ik kan mezelf 
weer zijn. 

De moeilijke jaren na de bevalling van mijn zoon hebben me ook wat opgeleverd. Door de operaties 
en de problemen met mijn ontlasting, werd ik stilgezet. Ik vroeg me af wat ik met mijn leven wilde. 
Toen ik uiteindelijk de neurostimulator kreeg, had ik het lef om opnieuw te beginnen. Ik liet me 
omscholen tot verpleegkundige en werk nu als scopie-verpleegkundige in het ziekenhuis. Dat past bij 
mij.” 

Taboe 

“Ik vind dat er meer ruchtbaarheid gegeven moet worden aan ongewenst ontlastingsverlies. Er rust 
een taboe op, terwijl dit voor meer mensen een groot probleem is. Gelukkig werd ik verwezen naar de 
juiste specialist, die eerst mijn kringspier herstelde en daarna een neurostimulator kon plaatsen. 

Sacrale neuromodulatie is een korte, eenvoudige ingreep, maar het vinden van de juiste plek komt 
wel precies en is niet geheel pijnloos. Tijdens de testfase (proefbehandeling) wordt de 
neurostimulator nog niet in je lichaam geplaatst. Dan moet je opletten dat de draad naar je zenuwen 
niet losschiet. Na de proefbehandeling kreeg ik een klein kastje in mijn bil. Maar ik heb het er allemaal 
graag voor over gehad. Mijn kwaliteit van leven is er enorm door toegenomen. 

Incontinentie is zo vernederend. Daarom moet deze behandeling bereikbaar zijn voor iedereen met 
vergelijkbare incontinentieproblemen. Als alle verloskundigen, fysiotherapeuten en huisartsen hiervan 
op de hoogte zijn, kunnen ze patiënten goed doorverwijzen. 

 


