
Verhaal van Monique  

 

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. 

 

‘Poep bepaalt niet meer mijn leven’ 

Monique (60), parttime onderwijzeres, kampte ruim 1 5 jaar met problemen met het ophouden 
van haar ontlasting. Een laat gevolg van het insche uren bij de bevalling van haar oudste zoon, 
36 jaar geleden. “Het werd langzaam maar zeker erge r. Mijn leven richtte ik in naar mijn 
ontlastingspatroon. Het hield me eigenlijk altijd b ezig, ook al liet ik er niets voor achterwege. 
Ruim twee jaar geleden kreeg ik in de Proctos Klini ek een neurostimulator. Dat bleek een 
wereld van verschil.”  

“Ik gebruikte al langer medicatie om verstopping (obstipatie) te voorkomen. Als ik moest werken of 
ergens naartoe ging waar geen toilet in de buurt was, nam ik deze laxerende medicijnen bewust niet 
in. Maar dat kon natuurlijk niet dagelijks. Vooral als ik met onze honden ging wandelen, was het 
ophouden van de ontlasting een probleem. Ik gebruikte uit voorzorg maandverband en had altijd 
schoon ondergoed bij me, omdat het regelmatig misging. Met anderen sprak ik niet over mijn 
ontlastingsperikelen. Alleen mijn man en kinderen wisten ervan. Ik schaamde me ervoor. Veel meer 
mensen hebben hier vast last van, maar er rust een taboe op incontinentie.” 

Alles geprobeerd 

“Medisch probeerde ik van alles, van bekkenbodemoefeningen tot het aanpassen van mijn voeding. 
Het was allemaal niet afdoende. Een chirurg stelde een stoma voor, maar daar wilde ik niet aan 
beginnen. Een tijd lang heb ik op zijn advies speciale klisma’s gebruikt, die je met een slang van 50 
cm zover mogelijk naar binnen moest brengen. Dat was een vreselijk gedoe. Mijn man moest me erbij 
helpen en mijn anus raakte geïrriteerd. 

 

Omdat dit geen oplossing was, ging ik weer googelen. Zo kwam ik bij de Proctos Kliniek terecht, een 
medisch centrum gespecialiseerd in aandoeningen van de anus en endeldarm. Daar begon ik met het 
spoelen met water om de ontlasting op gang te brengen op het moment dat ik aandrang voelde. Dit 
kon ik gelukkig zelf doen, maar het was ingrijpend en tijdrovend. En het werkte onvoldoende. Tijdens 
het wandelen had ik nog steeds ontlastingsverlies, omdat bewegen je darmen op gang brengt.” 



Bijzondere oplossing 

“Nadat ik alles had uitgeprobeerd, werd gelukkig de optie van het plaatsen van een neurostimulator 
aangeboden. Dat is een klein apparaatje in je bil dat via een draad je zenuwen aanstuurt. Het is een 
wereld van verschil met al het getob hiervoor. Ik voel nu op tijd dat ik naar het toilet moet en heb dan 
nog een kwartier om bijvoorbeeld naar huis te lopen. 

Mijn toiletgang beheerst niet meer mijn leven. Ik hoef er geen rekening meer mee te houden of 
ingewikkelde voorbereidingen te treffen. Als ik iets wil ondernemen, sjouw ik ook geen extra 
ondergoed of spoelspullen meer mee. Het zit na al die jaren nog wel in mijn systeem dat ik 
voorzorgsmaatregelen moet treffen. En ik vind het nog steeds bijzonder dat ik rustig naar huis kan 
lopen, als ik aandrang voel. 

Met spoelen was ik toch nog altijd bezig met het onderwerp poep. Nu ga ik gewoon naar het toilet, 
zonder ingewikkelde voorbereidingen. Dankzij de neurostimulator bepaalt poep niet meer mijn leven. 
Ik wist niet dat er zo’n mooi hulpmiddel bestond, geen enkele arts of fysiotherapeut attendeerde mij 
hierop. Dat is jammer, want meer dan tien jaar tobben is lang.” 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wat is sacrale neuromodulatie? 
 
Er wordt steeds informatie uitgewisseld tussen de sacrale zenuwen in de bekkenbodem en de 
hersenen. Deze zenuwen zijn medeverantwoordelijk voor de werking van de blaas en de darmen. Als 
de communicatie tussen deze zenuwen en de hersenen niet goed verloopt, kun je blaas- en/of 
darmcontroleproblemen ontwikkelen. Sacrale neuromodulatie kan de communicatie herstellen door 
de sacrale zenuwen met lichte elektrische pulsen te stimuleren. Zo kunnen de darmen (of de blaas) 
weer normaal gaan werken. De neurostimulator is een soort pacemaker, die onder je huid wordt 
ingebracht, boven in de bil. Er wordt eerst getest of de behandeling een goede oplossing is. 

 


