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I.  ABSTRACT 

 

Vraagstelling 

De opzet van deze masterproef was na te gaan welke van de vier verschillende methoden om het 

blaasvolume in te schatten (dagboek, maximale blaasvolumemeting, uroflowmetrie en cystometrie) de 

grootste waarde oplevert. Er werd onderzocht welke van deze blaasfunctieonderzoeken het best met 

elkaar correleren. Volumedata - verkregen a.d.h.v. deze vier verschillende blaasfunctieonderzoeken - 

werden met elkaar vergeleken, waarbij werd gezocht naar overeenkomsten en verschillen.  

 

Methode 

Voor deze retrospectieve studie werden data verzameld uit de elektronische patiëntendossiers van 398 

patiënten die consulteerden voor enuresis nocturna bij het Pediatrisch Uro-Nefrologisch Centrum van 

het UZ Gent in een periode van 1997 tot 2011. Kinderen jonger dan vijf jaar en kinderen zonder 

blaasvolumedata werden niet opgenomen in de gegevensverwerking. Zo bleef een populatie van 293 

patiënten over. Het maximaal geplast volume uit de dagkalender, het maximaal geplast volume bij 

maximale blaasvolumemeting, het maximale functionele blaasvolume bij uroflowmetrie en de 

maximale blaascapaciteit bij cystometrie werden met elkaar vergeleken.  

 

Resultaten 

De overeenkomst tussen de ingeschatte blaasvolumes bij de verschillende meetmethoden was over het 

algemeen beperkt. De beste overeenkomst werd gezien tussen het MVV bij maximale 

blaasvolumemeting en het maximaal functioneel blaasvolume bij uroflowmetrie. Er werd een 

significant verschil gevonden tussen het maximaal geplast volume uit het dagboek enerzijds en het 

maximaal geplast volume uit de maximale blaasvolumemeting en het maximale functionele 

blaasvolume bij uroflowmetrie anderzijds. De waarden bij maximale blaasvolumemeting en bij 

uroflowmetrie waren hierbij significant hoger dan de waarden uit het dagboek. 

 

Discussie 

Er kan geconcludeerd worden dat, bij het inschatten van het blaasvolume, methoden die gebruik 

maken van geforceerde diurese (uroflowmetrie en maximale blaasvolumemeting) beduidend grotere 

geplaste volumes opleveren dan het dagboek. Het maximaal geplast volume uit het dagboek 

onderschat het volume dat maximaal kan opgeslagen worden in de blaas. Dit zou verklaard kunnen 

worden doordat in fysiologische omstandigheden kinderen eerder gaan plassen wanneer het hen 

uitkomt, dan wanneer ze een volle blaas hebben. De ICCS zou de terminologie kunnen aanpassen door 

de termen ‘maximaal geplast volume - fysiologische condities’ en ‘maximaal geplast volume - 

geforceerde diurese’ te gebruiken. 
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II.  INLEIDING 

 

Deze masterproef maakt deel uit van een groter geheel. De dataverwerving voor dit onderzoek werd uitgevoerd 

door Sophie Wouters, Delphine Guenter en mezelf. Ook de algemene inleiding over enuresis nocturna t.e.m. punt 

2.9. (diagnostische onderzoeken), werd door ons drieën geschreven. Het stuk over verstoringen van de 

blaasfunctie bij NE (onder punt  2.4.2) heb ik in mijn inleiding wat uitgebreider beschreven. Vanaf punt 2.10. 

schreven we elk afzonderlijk onze thesis en behandelden we specifieke onderzoeksvragen. Sophie Wouters spitste 

zich toe op de subtypering van patiënten met enuresis nocturna d.m.v. screeningsvragenlijsten. Delphine 

Guenter onderzocht de renale concentrerende capaciteit bij patiënten met enuresis nocturna. Zelf ging ik na 

welk van de vier onderzoeken om het blaasvolume in te schatten bij enuresispatiënten de grootste waarde 

oplevert. 

 

2.1. Definities, terminologie en classificatie 

Er heerste lange tijd verwarring omtrent de definities gebruikt bij dysfuncties van de lage urineweg. 

Om dit tegen te gaan publiceerde de International Children’s Continence Society (ICCS) in 1998 (1) 

en recenter in 2006 (2) richtlijnen waarin de terminologie rond enuresis nocturna werd 

gestandaardiseerd. De ICCS raadt onderzoekers en clinici aan deze terminologie te hanteren in 

wetenschappelijke artikels, zodat vergelijking tussen verschillende studies mogelijk wordt (2). De 

definities gebruikt in deze masterproef stemmen overeen met deze aanbevolen in het tweede ICCS 

standaardisatierapport (2). 

 

Enuresis nocturna (NE) of bedplassen wordt door de ICCS omschreven als ‘het intermittent 

oncontroleerbaar verliezen van urine tijdens de slaap bij een kind ouder dan vijf jaar, onafhankelijk 

van de aan- of afwezigheid van geassocieerde symptomen overdag’ (2). Bedplassen wordt dus als 

pathologisch beschouwd vanaf een leeftijd van vijf jaar (2). 

Op basis van verschillen in de kliniek, pathogenese en therapierespons wordt een verdere 

onderverdeling gemaakt bij NE-patiënten (2). ‘Monosymptomatische enuresis nocturna’ werd in 1998 

gedefinieerd als NE zonder incontinentie overdag (1). Indien deze definitie nog steeds zou gebruikt 

worden, zouden kinderen met NE die overdag symptomen (zoals aandrang) vertonen maar niet in hun 

broek plassen, omschreven worden als monosymptomatisch. Dit is niet logisch, aangezien kinderen 

met symptomen overdag duidelijk verschillen van kinderen zonder symptomen overdag wat betreft 

kliniek, pathogenese en therapierespons (3). Daarom wordt in de ICCS richtlijnen van 2006 een 

onderscheid gemaakt tussen ‘enuresis met lagere urinewegsymptomen overdag of met een 

voorgeschiedenis van onderliggende blaasdysfunctie’ (niet-monosymptomatische enuresis nocturna, 

NMNE) en ‘enuresis zonder lagere urineweg symptomen overdag en zonder een voorgeschiedenis van 

blaasdysfunctie’ (monosymptomatische enuresis nocturna, MNE) (2). Toegenomen of gedaalde 

plasfrequentie, onderbroken mictie, incontinentie overdag, urgentie of aandrang, zwakke straal, 
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aarzeling,  ophoudmanoeuvres, gevoel van onvolledige blaaslediging, nadruppelen en genitale pijn 

vormen de ‘Lower Urinairy Tract’ (LUT) symptomen. Verder wordt een onderscheid gemaakt tussen 

primaire en secundaire enuresis. Een kind met primaire NE (PNE) is nooit gedurende zes maanden 

droog geweest, terwijl een kind met secundaire NE wel al een droge periode doormaakte van ten 

minste zes maanden (4). 

 

2.2. Epidemiologie  

Bedplassen is een veelvoorkomend klinisch probleem. Het komt iets meer voor bij jongens dan bij 

meisjes tot op tienerleeftijd. Vanaf dan is de prevalentie bij beide geslachten ongeveer gelijk. 

Uitgaande van verschillende epidemiologische studies vindt men een prevalentie bij zevenjarigen die 

varieert tussen 6 en 10% (4).  

Bij het vergelijken van epidemiologische studies moet rekening gehouden worden met het feit dat er 

verschillende definities gebruikt worden voor NE wat betreft de frequentie van bedplassen. Slechts een 

klein deel van de kinderen met NE plast elke nacht in bed. De meerderheid plast minder dan één maal 

per maand in hun bed (5). Butler et al. vergeleken de prevalentie van NE met minimum twee maal per 

week een natte nacht met de prevalentie van infrequent bedplassen (met minder dan twee maal per 

week een natte nacht). Uit deze studie bleek dat de prevalentie van NE met minimum twee maal per 

week een natte nacht op elke leeftijd lager lag dan de prevalentie van infrequent bedplassen. Patiënten 

die frequent in hun bed plasten leken meer kans te hebben op persisterende problemen (5).   

Enuresis verdwijnt vaak spontaan naarmate het kind opgroeit. Forsythe et al. vonden een spontane 

‘cure rate’ van 14% per jaar bij 5- tot 9-jarigen en van 16% bij 10- tot 19-jarigen (6). Langdurige 

studies rond het natuurlijk verloop van NE kunnen nog moeilijk worden uitgevoerd, aangezien het niet 

ethisch is om de patiënten niet te behandelen (4). Waarschijnlijk treedt spontane genezing vooral op 

bij de kinderen met milde symptomen (7). Een significant deel van de enuresis patiënten blijft echter 

bedwateren tot in de adolescentie of volwassenheid (8). Uit een Nederlandse studie naar de prevalentie 

van NE bij volwassenen bleek dat 0,5% van de ondervraagden ten minste één episode van bedplassen 

had meegemaakt tijdens de afgelopen maand (9). Bij toenemende leeftijd stijgt het aandeel 

enuresispatiënten met ernstig bedplassen. Kinderen ouder dan tien jaar en adolescenten met NE 

hebben meer incontinentie en LUT-symptomen overdag (7). Wanneer NE aanhoudt tot in de 

adolescentie wordt het minder waarschijnlijk dat dit spontaan verdwijnt met de tijd (8). 

 

2.3. Etiologie 

Nachtelijke zindelijkheid wordt over het algemeen bereikt tussen de leeftijd van twee en zes jaar (10). 

Sommige kinderen ervaren echter een vertraging bij het droog worden ’s nachts, of hervallen opnieuw 

nadat ze ’s nachts zindelijk waren geworden. In een longitudinale studie van Fergusson et al. werd bij 

1.092 Nieuw-Zeelandse kinderen opgevolgd op welke leeftijd nachtelijke controle verkregen werd 

over de blaas. Onder andere een positieve familiale anamnese voor NE en de graad van ontwikkeling 
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van het kind leken gerelateerd met de leeftijd waarop blaascontrole werd verkregen. Daarentegen kon 

geen relatie tussen verschillende psychosociale factoren (bijv. socio-economische status) en de leeftijd 

van nachtelijke zindelijkheid worden aangetoond. Deze resultaten wijzen erop dat de oorzaak van 

bedplassen eerder biologisch is, dan psychosociaal (11).  

 

2.3.1. Genetica 

Erfelijkheid speelt een belangrijke rol bij NE, zo bleek uit verschillende epidemiologische-, familie-, 

tweeling-, segregatie- en moleculair genetische studies (12). Uit de epidemiologische studie van 

Fergusson et al. bleek dat het anderhalf jaar langer duurt vooraleer blaascontrole optreedt als een kind 

twee of meer eerstegraadsverwanten heeft met een voorgeschiedenis van bedplassen (11). Een recente 

epidemiologische studie toonde odds ratio’s voor ernstige NE bij een voorgeschiedenis van bedplassen 

bij de moeder en bij een voorgeschiedenis van bedplassen bij de vader van respectievelijk 3,63 en 1,85 

(12). In familiestudies wordt de incidentie van bedplassen nagegaan bij de verwanten van bedplassers. 

Deze studies toonden aan dat 20 tot 40 % van de vaders en 20 tot 25 % van de moeders van een kind 

met NE een voorgeschiedenis hadden van bedplassen (12). Tweelingenstudies bestuderen de 

concordantie van NE bij monozygote en dizygote tweelingen. Concordantiecijfers voor monozygote 

tweelingen en dizygote tweelingen waren respectievelijk 43 % en van 19 % in de studie van Hublin et 

al. (13) en respectievelijk 68% en 36 % in de studie van Bakwin (14). Segregatieanalyses, welke de 

wijze van overerving van een aandoening trachten te achterhalen, toonden aan ongeveer 30 % van de 

NE-gevallen spontaan optreedt, 50 % volgt een dominant overervingspatroon en de overige groep 

volgt een recessieve of een polygenetische overervingswijze (12). Linkage studies, waarbij de 

relatieve positie tussen gekende DNA-merkers en de locus van het defectieve gen wordt bepaald, 

toonden een verband tussen NE en gebieden op chromosomen 8q, 12q, 13q en 22q (15-19). Deze 

studies wijzen erop dat NE een genetisch heterogene aandoening is (12). 

 

2.4. Pathogenese 

Enuresis nocturna is een heterogene aandoening met verschillende onderliggende pathofysiologische 

mechanismen (20). Aangenomen wordt dat bij NE drie belangrijke pathogenetische mechanismen een 

rol spelen: een reductie in blaasvolume (blaasoveractiviteit), een verminderde wekbaarheid uit de slaap 

(de onmogelijkheid om wakker te worden wanneer de blaas vol is) en een toegenomen urineproductie 

’s nachts (nachtelijke polyurie) (21, 22). Een mismatch tussen de hoeveelheid urine die geproduceerd 

wordt ’s nachts en de nachtelijke blaascapaciteit, waarbij de patiënten falen wakker te worden bij het 

gevoel van een volle blaas, resulteert in bedplassen (4). 

 

2.4.1. Nachtelijke polyurie  

Onder nachtelijke polyurie (NP) verstaat men de productie van excessieve hoeveelheden urine 

gedurende de nacht. De normale nachtelijke urineoutput bij kinderen is niet goed gekend wegens de 
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grote intra- en interindividuele variatie en het gebrek aan grootschalige onderzoeken (23). De ICCS 

definieert NP als een nachtelijke urineoutput van meer dan 130% van de verwachte blaascapaciteit 

voor leeftijd (2).  

 

De mens vertoont een circadiaan ritme van urineproductie met een uitgesproken nachtelijke 

vermindering in diurese (24, 25). Dit circadiaan ritme is reeds aanwezig op de leeftijd van drie jaar 

(25). Bij kinderen daalt de urineproductie ’s nachts tot een niveau van ongeveer 50 % van de waarden 

overdag (25). Er wordt verondersteld dat vele factoren een rol spelen in het ontstaan van het dag-

nachtritme van diurese: de slaap zelf, de liggende positie, veranderingen in bloeddruk en in nierfunctie 

tijdens de slaap, het dag-nachtritme van de vochtinname en verschillende vasoactieve en renoactieve 

hormonen (26). Bij kinderen wordt het circadiaan ritme van urineproductie gecontroleerd door 

hormonen die de excretie van vrij water verminderen (zoals vasopressine, het antidiuretisch hormoon) 

en door hormonen die de excretie van osmotisch actieve substanties en elektrolyten reduceren (zoals 

angiotensine II, natriuretische peptides en aldosteron) (27-30). Ook prostaglandines lijken een rol te 

spelen in het ontstaan van het dag-nachtritme van de urineproductie (25). 

 

Reeds in de jaren 1950 werd geobserveerd dat enuresispatiënten een hogere nachtelijke urineproductie 

hadden dan controles (31). Deze bevinding werd later bevestigd door andere onderzoekers (30, 32, 

33). De hypothese dat enuresis veroorzaakt wordt door een toegenomen nachtelijke urineproductie 

werd ondersteund door een experiment van Rasmussen et al.. Enuresisachtige episodes konden hierbij 

worden uitgelokt bij gezonde kinderen door de urineoutput te verhogen (34).  

Bij de nachtelijke polyurie hypothese moeten enkele bedenkingen worden gemaakt. Vooreerst werd 

door sommige onderzoekers geen verschil gevonden in de nachtelijke urineproductie tussen 

enuresispatiënten en controles. NP is niet bij alle bedplassers aanwezig (35, 36). Ten tweede wordt 

nachtelijke polyurie niet alleen waargenomen bij patiënten met NE. In een studie van Mattsson et al. 

naar de plasgewoonten van gezonde schoolkinderen bleek 12 % van de kinderen meer urine te 

produceren gedurende de nacht dan overdag en 11,2 % vertoonde nycturie (23). Kawauchi et al. 

toonden aan dat kinderen zonder NE goed kunnen omgaan met een hoge nachtelijke urineoutput: na 

waterbelasting vertoonde 75% van de gezonde kinderen nycturie en de overige 25% werd ’s nachts 

niet wakker en bleef droog (37). Dit is in tegenstelling tot bevindingen van Rasmussen et al., waarbij 

gezonde kinderen wél enuresis-achtige episodes vertoonden na een waterbelasting (zie supra) (34).  

Ten slotte verklaart de nachtelijke polyurie niet waarom de kinderen niet wakker worden bij een volle 

blaas (22).  

 

Wellicht spelen verschillende factoren een rol in het ontstaan van het deficiënt dag-nachtritme in 

urineproductie bij een subgroep van enuresispatiënten. Een aantal studies suggereren dat een defect in 

de secretie van vasopressine of een inadequate respons op dit hormoon leiden tot de hoge nachtelijke 
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urineproductie bij deze subgroep (30, 38-41). Vasopressine wordt vrijgesteld uit de hypofyse bij een 

toestand van hypovolemie of hypernatriëmie (42). Bij kinderen is er normaliter ‘s nachts ook een 

verhoogde afgifte van vasopressine (30). Dit hormoon komt in de bloedbaan terecht en bindt ter 

hoogte van de nier aan de vasopressine receptor type 2, gelegen in de basolaterale membraan van de 

hoofdcellen van de ducti colligens. Door deze binding worden aquaporine-2-kanalen (AQP-2) vanuit 

vesikels naar de apicale celmembraan verplaatst. Langs deze kanalen kan water de apicale 

celmembraan passeren. Daarna verlaat het water de cel via de aquaporine kanalen 3 en 4, gelegen in de 

basolaterale celmembraan. Urine wordt op die manier geconcentreerd door de werking van 

vasopressine. Als vasopressine verdwijnt ondergaan de AQP-2-kanalen endocytose, waardoor de 

apicale celmembraan opnieuw impermeabel wordt voor water (42).  

De Aarhusgroep beschreef als eerste de verlaagde nachtelijke concentraties van vasopressine bij 

enuresispatiënten (30, 38) en andere onderzoekers bevestigden deze bevinding (39, 40). Het defect in 

de vasopressinesecretie zou leiden tot een toegenomen productie van minder geconcentreerde urine, 

die de nachtelijke blaascapaciteit overschrijdt (43). Deze observaties zijn de rationale voor de 

behandeling van NE met desmopressine, een vasopressine-analoog (44). Verschillende studies konden 

echter geen verschil aantonen in de plasmaconcentratie van vasopressine tussen enuresispatiënten en 

controles (45, 46). Deze contradictorische resultaten kunnen te wijten zijn aan de heterogeniteit van de 

bestudeerde enuresispopulatie (niet alle enuresispatiënten vertonen NP). Daarnaast is de vergelijking 

van plasmastalen moeilijk door de korte halfwaardetijd en door de pulsatiele vrijstelling van 

vasopressine (45). 

 

De bevindingen van een gedaalde urinaire concentratie van AQP-2 zijn in overeenstemming met de 

hypothese van NP door gedaalde nachtelijke concentraties van vasopressine (47, 48). De hoeveelheid 

AQP-2 in de urine is immers een goede maat voor de responsiviteit van de verzamelbuisjes voor 

vasopressine (49).  

 

Een vasopressinetekort veroorzaakt een toename van de excretie van vrij water, maar bij sommige 

enuresispatiënten wordt eerder een stijging van de excretie van osmotisch actieve stoffen en van 

elektrolyten waargenomen, hetgeen niet verklaard kan worden door de vasopressinedeficiëntie-

hypothese (50).  

 

Daarom werd gezocht naar andere factoren dan vasopressine die de NP bij deze NE- patiënten kunnen 

verklaren. Zo werd een gedaalde reabsorptie van osmotisch actieve substanties (zoals natrium en 

magnesium) door Kuznetzova en Natochin vooropgesteld als een oorzakelijke factor voor de NP in 

een subgroep van enuresispatiënten (51, 52). Bij normale kinderen daalt de urinaire excretie van 

natrium en kalium gedurende de nacht. Rittig et al. zagen bij NE-patiënten ’s nachts een toegenomen 

natriurie en kaliurie ondanks normale plasmawaarden van het atriaal natriuretisch peptide (ANP) (53). 
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Ook Vurgun et al. konden een verhoogde nachtelijke natriurese en kaliurese vaststellen bij patiënten 

met NE (33, 54). Aceto et al. vonden een correlatie tussen de nachtelijke fractionele natriumexcretie 

en de nachtelijke diurese (55). Ook hypercalciurie werd in verband gebracht met de NP (47, 56, 57). 

Pace et al. beschreven als eerste dat sommige patiënten met NE absorptieve hypercalciurie vertoonden, 

en dat bij hen het bedplassen kon behandeld worden door een combinatie van een calciumarm dieet en 

desmopressine (57). Aceto et al. meldden dat een hoge nachtelijke calciurie significant gecorreleerd 

was met polyurie en lage vasopressineconcentraties (58). Anderen vonden daarentegen geen verschil 

in urinaire calciumexcretie tussen controles en bedplassers (45, 59, 60). 

 

Een andere hypothese is dat de NP bij sommige enuresispatiënten het gevolg is van abnormaliteiten in 

de prostaglandinewerking of -concentratie (61). Prostaglandine E2 (PGE2) werkt de urine-

concentrerende eigenschap van vasopressine tegen en heeft natriuretische eigenschappen (62-65). 

Vasopressine stimuleert de productie van PGE2, zodat een negatief feedbackmechanisme ontstaat (66). 

Bij gezonde kinderen kon een circadiaan ritme in de urinaire PGE2 concentratie aangetoond worden, 

met een nachtelijke concentratiedaling van 30% (25). Kamperis et al. bestudeerden de PGE2- en 

natriumexcretie bij MNE-patiënten resistent tegen behandeling met desmopressine en bij controles. De 

MNE-patiënten met NP vertoonden een toegenomen urinaire excretie van PGE2 en een toegenomen 

natriumexcretie, in vergelijking met patiënten zonder NP en controles (46). Kuznetzova et al. zagen 

geen verschil in de prostaglandine-excretie tussen patiënten met NE en controles. De auteurs stellen 

dat de toegenomen nachtelijke diurese en natriurese bij NE geen gevolgen zijn van een toegenomen 

prostaglandinesecretie, maar wel van een overheersend effect van prostaglandines op de renale 

tubulaire cellen (61). De Guchtenaere et al. speculeerden dat een dysregulatie van prostaglandines - 

naast het een effect op de diurese en natriurese - ook een weerslag kan hebben op de glomerulaire 

filtratie rate (GFR). In een vergelijkende studie van de GFR tussen MNE-patiënten met 

desmopressineresistente NP en MNE-patiënten zonder NP, konden zij een verlies waarnemen van het 

circadiaan ritme voor GFR bij de eerste groep (67).   

 

2.4.2. Gestoorde blaasfunctie 

De functie van de blaas is urine opslaan tot deze uit het lichaam kan verwijderd worden op een 

fysiologisch en een sociaal gepast tijdstip. Om goed te functioneren moet de blaas tijdens de 

vullingsfase relaxeren en moet de blaasgrootte aangepast zijn om de mictie enkele uren te kunnen 

uitstellen (68, 69). Bij patiënten met NE zijn zowel reducties in de functionele blaascapaciteit als 

detrusoroveractiviteit beschreven (70).  

 

2.4.2.1. Te kleine blaas 

Het blaasvolume neemt toe naarmate een kind ouder wordt tot aan de puberteit. De verwachte 

blaascapaciteit voor leeftijd (expected bladder capacity, EBC) kan worden geschat aan de hand van de 
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formule van Hjälmås [30+ (leeftijd in jaren x 30 ml)] (71) of de formule van Koff [(leeftijd in jaren + 

2) x 30 ml] (72). Deze formules zijn bruikbaar tot de leeftijd van twaalf jaar, waarna de verwachte 

blaascapaciteit ongeveer 390 ml bedraagt (2). De blaascapaciteit, ingeschat d.m.v. het maximaal 

geplast volume (Maximal voided volume, MVV) uit een mictiedagboek, wordt door de ICCS als 

normaal beschouwd bij een MVV groter dan 70% van de EBC en als te klein bij een MVV kleiner dan 

65% van de EBC (2). Verschillende studies vonden een gereduceerde blaascapaciteit bij patiënten met 

NE. Zo zag Starfield dat enuresispatiënten kleinere volumes plasten na waterbelasting dan hun niet in 

bed plassende broers of zussen (73). In een urodynamische studie toonden Yeung et al. aan dat 

blaasdysfunctie, waaronder een te kleine blaascapaciteit, frequent voorkomt bij kinderen met 

therapieresistente enuresis (70). Een reductie in het blaasvolume wordt, op basis van deze 

bevindingen, beschouwd als één van de pathogenetische mechanismen van NE. Deze reductie in de 

blaascapaciteit lijkt eerder functioneel te zijn dan anatomisch of structureel. Zo werden in een studie 

van Troup et al. bij enuresispatiënten normale blaascapaciteiten teruggevonden, wanneer gemeten 

onder algemene anesthesie (74).  

 

Andere onderzoekers konden echter geen reductie van de blaascapaciteit aantonen bij patiënten met 

NE in vergelijking met controles. Wille et al. vergeleken het grootste geplaste volume van twee 

plassen na waterbelasting en ophouden tussen 13 kinderen met NE, 15 kinderen met een 

voorgeschiedenis van NE en 15 gezonde kinderen, maar vonden hierbij geen verschil tussen deze 

groepen (60). In een studie van Van Hoeck et al. werden in de dagkalenders kleinere MVV’s voor 

leeftijd teruggevonden bij MNE in vergelijking met een controlepopulatie. Daarentegen werd geen 

verschil gevonden in de geplaste volumes na ophouden tussen beide populaties. De kleinere MVV- 

waarden in de dagkalenders bij MNE-patiënten zouden volgens de onderzoekers een gevolg zijn van 

het bedplassen, aangezien kinderen met NE geen grote ochtendvolumes genereren. Van Hoeck et al. 

stellen dat kleine MVV’s voor leeftijd eerder een gevolg kunnen zijn dan de oorzaak van NE (75). In 

een prospectieve studie van Cayan et al. werd de blaascapaciteit, gemeten aan de hand van echografie 

op het moment van de sensatie van een volle blaas, vergeleken tussen kinderen met primaire NE en 

controles. Ook hier werden geen significante afwijkingen gevonden in de blaascapaciteiten van 

enuresispatiënten (76).  

  

2.4.2.2. Detrusoroveractiviteit 

Bij normale kinderen neemt de blaascapaciteit toe tijdens de slaap (37). Kawauchi et al. zagen dat de 

nachtelijke blaascapaciteit bij gezonde kinderen 1,6 tot 2,1 maal groter was dan de blaascapaciteit 

overdag (37). Zo kan tijdens de slaap meer urine opgeslagen worden in de blaas. Een overactieve blaas 

(OAB) kan deze blaasopslagcapaciteit compromitteren. Een kind heeft een OAB wanneer het urgentie 

vertoont, al dan niet gepaard gaande met incontinentie diurna (2). Tijdens cystometrie vertonen 

kinderen met een OAB gewoonlijk een detrusoroveractiviteit (instabiele detrusorcontracties tijdens de 
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vullingsfase) (2). Kinderen met NE en een OAB worden door de ICCS gecategoriseerd als NMNE (2). 

In een Japanse epidemiologische studie vertoonde 40 % van de kinderen met NE symptomen passend 

bij een overactieve blaas (i.e. een toegenomen plasfrequentie en/of urge-incontinentie) (77).  

Detrusoroveractiviteit werd echter niet enkel waargenomen bij patiënten met NMNE. Een 

urodynamische studie van Yeung et al. bij patiënten met therapieresistente MNE toonde aan dat 35% 

van de bestudeerde populatie normale urodynamische bevindingen had overdag, maar ’s nachts een 

reductie in de blaascapaciteit en een detrusoroveractiviteit ontwikkelde. De overige 65 % van de 

therapieresistente MNE-patiënten vertoonde abnormale urodynamische bevindingen overdag en had 

een gereduceerde blaascapaciteit zowel overdag als ’s nachts (78). Een deficiëntie van 

signaalprocessen in de hersenstam, die zorgen voor een onderdrukking van blaascontracties gedurende 

de slaap, vormt een mogelijke verklaring voor het optreden van deze nachtelijke detrusoroveractiviteit 

bij patiënten met MNE (79). In andere studies werd aangetoond dat het volume van de blaas op het 

moment van enuresis vaak lager is dan het MVV overdag, wat ook zou kunnen wijzen op 

blaasinstabiliteit gedurende de nacht (80, 81).  

 

2.4.2.3. Dysfunctioneel plassen  

Dysfunctioneel plassen wordt gekenmerkt door een onderbroken uroflowmetrie t.g.v. intermittente 

contracties van de externe urethrale sfincter tijdens het plassen (2). Kinderen die bedplassen in de 

aanwezigheid van of met voorgeschiedenis van dysfunctioneel plassen, worden door de ICCS 

geclassificeerd als NMNE (2). Yeung et al. toonde aan dat kinderen met ernstige therapieresistente NE 

variërende types van urodynamische abnormaliteiten vertonen, waaronder dysfunctioneel plassen (70). 

 

2.4.3. Capaciteit tot ontwaken 

Noch de hypothese van nachtelijke polyurie, noch de hypothese van een overactieve blaas verklaren 

waarom het kind niet wakker wordt bij een volle blaas (21). Bijgevolg werden verschillende 

onderzoeken verricht om een verklaring te vinden voor de verminderde wekbaarheid uit de slaap.  

Kinderen met NE worden door hun ouders vaak omschreven als ‘diepe slapers’ (moeilijk te wekken 

uit de slaap) (82, 83). In een studie van Wolfish et al. werd de wekbaarheid tijdens de slaap vergeleken 

tussen jongens met NE en normale controles. Na een auditieve stimulus trad arousal op bij ongeveer 

40% van de controles, maar slechts bij 9% van de jongens met enuresis (84).  

Verschillende onderzoekers gingen na of enuresispatiënten ook polysomnografische tekenen van een 

diepe slaap vertoonden. Deze polysomnografische studies vertonen tegenstrijdige resultaten. 

Hunsballe et al. vond een toegenomen deltacomponent bij adolescenten en volwassenen met primaire 

MNE, wat een diepere slaap bij deze patiënten suggereert (85). Bader et al. konden daarentegen geen 

verschil in slaaparchitectuur aantonen tussen enuresispatiënten en controles (86). In een 

polysomnografische studie van Yeung et al. vertoonden enuresispatiënten meer arousalepisodes in 

vergelijking met controles. Tevens waren de slaapstadia 1 en 2 (oppervlakkige slaap) meer aanwezig 
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bij enuresispatiënten dan bij controles (87). Yeung stelt dat de slaap bij enuresispatiënten continu 

wordt verstoord door signalen van een overactieve of volle blaas. Dit zou de drempel tot ontwaken 

paradoxaal verhogen, om zo een goede integriteit van de slaap te behouden (87). 

Een andere hypothese is dat deficiënte onderdrukkende signaalprocessen in de hersenstam leiden tot 

het onvermogen om mictie te onderdrukken tijdens de slaap. Ornitz et al. bestudeerden de ‘prepulse 

inhibition of startle’ (PPI of startle) bij jongens met ADHD met of zonder NE. De PPI of startle  is een 

neurologisch fenomeen waarbij een zwakkere prestimulus (prepulse) de reactie (startle response, 

schrikreflex) van een organisme op een daaropvolgende sterkere stimulus (pulse) inhibeert. De 

pedunculopontiene nucleus medieert de inhibitie van de startle reflex. Deze kern ligt dicht bij het 

pontiene mictiecentrum, waarvan de laterale component de mictie onderdrukt (79). De ADHD-

patiënten met NE bleken in het eerste experiment van Ornitz et al. een dysfunctionele PPI of startle te 

hebben (88). In een tweede studie van Ornitz et al. werd eveneens een significant lagere PPI of startle 

gezien bij jongens met ADHD en PNE i.v.m. normale controles en i.v.m. jongens met enkel ADHD 

(79). De deficiënte PPI en het onvermogen om de mictie te inhiberen tijdens de slaap zouden het 

gevolg zijn gemeenschappelijke stoornis in het pontiene tegmentum. Freitag et al. stelt dat een 

veralgemeend maturatiedefect van de hersenstam bij enuresispatiënten zowel leidt tot de verminderde 

wekbaarheid als tot het onvermogen om nachtelijke blaascontracties te onderdrukken (89).   

 

2.5. Comorbiditeiten 

Kinderen die bedplassen hebben significant meer gedrags- en psychologische problemen, en een lager 

zelfbeeld in vergelijking met controles (90, 91). Er wordt een verhoogde prevalentie van ADHD bij 

NE-patiënten gezien. De prevalentiecijfers van ADHD bij patiënten met NE variëren echter 

naargelang de gebruikte concepten in de verschillende studies (92). Baeyens et al. toonde in een twee 

jaar durende follow-up studie aan dat kinderen met NE en ADHD een verhoogd risico hebben op het 

persisteren van het bedplassen in vergelijking met patiënten met NE zonder ADHD (93).  

In een minderheid van de gevallen ligt een onderliggende pathologie aan de basis van het 

enuresisprobleem. Aandoeningen die gepaard gaan met een toegenomen urineproductie (zoals diabetes 

mellitus en diabetes insipidus) kunnen leiden tot NE. Ook urineweginfecties kunnen enuresisepisodes 

en vooral urge-incontinentie veroorzaken. Dit geldt ook voor constipatie, waarbij vermoed wordt dat 

een overactieve detrusor ontstaat door de druk van het volle rectum op de blaas. Bij een neurogene 

blaas en bij malformaties van de urinewegen kan bedplassen ook een symptoom zijn (22). 

Ten slotte kan enuresis ook optreden bij het obstructief slaapapnoesyndroom (OSAS). Verschillende 

studies toonden een verband aan tussen obstructieve slaapapnoe (OSA) en enuresis (94-96). In een 

recent onderzoek werd geen hogere prevalentie van NE terug bij patiënten met OSA in vergelijking 

met patiënten zonder OSA, maar meisjes met OSA vertoonden wel een toenemende prevalentie van 

enuresis naarmate de ernst van OSA toenam (97). Aangenomen wordt dat bij het OSAS nachtelijke 

polyurie optreedt door toegenomen secretie van het ANP in respons op een toegenomen negatieve 



11 

 

intrathoracale druk (door de inspanning die moet geleverd worden om in te ademen met een gesloten 

luchtweg). Dit hormoon doet vervolgens de natriurese en waterexcretie toenemen (98). 

 

2.6. Aanpassingsmechanismen 

Kinderen met een te kleine blaas hebben de neiging om overdag minder te gaan drinken. De totale 

vochtinname is bij deze patiënten vaak zo laag dat het dagnachtritme van de diurese verloren gaat. 

Zowel overdag als ’s nachts wordt de maximale concentratiecapaciteit gebruikt om vochthomeostase 

te verkrijgen. De lage vochtinname kan leiden tot een onaangepaste lage osmotische excretie overdag, 

waardoor er ’s nachts ter hoogte van de nier een gestegen osmotische belasting is, wat een toegenomen 

nachtelijke diurese tot gevolg heeft (50, 99). 

 

2.7. Onderscheid MNE en NMNE 

Het onderscheid tussen MNE-patiënten en NMNE-patiënten is niet steeds eenvoudig (4). Er is immers 

een grijze zone tussen MNE en NMNE. Na grondig onderzoek blijken veel kinderen, van wie 

verondersteld werd dat ze MNE hadden,  toch NMNE te hebben. LUT-symptomen komen soms pas na 

herhaalde bevraging aan het licht (21). Sommige kinderen met een NE en een OAB slagen erin om 

hun LUT-symptomen (urgentie) te maskeren door hun vochtinname te verminderen (100). 

Daarenboven vertonen sommige MNE-patiënten een normale blaasfunctie overdag, terwijl ze ’s nachts 

blaasoveractiviteit ontwikkelen (21).  

 

2.8. Evaluatie en behandeling  

Bedplassen verdwijnt niet steeds spontaan naarmate het kind opgroeit en de aandoening heeft een 

belangrijke psychologische impact op het kind. Omwille van deze redenen is een behandeling obligaat 

(101). Om het therapeutisch beleid bij een kind met NE uit te stippelen moet bepaald worden of het 

kind MNE dan wel NMNE heeft (102). Dit kan d.m.v. een uitgebreide niet-invasieve screening. De 

ICCS raadt voor de primaire evaluatie van een kind met NE een niet-invasieve screening aan die 

bestaat uit een anamnese, een klinisch onderzoek, een urineanalyse en een blaasdagboek (101). 

Tijdens deze evaluatie moeten ook comorbiditeiten (potentiële oorzaken van therapieresistentie) 

opgespoord worden. Wanneer comorbiditeiten aanwezig zijn moeten deze eerst aangepakt worden 

vooraleer gestart wordt met de therapie van NE (100, 101). Verder moet bij de diagnostische 

oppuntstelling een onderscheid gemaakt worden tussen diurese-afhankelijke enuresis (waarbij 

kinderen bedplassen als gevolg van een excessieve nachtelijke urineproductie en een verminderde 

wekbaarheid uit de slaap) en detrusorafhankelijke enuresis (waarbij kinderen bedplassen als gevolg 

van een  nachtelijke detrusoroveractiviteit en een verminderde wekbaarheid uit de slaap) (103). Een 

behandeling met desmopressine is meestal effectief bij diurese-afhankelijke NE, maar niet bij 

detrusorafhankelijke NE (69). Figuur 1 geeft de verschillende stappen weer bij de evaluatie van NE.   
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≥ 5 jaar en NE

Screeningsvragenlijst, K.O., dipstick

Dagboek (overdag en ‘s nachts)

Blaasdysfunctie of comorbiditeit aanwezig?

Nee Ja

Gezamenlijke keuze

Alarm (voorkeur bij gedaald MVV) Desmopressine (voorkeur bij NP)

Comorbiditeiten / blaasdysfunctie aanpakken 
of doorverwijzen

≥ 5 jaar en NE

Screeningsvragenlijst, K.O., dipstick

Dagboek (overdag en ‘s nachts)

Blaasdysfunctie of comorbiditeit aanwezig?

Nee Ja

Gezamenlijke keuze

Alarm (voorkeur bij gedaald MVV) Desmopressine (voorkeur bij NP)

Comorbiditeiten / blaasdysfunctie aanpakken 
of doorverwijzen

 
Figuur 1 - Flowchart voor evaluatie en behandeling bij patiënten met NE, voorgesteld door experten. 

Overgenomen en aangepast van Vande Walle et al., 2012 (100)   

 

2.8.1. Algemeen advies 

Op basis van ervaring van experten worden de onderstaande adviezen en maatregelen aangeraden door 

de ICCS (level of evidence IV) (21). Het kind en aan de ouders moeten eerst en vooral geïnformeerd 

worden over de pathogenese, de prevalentie, de prognose en de therapie van bedplassen (21). 

Vervolgens kunnen levensstijladviezen worden meegegeven. Er kan worden aangeraden om voor 

bedtijd te gaan plassen, om in de namiddag en ’s avonds natrium- of calciumrijke voeding te 

vermijden en om weinig te drinken voor het slapengaan. Dit zijn nl. manieren om de nachtelijke 

urineproductie te verminderen (4). Er kan geadviseerd worden om overdag op regelmatige tijdstippen 

naar het toilet te gaan. Ook kan men het kind een goede toilethouding aanleren (21). Verder is het 

belangrijk om het kind en de ouders te motiveren, aangezien de therapie soms lang kan duren en 

stresserend kan zijn (4).  

 

2.8.2. Behandeling MNE 

Wanneer uit de screeningsonderzoeken blijkt dat het kind MNE heeft zijn er twee 

eerstelijnsbehandelingen beschikbaar: desmopressine en de plaswekker (beide therapieën hebben level 

of evidence Ia) (21, 100). Desmopressine, een vasopressine-analoog, heeft een antidiuretisch effect 

(104). De plaswekker (alarmtherapie) wordt geactiveerd wanneer het kind in bed plast. Het kind wordt 

gewekt door het alarm, stopt met plassen, staat vervolgens op en plast leeg op het toilet. De ouders 

moeten mee opstaan om er zeker van te zijn dat het kind het alarm niet uitschakelt en verder slaapt 

(100). Wanneer men kiest voor deze therapie is een goede motivatie nodig van het kind en de ouders, 

gezien de plaswekker iedere nacht gebruikt moet worden, gedurende een lange periode (21). Het 

werkingsmechanisme van de plaswekker is niet goed gekend. Eén van de hypothesen is dat de 

plaswekker de nachtelijke blaasreservoirfunctie verbetert (105-107).  
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De voorkeur gaat uit naar desmopressine bij patiënten met NP (op te sporen d.m.v. luierweging) en 

een normale blaasreservoirfunctie, of wanneer weinig compliance wordt verwacht bij de alarmtherapie 

(21). De plaswekker wordt verkozen bij kleine blaasvolumes (op te sporen a.d.h.v. het maximaal 

geplast volume uit de dagkalender), afwezigheid van NP en bij gemotiveerde families (3, 100). Deze 

strategie voor de behandelingskeuze (zie figuur 1) wordt aangeraden omdat er evidentie bestaat dat het 

MVV en de aanwezigheid van NP van voorspellende waarde zijn voor de behandelingsuitkomst. Er 

zijn echter nog geen gerandomiseerde studies die aantonen dat bovenstaande keuzestrategie resulteert 

in betere therapieresultaten (100).  

Bij patiënten met MNE zonder LUT-symptomen overdag, maar met nachtelijke detrusoroveractiviteit, 

kan anticholinerge medicatie (level of evidence Ib) helpen, hoewel dit geen eerstelijnsbehandeling is 

voor MNE (21). De aanwezigheid van een residu na mictie en constipatie moeten uitgesloten worden 

vooraleer anticholinergica worden opgestart (21).  

 

2.8.3. Behandeling NMNE 

De aanpak van NMNE is complexer. Experten zijn het erover eens dat de LUT-symptomen overdag 

aangepakt moeten worden vooraleer het bedplassen wordt behandeld. De behandelingen gebruikt bij 

NMNE zijn weinig op evidentie gebaseerd. Bij NMNE-patiënten is therapieresistentie frequent en 

vaak komen zij in aanmerking voor off-label medicatie. Deze kinderen worden daarom best 

doorverwezen naar een referentiecentrum (100). Een overactieve blaas, gekenmerkt door het 

symptoom urgentie, is een frequente onderliggende oorzaak van NMNE. Kinderen met een OAB of 

met LUT-dysfunctie kunnen baat hebben bij een ‘blaasrehabilitatie’ of ‘urotherapie’ (100, 108). Dit 

zijn niet-invasieve trainingsprogramma’s waarbij kinderen met LUT-dysfunctie leren om op 

regelmatige tijdstippen te gaan plassen en om volledig leeg te plassen (108). Bij kinderen met een 

overactieve blaas of met gecombineerde incontinentie overdag en ’s nachts kunnen anticholinergica 

opgestart worden, welke de detrusoractiviteit onderdrukken (109).  

 

2.8.4. Aanpak therapieresistente NE 

Kinderen met therapieresistente NE worden best doorverwezen naar de tweede of derde lijn. In de 

derde lijn kunnen patiënten die geen respons vertonen op bovenstaande therapieën behandeld worden 

met het tricyclische antidepressivum imipramine (level of evidence Ia) (110). Wegens potentiele 

cardiotoxiciteit mag dit medicijn enkel opgestart worden onder toezicht van een arts gespecialiseerd in 

therapieresistente NE (21). 
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2.9. Diagnostische onderzoeken 

 

2.9.1. Anamnese 

Een goede anamnese is essentieel voor de evaluatie van NE. Gestructureerde vragenlijsten zijn 

hiervoor beschikbaar. Om een onderscheid te maken tussen MNE en NMNE moet nagevraagd worden 

of er overdag LUT-symptomen zijn: er wordt gevraagd of het kind urgentie, een onderbroken mictie, 

het gebruik van buikpers, een zwakke urinestraal, een abnormale plasfrequentie, ophoudmanoeuvres 

of urineverlies overdag vertoont. Verder moet ingegaan worden op het bedplassen zelf: hoe vaak 

treden de enuresisepisodes op per nacht en per week, is het kind reeds een periode droog geweest, is er 

sprake van nycturie? Frequent bedplassen is een slecht prognostisch teken, terwijl nycturie aantoont 

dat het kind niet moeilijk te wekken is uit de slaap. Een kind met secundaire NE vertoont vaker 

somatische en psychologische comorbiditeiten dan een kind met PNE. Bij secundaire NE moet 

achterhaald worden of deze terugval het gevolg is van een belangrijke gebeurtenis in het leven van het 

kind. Een aantal vragen omtrent de algemene toestand van het kind zijn aangewezen, zodat kinderen 

met nierziekten en diabetes gedetecteerd worden. Er moet gepeild worden naar de aanwezigheid van 

comorbiditeiten (e.g. constipatie, neuropsychiatrische aandoeningen en bovenste luchtwegobstructie) 

vermits deze een belangrijke rol kunnen spelen in de pathogenese van het bedplassen en een potentiële 

oorzaak kunnen zijn van therapieresistentie. Het is belangrijk om de behandelingen en strategieën die 

de familie reeds uitprobeerden te kennen, en of deze juist toegepast werden. Tot slot kan tijdens de 

anamnese de motivatie voor het aanpakken van het bedplassen bij het kind en bij de familie ingeschat 

worden. Een goede motivatie is immers belangrijk voor een succesvolle behandeling (21).  

In de masterproef van Sophie Wouters wordt dieper ingegaan op het gebruik van screeningsvragenlijsten voor 

de subtypering van enuresispatiënten. 

 

2.9.2. Klinisch onderzoek en urineanalyse 

Het klinisch onderzoek is meestal normaal bij MNE. Symptomen in de anamnese die een structurele 

oorzaak doen vermoeden (zoals continue incontinentie, een zwakke straal) vereisen een grondig 

lichamelijk onderzoek. Ook bij kinderen met NMNE en bij kinderen met een voorgeschiedenis van 

urineweginfecties is een klinisch onderzoek obligaat. Het klinisch onderzoek bestaat uit palpatie van 

het abdomen, genitale inspectie, het opsporen van neuropathie en een rectaal onderzoek bij vermoeden 

van constipatie (21). Tijdens het eerste consult kunnen glucosurie en proteïnurie opgespoord worden 

m.b.v. een urinedipstick. Diabetes mellitus en urineweginfecties kunnen uitgesloten worden bij een 

negatief resultaat (21). 
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2.9.3. Manieren om nachtelijke polyurie te detecteren  

2.9.3.1. Luierweging 

Aan de ouders wordt gevraagd om in het plasdagboek het gewicht van de natte luier en het volume van 

de eerste ochtendplas te noteren. Men krijgt een idee over de nachtelijke urineproductie als het 

gewicht van de natte luier min het gewicht van de droge luier wordt opgeteld met het volume van de 

ochtendplas. Is dit volume groter dan 130% van EBC, dan spreekt men van NP (111). Wanneer uit de 

luierwegingen blijkt dat NP aanwezig is, zal een behandeling met desmopressine waarschijnlijk 

succesvol zijn (32). 

 

2.9.3.2. 24-uurs urinair concentratieprofiel (24-uurs UCP) 

Hierbij worden dag en nacht opgedeeld in vier gelijke perioden. De ouders worden gevraagd om op 

het einde van elke periode een urinecollectie te doen. Het volume van deze collecties wordt genoteerd. 

De collecties worden vervolgens naar het labo opgestuurd ter bepaling van het volume, de 

osmolariteit, en het creatininegehalte. Er is sprake van NP indien de som van de vier nachtelijke 

volumes groter is dan 130% van de verwachte blaascapaciteit (111). 

In de masterproef van Delphine Guenter worden de waarden voor de nachtelijke urineproductie  gemeten door 

luierweging vergeleken met  de waarden voor de nachtelijke urineproductie uit het 24-uursUCP.  

 

2.9.4. Blaasfunctieonderzoeken 

 

2.9.4.1. Dagboek 

Belangrijke informatie over de blaasfunctie kan verkregen worden aan de hand van een blaasdagboek. 

Het dagboek kan gegevens uit de anamnese objectiveren, levert prognostische informatie en kan 

kinderen met NMNE, kinderen die extra evaluatie vereisen en families met een slechte compliance 

opsporen (21). Tabel 1 geeft aan welke data volgens de ICCS niet mogen ontbreken in het dagboek.  

 

Tabel 1 - Data die volgens de ICCS moeten opgenomen worden in een blaasdagboek, overgenomen en 

aangepast van Néveus et al., 2010, p. 443 (101) en Néveus et al., 2006, p. 322-323 (2).    

Data Minimale registratieduur  Informatie uit geregistreerde data 

Mictie: tijdstip en volume 2 dagen Mictiefrequentie, MVV, gemiddelde geplaste volume, urine output overdag 

(indien geen incontinentie), 24-uurs urine output (kan berekend worden als 

geen enuresisepisodes optraden of als de enuresisvolumes werden gemeten) 

Vochtinname: tijdstip en volume 2 dagen 24-uurs vochtinname, vochtinnamepatroon 

Enuresisepisodes 7 nachten Ernst van het bedplassen 

Enuresis volume* 7 nachten  Aan- of afwezigheid van NP  

Incontinentie diurna  7 dagen Frequentie van incontinentie diurna 

Andere LUT-symptomen 7 dagen  Frequentie van LUT-symptomen 

Defecatie: tijdstip  7 dagen Defecatiefrequentie 

Encopresis: tijdstip 7 dagen Ernst van de encopresis 

*kan bepaald worden door luierweging 



16 

 

Een slecht ingevuld dagboekje kan wijzen op gebrekkige compliance. In dit geval kunnen problemen 

verwacht worden met therapieën die veel inzet van de patiënt en het gezin vereisen (21). 

2.9.4.2. Maximale blaasvolumemeting  

Het kind wordt hierbij gevraagd om gedurende één dag zoveel mogelijk te drinken en om zolang 

mogelijk te wachten om te gaan plassen. Voor elke mictie wordt het urinevolume opgevangen in een 

maatbeker, en het tijdstip en het geplaste volume worden bijgehouden in een tabel. In het PUNC van 

het UZ Gent behoort een ‘maximale blaasvolumemeting’ tot de screeningsonderzoeken bij NE (26). In 

het standaardisatiedocument van de ICCS wordt dit onderzoek echter niet vermeld (21).  

 

2.9.4.3. Uroflowmetrie 

Bij een uroflowmetrie moet het kind plassen in een speciaal toilet dat voorzien is van meetapparatuur. 

Deze apparatuur registreert het patroon en de snelheid van de urinestroom en de hoeveelheid geplaste 

urine. Voor het onderzoek moet het kind een volle blaas hebben. Het is dus belangrijk om het kind 

voldoende te hydrateren. De ICCS raadt aan om het onderzoek ten minste twee keer na elkaar uit te 

voeren. Na elke uroflowmeting kan het residueel volume in de blaas echografisch bepaald worden (2). 

Tabel 2 geeft weer welke informatie verkregen kan worden aan de hand van een uroflowmetrie. Een 

uroflowmetrie met meting van het residu na mictie wordt door de ICCS aangeraden bij de initiële 

evaluatie van een patiënt met NE wanneer er LUT-symptomen zijn overdag of wanneer deze niet 

uitgesloten kunnen worden (4). 

 

Tabel 2 - Gegevens die verkregen kunnen worden met uroflowmetrie en residubepalingen. Tabel opgesteld aan 

de hand van informatie uit Néveus et al., 2006, p. 316-317 (2).    

Data  Informatie over 

Vorm van de curve:  

• Klokvormige curve 

Betekenis:  

� Normale urinaire flowcurve 

• Plateauvormige curve � Obstructieve mictie 

• Staccatocurve �  Dysfunctionele mictie  

• Onderbroken curve � Persmictie 

Maximale flowsnelheid (Qmax) Blaasoutflow (waarbij Qmax is gedaald bij een obstructie van de outflow) 

Residuele urine:  

• Minder dan 5 ml 

Volledigheid van de blaaslediging:  

� Volledige blaaslediging 

• Tussen 5 ml en 20 ml  � Mogelijk onvolledige blaaslediging 

• Meer dan 20 ml bij herhaalde metingen  � Onvolledige blaaslediging 

Geplast volume + residueel volume Functioneel blaasvolume 

 

2.9.4.4. Invasief urodynamisch onderzoek 

Een cystometrie, een invasief urodynamisch onderzoek, wordt uitgevoerd om de functie van de blaas, 

de urethra en de bekkenbodem te beoordelen (2). Het onderzoek wordt onderverdeeld in een vullings- 

en ledigingsfase. De vullingsfase start wanneer de blaas wordt gevuld en eindigt wanneer de patiënt 
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begint te plassen. De blaas kan gevuld worden op natuurlijke wijze of op retrograde wijze (via een 

suprapubische of transurethrale katheter). Bij retrograde vulling wordt een fysiologische oplossing of 

een radio-opake oplossing gebruikt. Tijdens de vulling wordt de druk gemeten in de blaas. Een 

druksensor wordt via een transurethrale katheter tot in de blaas geplaatst om de intravesicale druk te 

meten, een andere druksensor wordt vaginaal of rectaal geplaatst om de intra-abdominale druk te 

bepalen. Als men de abdominale druk aftrekt van de intravesicale druk verkrijgt men een idee van de 

druk veroorzaakt door detrusorcontracties (109). De ledigingscystometrie start wanneer het signaal 

wordt gegeven aan de patiënt om te plassen. De patiënt plast in een flowmeter en tegelijk worden de 

drukken gemeten. Tijdens het onderzoek kan de urethrafunctie worden bepaald door EMG van de 

bekkenbodemspieren met behulp van huidelektroden (2). 

Vanwege het invasief karakter wordt geadviseerd om het onderzoek enkel uit te voeren als het 

resultaat de behandelingsstrategie zal beïnvloeden. Vooraleer wordt overgegaan tot een invasieve 

urodynamische studie, moet nagegaan worden of de studie nieuwe informatie zal opleveren, die niet 

verkregen kan worden door andere niet-invasieve onderzoeken. Een vermoeden van neurogene 

detrusor-sfincterdysfunctie, obstructie, genito-urinaire abnormaliteiten, niet-neurogene detrusor-

sfincterdysfunctie of de aanwezigheid van een significant residu na mictie bij niet-invasief onderzoek 

kunnen indicaties vormen voor een invasief urodynamisch onderzoek (109, 112, 113). In deze 

gevallen kan a.d.h.v. de uitkomst van de urodynamische studie het verdere therapeutisch beleid 

bepaald worden. Er zijn echter geen vergelijkende studies die betere behandelingsuitkomsten aantonen 

na cystometrie (114, 115). Sommige auteurs raden daarom urodynamische studies enkel aan bij 

kinderen met therapieresistente NE en/of wanneer invasieve behandelingen gepland worden (114).   

 

Tabel 3 - Termen die de blaas- en urethrafunctie beschrijven tijdens de vullingsfase van het urodynamisch 

onderzoek. Gebaseerd op Neveus et al. (2), Tekgul et al. (109) en Hoebeke et al. (116)  

Termen vullingsfase Verduidelijking 

Blaassensatie Tijdens de vullingsfase worden oudere kinderen en adolescenten gevraagd naar de blaassensaties. Dit is 

moeilijk te beoordelen bij jonge kinderen (2).  

Detrusoractiviteit In het ICCS-standaardisatierapport wordt elke detrusoractiviteit tijdens de vullingsfase als pathologisch 

beschouwd (2). Detrusorcontracties kunnen tijdens de vullingsfase echter ook uitgelokt worden, bijvoorbeeld 

door te snelle vulling (109).  

Blaascompliantie De compliantie van de blaas wordt bepaald door de verandering in volume te delen door de verandering in druk 

tijdens de vullingsfase (∆V/∆P). Dit is een maat voor de opslagfunctie van de blaas (116).  

Blaascapaciteit Dit is het volume van de blaas waarbij het kind begint te plassen  en wordt berekend door het geplaste volume 

op te tellen bij het residuele volume (109).  

Urethrafunctie  De urethrafunctie kan normaal zijn (tijdens de vulling blijft de urethra dicht,  net voor de mictie opent de 

urethra) of abnormaal (lekkage van urine tijdens de vulling zonder dat detrusorcontracties aanwezig zijn) (109).  
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2.10.  Belang van het inschatten van de blaascapaciteit bij kinderen met NE 

Onder punt 2.4.2. werden reeds de mogelijke verstoringen in de blaasreservoirfunctie bij NE beschreven. 

Hieronder volgt een uiteenzetting over de methoden om de blaascapaciteit in te schatten en over het belang van 

het inschatten van de blaascapaciteit bij kinderen met NE.  

 

2.10.1. Verduidelijking van het begrip blaascapaciteit 

De blaascapaciteit wordt op elk moment gekarakteriseerd door zowel het volume in de blaas als door 

de druk in de blaas bij dat gegeven volume. Om de blaascapaciteit te bepalen moet dus de intravesicale 

druk gekend zijn. Dit vereist een invasief urodynamisch onderzoek (117).  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de termen ‘anatomische blaascapaciteit’, ‘cystometrische 

blaascapaciteit’ en ‘functionele blaascapaciteit’. De anatomische blaascapaciteit is het volume tot waar 

de blaas kan gevuld worden bij cystometrie onder anesthesie. De anatomische blaascapaciteit is 

meestal groter dan de cystometrische capaciteit en de functionele blaascapaciteit (118). De 

cystometrische capaciteit is het volume waarbij het kind begint te plassen tijdens een invasief 

urodynamisch onderzoek. De cystometrische capaciteit is dan gelijk aan het geplaste volume opgeteld 

bij het residuele volume. De maximale cystometrische capaciteit is bij patiënten die een normale 

sensatie hebben gelijk aan het volume waarbij de patiënt voelt dat hij of zij de mictie niet langer kan 

uitstellen. Bij kinderen is het onderscheid tussen de cystometrische en de maximale cystometrische 

capaciteit minder relevant, aangezien de rapportering van de blaassensaties door kinderen weinig 

betrouwbaar is (2). De functionele blaascapaciteit is het volume dat opgeslagen is in de blaas voor een 

willekeurige mictie, of het volume dat opgeslagen is in de blaas op het punt waarop de hersenen het 

signaal ontvangen dat de blaas moet geledigd worden (119). De functionele blaascapaciteit wordt 

meestal geëvalueerd aan de hand van het MVV uit een blaasdagboek. Het moet benadrukt worden dat 

het MVV niet gelijk is aan de functionele blaascapaciteit, aangezien het residu na mictie niet gemeten 

wordt in een blaasdagboek (120).   

 

2.10.2. Methoden om de blaascapaciteit in te schatten 

Zoals eerder vermeld kan de blaascapaciteit enkel gemeten worden door middel van een invasief 

urodynamisch onderzoek. Aangezien het niet haalbaar en onverantwoord is om elke enuresispatiënt 

aan dergelijk invasief onderzoek te onderwerpen, worden andere methoden gebruikt om de 

blaascapaciteit in te schatten (121). In de praktijk en in de literatuur wordt het MVV uit de 

plaskalender hiervoor het meest gebruikt (122, 123). Bij het inschatten van de blaascapaciteit hecht 

men op het UZ Gent ook belang aan het maximaal geplast volume bij maximale blaasvolumemeting, 

welke beter het maximale blaasvolume en blaasinstabiliteit of blaasovergevoeligheid zou kunnen 

aantonen (26). De blaascapaciteit kan ook ingeschat worden aan de hand van echografie (124) of aan 

de hand van uroflowmetrie (125).  
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Bovenstaande methoden schatten de blaascapaciteit overdag in en houden geen rekening met de 

nachtelijke invloeden op de blaas (zoals bloeddrukveranderingen, nachtelijke detrusoractiviteit en 

nachtelijke osmotische- en natriumexcretie) (122). De nachtelijke capaciteit van de blaas is moeilijk in 

te schatten op een niet-invasieve manier, aangezien enuresisepisodes frequent gerelateerd zijn aan 

onvolledige blaasledigingen. In klinische studies werden pogingen gedaan om de nachtelijke 

blaascapaciteit niet-invasief te bepalen, door luiers te verbinden met een enuresissensor, die de 

onderzoeker waarschuwt wanneer het kind in bed plast. De patiënt zelf hoort hierbij geen alarm. De 

onderzoeker kan vervolgens het residu in de blaas meten door echografie, en vervangt en weegt de 

luier. Als het gewicht van de droge luier afgetrokken wordt van dat van de natte luier en wanneer 

daarbij het residu wordt opgeteld, bekomt men de nachtelijke blaascapaciteit op het moment van 

enuresis (123, 126).  

 

2.10.3. Formules om de verwachte blaascapaciteit voor leeftijd te bepalen 

Aan de hand van formules om de verwachte blaascapaciteit voor leeftijd in te schatten kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen kinderen met een normaal blaasvolume en kinderen met een te 

kleine blaas (2). De meest gebruikte formules hiervoor zijn de lineaire formule van Hjälmås (71) en de 

lineaire formule van Koff (72). De ICCS beschouwt het MVV uit een dagboek te klein wanneer het 

minder dan 65% bedraagt van de EBC, berekend aan de hand van de formule van Hjälmås (2). Een 

overzicht van de voorgestelde formules om de EBC te berekenen is terug te vinden in bijlage 1. Het 

nadeel aan al deze formules is dat ze gebaseerd zijn op cystometrische bevindingen, en niet op een 

natuurlijke vulling van de blaas (117). In een Deense studie naar MVV’s bij gezonde kinderen gold de 

universeel gebruikte formule van Hjälmås voor deze populatie enkel wanneer de eerste ochtendplas 

buiten beschouwing werd gelaten (121). Het is niet verwonderlijk dat bij normale kinderen het MVV 

uit een dagboek, inclusief de eerste ochtendplas, groter is dan de capaciteit bij cystometrie in 

gehospitaliseerde, neerliggende kinderen (122). Een beperking wat betreft de lineaire formules is dat 

de blaascapaciteit niet op een lineaire wijze verandert in functie van de leeftijd (127-129). De 

blaascapaciteit vergroot sterk bij zuigelingen en jonge kinderen. Na de leeftijd van twee tot vier jaar is 

deze toename minder uitgesproken (129).  

 

2.10.4. Intra-individuele variabiliteit van geplaste volumes 

De blaascapaciteit is niet constant in één bepaald individu (80). Dit maakt de evaluatie en interpretatie 

ervan moeilijk. Gezonde kinderen vertonen zowel een grote interindividuele als intra-individuele 

variabiliteit in geplaste volumes (130). De meeste geplaste volumes overdag zijn lager dan het MVV 

uit de dagkalender, zowel bij patiënten met enuresis als bij een gezonde controlepopulatie (123). Een 

verklaring voor deze grote intra-individuele variabiliteit in geplaste volumes is dat het plaspatroon in 

grote mate wordt beïnvloed door gedrags-, psychologische en sociale factoren (131). Het lijkt erop dat 

gezonde kinderen gaan plassen wanneer het hen uitkomt, wanneer ze willen en niet noodzakelijk bij 
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een volle blaas (132). Ze lijken hun mictiepatroon goed te kunnen aanpassen aan sociale activiteiten en 

zijn als het ware ‘baas over hun eigen blaas’ (130). De grote intra-individuele variabiliteit in 

plasvolumes vormt een obstakel wanneer blaaskalenders worden aangewend om het MVV te bepalen. 

De kalenders moeten gedurende meerdere dagen ingevuld worden om een correct beeld te krijgen van 

het plaspatroon van de enuresispatiënt (130). Volgens de ICCS dienen de vochtinname en de geplaste 

volumes gemeten te worden gedurende twee opeenvolgende dagen (133). Hansen et al. stellen echter 

dat minstens vier dagen nodig zijn om een accuraat beeld te krijgen van het maximaal geplast volume, 

gezien de grote intra-individuele variatie in de plasvolumes (134). Dezelfde onderzoekers merkten ook 

op dat slechts 62 van de 120 dagboeken volledig ingevuld waren voor vier dagen. Wanneer alle 

plasvolumes gedurende vier dagen moeten bijgehouden worden is er dus een risico op verminderde 

compliance (134).  

 

2.10.5. Blaascapaciteit als voorspellende factor voor prognose en therapierespons 

Voor de clinicus is het een uitdaging om kinderen met MNE die baat zullen hebben bij desmopressine 

te onderscheiden van kinderen die droog zullen worden met alarmtherapie, anticholinerge therapie, 

imipramine, of combinatietherapie (122). De waarde van het MVV kan hierbij helpen. Zo lijkt de 

behandeling met desmopressine het meest efficiënt bij kinderen met NP en met een normaal 

blaasvolume (32, 133, 135-137). Rushton et al. toonden aan dat een MVV (waarbij de plassen werden 

gemeten bij een sensatie van een volle blaas) van meer dan 70 % van de EBC voorspellend was voor 

de respons op desmopressine (135). Op basis van deze bevindingen wordt desmopressine aanbevolen 

bij kinderen met een MVV groter dan 70 % van de EBC (100).  

 

Ook Tauris et al. vonden grotere MVV waarden bij desmopressine-responders in vergelijking met 

desmopressine-nonresponders (122). In deze studie werden de waarden van MVV inclusief de eerste 

ochtendplas en exclusief de eerste ochtendplas (respectievelijk MVVw en MVVwo) vergeleken tussen 

desmopressine-nonresponders en desmopressine-responders. Er werden grotere waarden voor MVVw 

gevonden bij responders dan bij nonresponders, terwijl er geen verschil werd gevonden tussen beide 

groepen in MVVwo. De onderzoekers stellen dat bepaalde nachtelijke invloeden op de blaas mogelijk 

mee in rekening worden gebracht als de eerste ochtendplas geïncludeerd wordt in de berekening van 

het MVV. Er werd ook een hogere plasfrequentie gezien bij nonresponders, wat zou kunnen wijzen op 

een beperkte mate van blaasoveractiviteit bij deze groep. Verder werd een betere respons op 

desmopressine vastgesteld bij kinderen met minder ernstige NE (kinderen met af en toe droge nachten) 

dan bij kinderen met ernstige NE (kinderen die elke nacht bedplassen). Grote ochtendplassen zouden 

een merker kunnen zijn voor minder ernstige NE, aangezien kinderen die niet elke nacht in bed 

plassen af en toe grote ochtendplassen hebben (122). Kim et al. Zagen ook dat de functionele 

blaascapaciteit significant gereduceerd was bij kinderen met ernstige NE, in vergelijking met kinderen 

met minder ernstige NE (138).  
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Patiënten zonder NP en met een kleine blaas reageren minder goed op desmopressine (135, 139). Bij 

hen wordt bij de behandeling voorkeur gegeven aan de plaswekker, waarvan de werking mogelijk 

deels berust op een vergroting van de nachtelijke blaascapaciteit (100, 106, 107).  

 

Recent toonden Montaldo et al. in een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie aan dat 

anticholinerge medicatie een belangrijke rol kan spelen voor een subgroep van MNE-patiënten, die 

niet reageren op desmopressine en die een kleine blaascapaciteit en een verdikte blaaswand hebben. 

Het blaasvolume werd in deze studie ingeschat door echografie op het moment van sensatie van een 

volle blaas (140).  

 

2.11. Onderzoeksvraag 

Enuresis nocturna wordt klassiek toegeschreven aan een mismatch tussen nachtelijke diurese en 

nachtelijk functioneel blaasvolume. Er bestaan twee subtypes: enerzijds kinderen met een duidelijk 

verhoogde nachtelijke diurese, een lage urinaire osmolaliteit en normaal blaasvolume, meestal 

desmopressineresponsief, en anderzijds kinderen met een klein functioneel blaasvolume, normale 

nachtelijke diurese, meestal desmopressineresistent, maar wel antwoordend op de plaswekker (20, 69). 

In  het optimaliseren van een diagnostisch en therapeutisch beleid is het beoordelen van de nachtelijke 

diurese en het functioneel blaasvolume essentieel omdat dit de voorkeurstherapie, zijnde alarm dan 

wel desmopressine, bepaalt (100). In deze studie werden de diverse meetmethodes om het 

blaasvolume in te schatten met elkaar vergeleken. De opzet van deze masterproef was na te gaan 

welke methode om het blaasvolume in te schatten (dagkalender, maximale blaasvolumemeting, 

uroflowmetrie en cystometrie) de grootste waarde oplevert. Tevens werd gezocht welke van deze 

blaasfunctieonderzoeken het best met elkaar correleren. Om dit te onderzoeken werden de volumedata 

- verkregen aan de hand van vier verschillende blaasfunctieonderzoeken - met elkaar vergeleken, 

waarbij werd gezocht naar overeenkomsten en verschillen.  
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III.  METHODOLOGIE 

 

3.1. Database enuresispatiënten  

 

3.1.1. Standaardprocedure PUNC voor de evaluatie van enuresispatiënten 

Op het Universitair Ziekenhuis Gent kunnen kinderen met NE terecht bij het Pediatrisch Uro-

Nefrologisch Centrum (PUNC). Op het eerste consult wordt een uitgebreide anamnese afgenomen met 

behulp van een screeningsvragenlijst. Tijdens de eerste consultatie worden tevens een klinisch 

onderzoek en een urineanalyse verricht. Daarna krijgt het kind ‘huiswerk’ mee voor de 14 

daaropvolgende dagen. In die twee weken houdt het kind een dag- en een weekkalender bij. In de 

weekkalender wordt voor elke nacht genoteerd of er enuresis- of nycturie-episoden optraden en voor 

elke nacht wordt de nachtelijke urineproductie bijgehouden. In de dagkalender wordt het 

mictiepatroon overdag bijgehouden gedurende twee schooldagen en/of twee vakantiedagen. 

Gedurende de huiswerkperiode wordt bij sommige kinderen ook gedurende één dag een maximale 

blaasvolumemeting uitgevoerd en bij sommige kinderen bepaalt men tijdens één dag het 24-uurs 

urinair concentratieprofiel. Na deze twee weken is er een tweede consult, waarbij de informatie uit het 

huiswerk wordt overlopen. Er kan dan eveneens een uroflowmetrie afgenomen worden. Een invasief 

urodynamisch onderzoek wordt enkel uitgevoerd bij een vermoeden van obstructieve pathologie (bij 

een obstructief plaspatroon en/of bij een residu bij uroflowmetrie) of bij therapieresistentie.  

 

3.1.2. Dataverwerving 

Voor de dataverwerving van deze retrospectieve studie werden patiënten met NE opgezocht in het 

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Uit een uitgebreide lijst van patiënten die ooit op consultatie 

kwamen op de afdeling Kindernefrologie (in het EPD-systeem terug te vinden via PPED/KNEFRO) 

werden 398 kinderen met NE geselecteerd. Zij kwamen in een periode van 1997 tot 2011 op 

raadpleging in het PUNC van het UZ Gent omwille van bedplassen. Voor elke patiënt werd in het 

EPD gezocht naar gegevens uit de anamnestische vragenlijst, de dag- en weekkalender, de maximale 

blaasvolumemeting, het 24-uurs urinair concentratieprofiel, de uroflowmetrie en het urodynamisch 

onderzoek. Deze gegevens werden ingevoerd in Excel-datasheets. Wanneer de uroflowmetriegegevens 

voor een patiënt ontbraken in het EPD, werd getracht deze gegevens terug te vinden op de 

uroflowcomputer. Deze studie werd goedgekeurd door het Ethisch Comité. 

 

3.1.3. Dataverwerking - exclusie van patiënten 

Kinderen jonger dan vijf jaar werden niet opgenomen in de gegevensverwerking, vermits bedplassen 

onder die leeftijd niet als pathologisch wordt beschouwd. Enkel in grafiek 2 werden ook kinderen 

jonger dan vijf jaar geïncludeerd. Aangezien de opzet van deze masterproef was om de verschillende 
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methoden om het blaasvolume in te schatten te vergelijken, werden alleen kinderen die over 

blaasvolumedata beschikten overgehouden. Zo bleef een bruikbare populatie van 293 patiënten over.  

 

3.2. Statistische gegevensverwerking  

Voor de gegevensverwerking en voor de statistische analyse werden de data vanuit het Excelbestand 

overgezet naar het softwarepakket SPSS, versie 19.0.  

 

3.2.1. Studievariabelen 

Blaasvolumedata werden verkregen uit het dagboek, de maximale blaasvolumemeting, de 

uroflowmetrie en het urodynamisch onderzoek. De hieronder beschreven studievariabelen werden 

berekend.  

3.2.1.1. Maximaal geplast volume uit het dagboek 

Thuis worden de totale vochtinname, het aantal en de grootte van de plasjes en het aantal ongelukjes 

gedurende twee dagen bijgehouden in een dagkalender. De kinderen plassen spontaan en de plasjes 

worden opgevangen in een maatbeker. De kinderen zijn vrij in hun activiteiten en in hun eet-, drink- 

en slaappatroon. Er bestaat een dagkalender voor schooldagen (twee schooldagen) en een dagkalender 

voor vakantiedagen (één weekend). Voor de gegevensverwerking werd gebruik gemaakt van de 

geplaste volumes op de vakantiedagen. Het grootste geplaste volume op de eerste vakantiedag en het 

grootste geplaste volume op de tweede vakantiedag werden aangeduid als resp. ‘MVV vakantiedag 1’ 

(ml) en ‘MVV vakantiedag 2’ (ml). Het grootste geplaste volume tijdens de twee vakantiedagen werd 

aangeduid als ‘MVV dagboek’ (ml). Indien het dagboekje slechts voor één dag ingevuld was werd het 

MVV van die ene dag geselecteerd als ‘MVV dagboek’.  

 

3.2.1.2. Maximaal geplast volume bij maximale blaasvolumemeting  

Hierbij wordt het kind gevraagd om thuis gedurende één dag zo veel mogelijk te drinken en om 

telkens zo lang mogelijk de urine op te houden. De plasvolumes worden nauwkeurig gemeten in een 

maatbeker. In een tabel worden het tijdstip van de mictie en het urinevolume bijgehouden. In de tabel 

is ruimte om tien plasvolumes te noteren, maar soms worden meer of minder mictievolumes ingevuld. 

De achtereenvolgens geplaste volumes uit de tabel worden aangeduid als ‘VV 1’ (ml), ‘VV 2’ (ml), 

‘VV 3’ (ml), enzovoort. Het grootste geplaste volume uit de tabel werd uit de tabel geselecteerd en 

aangeduid als ‘MVV maximale blaasvolumemeting’ (ml).  

 

3.2.1.3. Maximaal functioneel blaasvolume bij uroflowmetrie 

Een uroflowmetrie wordt uitgevoerd in het ziekenhuis om  het mictiepatroon en de mictiesnelheid te 

evalueren. Ook het plasvolume wordt gemeten. Na de mictie gebeurt een residubepaling door middel 

van echografie. In het PUNC wordt de uroflowmetrie drie keer afgenomen onder dezelfde 
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omstandigheden. Om een goede urine-excretie te bekomen moet het kind veel drinken en de urine zo 

lang mogelijk ophouden. Voor elke uroflowmeting werden het plasvolume en het residu na mictie bij 

elkaar opgeteld. Aangezien het residu mee in rekening werd gebracht werd geopteerd voor de term 

‘functioneel blaasvolume uroflow’ (‘functioneel blaasvolume uroflow 1’ (ml), het ‘functioneel 

blaasvolume uroflow 2’ (ml) en het ‘functioneel blaasvolume uroflow 3’ (ml)). Uit drie of twee 

uroflowmetingen werd het grootste functionele volume uitgekozen, aangeduid als het ‘maximale 

functionele blaasvolume uroflow’ (ml).  

 

3.2.1.4. Maximale blaascapaciteit bij urodynamisch onderzoek of cystometrie  

Kinderen met NE worden onderworpen aan een invasief urodynamisch onderzoek wanneer er sprake 

is van therapieresistentie of wanneer obstructieve pathologie wordt vermoed. De maximale 

cystometrische blaascapaciteit is het volume van de blaas waarbij het kind begint te plassen. Dit 

volume kan berekend worden door het geplaste volume op te tellen bij het residueel volume (109). Uit 

twee opeenvolgende urodynamische onderzoeken (of uit één onderzoek als slechts één onderzoek 

uitgevoerd) werd de grootste maximale cystometrische blaascapaciteit geselecteerd, aangeduid als 

‘maximale capaciteit cystometrie’ (ml).  De capaciteiten van de twee opeenvolgende urodynamische 

onderzoeken werden ‘capaciteit cystometrie 1’ (ml) en ‘capaciteit cystometrie 2’ (ml) genoemd.  

 

3.2.2. Berekening van leeftijd 

Aan de hand van de datums van het eerste consult, van de maximale blaasvolumemeting, van de 

uroflowmetrie en van het urodynamisch onderzoek konden respectievelijk de leeftijden op het eerste 

consult, op het moment van maximale blaasvolumemeting, op het moment van uroflowmetrie en op 

het moment van het invasief urodynamisch onderzoek bepaald worden.  

 

3.2.3. Berekening tijdsinterval tussen de verschillende meetmethoden 

Aan de hand van de datums waarop de verschillende blaasfunctieonderzoeken werden afgenomen kon 

het tijdsinterval tussen twee opeenvolgende methoden worden berekend. Soms lagen de tijdstippen 

waarop de verschillende methoden werden uitgevoerd ver uiteen. Daarom werd bij de berekening van 

de correlatie en de overeenkomst tussen de volumes, gemeten aan de hand van twee verschillende 

methoden, gekeken naar het tijdsinterval tussen deze twee meetmethoden bij elke patiënt. Alleen de 

patiënten met een tijdsverschil tussen twee testen van minder dan zes maanden (arbitrair gekozen) 

werden beschouwd bij de berekening van de correlatie tussen twee methoden.  

 

3.2.4. Berekening verwachte blaascapaciteit 

De verwachte blaascapaciteit volgens de leeftijd (EBC) werd voor kinderen tot en met de leeftijd van 

12 jaar berekend aan de hand van de formule van Hjälmås, [30 + (leeftijd in jaren x 30)] (71). Na de 

leeftijd van 12 jaar wordt de EBC geschat op 390 ml (2). Voor kinderen ouder dan 12 jaar werd dus 
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een verwachte blaascapaciteit van 390 ml gebruikt. Aan de hand van de leeftijd op het eerste consult, 

de leeftijd bij maximale blaasvolumemeting, de leeftijd bij uroflowmetrie en de leeftijd bij het 

urodynamisch onderzoek werden respectievelijk de ‘EBC dagboekje’ (ml), ‘EBC maximale 

blaasvolume’ (ml), ‘EBC uroflowmetrie’ (ml), ‘EBC cystometrie’ (ml) berekend.  

 

3.2.5. Correctie  voor leeftijd bij de vergelijking van de blaasvolumes 

Bij de vergelijking van de volumes, verkregen aan de hand van de verschillende 

blaasfunctieonderzoeken, werd getracht te corrigeren voor de leeftijd door ‘residuen’ te berekenen.  

Hiervoor werden de regressielijnen bepaald voor de volumes, gemeten met een bepaalde methode, ten 

opzichte van de leeftijd. Het residu is het verticale verschil tussen de geobserveerde data en de 

regressielijn. Deze residuen werden vervolgens opgeteld bij het gemiddelde van alle volumes, gemeten  

volgens één van de methodes. Op die manier werden de volgende variabelen bekomen: ‘voor leeftijd 

gecorrigeerd MVV dagboek’ (ml), ‘voor leeftijd gecorrigeerd MVV maximale blaasvolumemeting’ 

(ml), ‘voor leeftijd gecorrigeerd functioneel blaasvolume’ (ml), ‘voor leeftijd gecorrigeerde maximale 

capaciteit cystometrie’ (ml). 

 

3.2.6. Berekening verhouding ingeschat blaasvolume op EBC 

Een andere manier om te corrigeren voor de leeftijd bij het vergelijken van de verschillende volumes 

werd uitgevoerd door de volumes te delen door de verwachte blaascapaciteit voor de leeftijd. De 

bekomen variabelen werden ‘MVV dagboek / EBC’, ‘MVV maximale blaasvolumemeting / EBC’, 

‘maximaal functioneel blaasvolume uroflow / EBC’ en ‘maximale capaciteit cystometrie / EBC’ 

genoemd. 

 

3.2.7. Opdeling van de populatie in patiënten met MNE en NMNE 

Op basis van de gegevens uit de screeningsvragenlijst konden de patiënten worden ingedeeld in 

kinderen met MNE en kinderen met NMNE.  De volgende LUT-symptomen werden beschouwd bij de 

opdeling van de patiëntenpopulatie in MNE en NMNE: toegenomen (≥ 8 keer per dag) of gedaalde 

plasfrequentie (≤ 3 keer per dag), urgentie, ophoudmanoeuvres, persmictie, onderbroken mictie en 

incontinentie overdag. Wanneer uit de vragenlijst bleek dat een patiënt één of meer LUT-symptomen 

vertoonde, werd deze patiënt gecategoriseerd als NMNE. 

 

3.2.8. Variabelen uit de vragenlijst 

De volgende variabelen uit de vragenlijst werden gebruikt: het gewicht, de lengte, de aan- of 

afwezigheid van incontinentie diurna en het aantal natte nachten per week.  
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3.3. Statistische analyse 

De statistische analyse gebeurde met het softwarepakket SPSS, versie 19.0. Resultaten met een p-

waarde < 0,05 werden als statistisch significant beschouwd. Aangezien de meeste variabelen niet 

normaal verdeeld zijn, worden de resultaten weergegeven als mediaan [25ste–75ste percentiel].  

 

Correlaties werden berekend a.d.h.v. de Spearman-correlatiecoëfficiënt (rs) tussen het MVV uit het 

dagboek enerzijds en leeftijd, gewicht en lengte anderzijds. Tussen het MVV bij maximale 

blaasvolumemeting, het maximaal functioneel blaasvolume bij uroflow en de maximale capaciteit bij 

cystometrie enerzijds en de leeftijd anderzijds werden ook correlaties berekend. Hierbij werden telkens 

de determinatiecoëfficiënten (R2) weergegeven. Spearman-correlatiecoëfficiënten werden eveneens 

berekend om een lineair verband te onderzoeken tussen de blaasvolumes gemeten op verschillende 

manieren. 

 

Om de reproduceerbaarheid van het MVV uit het dagboekje, van de geplaste volumes bij maximale 

blaasvolumemeting, van de herhaald gemeten functionele blaasvolumes bij uroflowmetrie en van de 

capaciteiten gemeten bij urodynamisch onderzoek na te gaan werd de intraclass correlatiecoëfficiënt 

berekend voor absolute overeenkomst (two-way, random-effects model). De intraclass 

correlatiecoëfficiënt (ICC) wordt gebruikt voor het kwantificeren van de mate van overeenstemming 

tussen twee of meer herhaaldelijk gemeten waarden. Bij een ICC-waarde van minder dan 0.75, bij een 

ICC-waarde tussen 0.75 en 0.90 en bij een ICC-waarde van meer dan 0.90 werd de 

reproduceerbaarheid respectievelijk als slecht tot matig, goed en zeer goed beschouwd. Om de mate 

van overeenkomst tussen de verschillende methoden om het blaasvolume te meten grafisch te 

beoordelen werden Bland-Altmanplots opgesteld. De x-as en y-as geven hierbij respectievelijk het 

gemiddelde en het verschil weer tussen de meetwaarden. De ’95 % limits of agreement’ werden 

bepaald door het gemiddelde en de standaarddeviatie van de verschillen te berekenen. De ‘limits of 

agreement’ stemmen overeen met het gemiddelde van de verschillen min en plus 1,96 SD. Hoe kleiner 

de range tussen de ‘limits of agreement’, hoe beter de overeenkomst.   

 

De niet-parametrische Friedman-test werd uitgevoerd om een verschil te detecteren in de voor leeftijd 

gecorrigeerde volumes en in de verhoudingen ‘ingeschat blaasvolume / EBC’ van de verschillende 

blaasfunctieonderzoeken. Bij een significant resultaat toont de Friedman-test niet waar het significante 

verschil zich afspeelt. Twee-aan-twee gepaarde Wilcoxon matched-pairs signed-ranks testen werden 

gebruikt om aan te tonen waar het significante verschil zich bevond. Deze Wilcoxon-testen werden 

uitgevoerd met correctie voor het meervoudig testen (Bonferroni-correctie). De Bonferroni-correctie 

werd kon berekend worden door het significantieniveau dat initieel werd gebruikt (0,05) te delen door 

het aantal vergelijkingen (6) die gemaakt werden. Het significantieniveau dat zal gebruikt worden bij 

de Wilcoxon-testen is dus 0,05 / 6 = 0,0083.  
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IV.  RESULTATEN 

 

4.1. Beschrijving onderzoekspopulatie 

De onderzochte populatie bestaat uit 293 patiënten met NE, waarvan 196 jongens en 97 meisjes. 

Zessenzestig patiënten (22,5 %) hadden MNE en 227 patiënten (77,5 %) hadden NMNE. 121 kinderen 

(41,3 %) vertoonden urineverlies overdag, 172 kinderen (58,7 %) hadden geen incontinentie diurna. 

De verdere kenmerken van de bestudeerde populatie zijn in tabel 4 weergegeven.  

 

Tabel 4 - Beschrijvende parameters van de studiepopulatie 

Parameters Mediaan [25ste–75ste percentiel] Mininum Maximum 

Leeftijd op het eerste consult (jaar) 7,7 [6,6-9,6] 5,0 19,5 

Gewicht (kg)  26,1 [22,6-32,7] 16,0 94,3 

Lengte (cm) 127,7 [120,5-140,0] 102,2 185,0 

Aantal natte nachten per week (vragenlijst) 7,0 [6,0-7,0] 0,25 7,0 

Leeftijd bij maximale blaasvolumemeting (jaar) 7,7 [6,8-9,4] 4,3 15,7 

Leeftijd bij uroflowmetrie (jaar) 8,0 [6,9-9,8] 4,3 21,6 

Leeftijd bij urodynamisch onderzoek (jaar) 8,5 [7,4-10,9] 4,2 18,1 

 

4.2. Verband MVV dagboekje en leeftijd, gewicht en lengte 

 

 

Grafiek 1 - Weergave van het MVV dagboekje (ml) volgens de leeftijd .  

 

In grafiek 1 werden de MVV’s uit het dagboek van kinderen vanaf 5 jaar tot en met 12 jaar 

weergegeven in functie van de leeftijd. De onderbroken lijnen bovenaan, in het midden en onderaan 

stellen respectievelijk de bovengrens van normale blaascapaciteit [1.5 x (30 + (leeftijd x 30)], de 

verwachte blaascapaciteit voor leeftijd [30 + (leeftijd x 30)] en de ondergrens van een normale 

blaascapaciteit [0.65 x (30 + (leeftijd x 30)] voor. De ononderbroken lijn is de regressierechte (R2 = 

0,19). In grafiek 1 valt op dat een groot deel van de MVV’s kleiner zijn dan de verwachte 
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blaascapaciteit. Een groot deel van de MVV’s ligt bovendien lager dan de ondergrens van wat 

beschouwd wordt als een normale blaascapaciteit. Van de NE-patiënten vanaf 5 tot en met 12 jaar, 

heeft 32,6 % een MVV onder deze ondergrens. Ook valt de grote spreiding op van de MVV’s.  

 

     

Grafiek 2 - Scatterplot van de MVV’s uit het dagboek (ml) ten opzichte van de leeftijd voor kinderen vanaf 3 tot 

15 jaar.  

 

Grafiek 2 geeft de MVV’s uit het dagboek weer ten opzichte van de leeftijd bij kinderen van 3 tot 15 

jaar. De ononderbroken lijn is de regressierechte (R2 = 0,13). De onderbroken lijnen stellen de 2,5ste, 

25ste, 50ste, 75ste en 97,5ste percentiellijnen voor uit de studie van Rittig et al. (121). In deze studie 

hielden 148 gezonde kinderen van 3 tot 15 jaar gedurende twee weekends een blaasdagboek bij, 

waaruit het MVV werd berekend. Op basis van deze MVV-data konden, voor een gezonde populatie, 

leeftijd gerelateerde percentiellijnen worden opgesteld. De auteurs stellen de algemeen aanvaarde 

drempelwaarde voor een normale blaascapaciteit in vraag. Zij schuiven de 2,5ste percentiellijn uit hun 

studie naar voor als een mogelijks meer geschikte cutoff-waarde (121). Van de bestudeerde NE-

patiënten vanaf 3 tot en met 15 jaar, heeft 60,4 % een MVV onder deze 2,5ste percentiellijn.      

 

Tabel 5 - Verband tussen MVV dagboek en leeftijd, gewicht en lengte (alle kinderen vanaf 5 jaar).  

 r s Significantieniveau R2 Significantieniveau 

MVV dagboek en leeftijd 0,47 <0,001 0,26 <0,001 

MVV dagboek  en lengte 0,36 0,003 0,23 <0,001 

MVV dagboek en gewicht 0,32 0,009 0,20 <0,001 

 

In tabel 5 worden de Spearman-correlatiecoëfficiënten (rs) en determinatiecoëfficiënten (R2) 

voorgesteld om het verband tussen het ‘MVV dagboek’ en leeftijd, gewicht en lengte aan te tonen. Er 

is een eerder zwakke correlatie tussen het MVV uit het dagboek en de leeftijd, lengte en gewicht. 
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Grafieken 3 en 4 geven de MVV’s uit het dagboek weer ten op zicht van het gewicht (R2 = 0,20) en de 

lengte (R2 = 0,23).  

 

 

 

 
Grafiek 3 - MVV dagboek (ml) uitgezet ten opzichte 

van gewicht (kg) 

Grafiek 4 - MVV dagboek (ml) uitgezet ten opzichte 

van lengte (cm) 

 

In de grafieken 5, 6 en 7 geven resp. het MVV bij maximale blaasvolumemeting t.o.v. de leeftijd, het 

maximaal functioneel blaasvolume t.o.v. de leeftijd en de maximale capaciteit bij cystometrie t.o.v. de 

leeftijd weer. In deze grafieken valt opnieuw de grote spreiding in de geplaste volumes op. De volle 

lijn in de grafieken stelt de regressierechte voor (grafiek 5: R2 = 0,27; grafiek 6: R2 = 0,14; grafiek 7: 

R2 = 0,41). De onderbroken lijnen bovenaan, in het midden en onderaan representeren resp. de 

bovengrens van normale blaascapaciteit, de verwachte blaascapaciteit voor leeftijd en de ondergrens 

van een normale blaascapaciteit. Bij maximale blaasvolumemeting heeft 25,3 % een MVV onder die 

ondergrens, bij uroflowmetrie heeft 28,9 % een maximaal functioneel blaasvolume onder die 

ondergrens en bij cystometrie heeft 29,8 % een maximale capaciteit onder die ondergrens.  

 

  

Grafiek 5 - MVV bij maximale blaasvolumemeting 

(ml) t.o.v. de leeftijd 

Grafiek 6 - Maximaal functioneel blaasvolume bij 

uroflow (ml) t.o.v.  de leeftijd 
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Grafiek 7 - Maximale blaascapaciteit bij cystometrie 

(ml) t.o.v. de leeftijd 

 

 

Tabel 6 toont de Spearman-correlatiecoëfficiënten (rs) en determinatiecoëfficiënten (R2)  om het 

verband tussen MVV bij maximale blaasvolumemeting, maximaal functioneel blaasvolume bij 

uroflowmetrie, maximale capaciteit bij urodynamisch onderzoek en leeftijd te beschrijven. 

 

Tabel 6 - Verband tussen MVV bij maximale blaasvolumemeting, maximaal functioneel blaasvolume bij 

uroflowmetrie, maximale capaciteit bij urodynamisch onderzoek en leeftijd  

 r s Significantieniveau R2 Significantieniveau 

MVV maximale blaasvolumemeting 0,43 <0,001 0,27 <0,001 

Max. functioneel blaasvolume uroflow 0,38 <0,001 0,14 <0,001 

Max. cap. urodynamisch onderzoek  0,53 <0,001 0,41 <0,001 

     
4.3. Afwijking ingeschatte blaasvolumes ten opzichte van de verwachte blaascapaciteit 

Het verschil werd berekend tussen de ingeschatte blaasvolumes (bij de dagboekmethode, maximale 

blaasvolumemeting, uroflowmetrie en de cystometrie) en de verwachte blaascapaciteit. In tabel 7 

wordt voor elk blaasfunctieonderzoek het mediane verschil weergegeven samen met de 25ste en de 75ste 

percentielwaarden (resp. Q1 en Q3). Het MVV bij maximale blaasvolumemeting wijkt het minst af 

van de EBC, terwijl het MVV uit het dagboek het meest afwijkt van de EBC.  

 

Tabel 7- Verschil tussen de ingeschatte blaasvolumes en de verwachte blaascapaciteit.  

 Mediaan Q1 Q3 

MVV dagboek (ml) - EBC dagboek (ml)  -60,0 -112,5 -10 

MVV max. blaasvolumemeting (ml) - EBC max. blaasvolumemeting (ml) -39,5 -86,9 21,3 

Max. functioneel blaasvolume uroflow (ml) - EBC uroflow (ml) -56,0 -104,9 -16,7 

Max. cap. cystometrie (ml) - EBC cystometrie (ml) -54,8 -112,3 14,4 

 

4.4. Reproduceerbaarheid van verschillende meetmethodes 

In de grafieken 8 t.e.m. 12 wordt de reproceerheid van de verschillende meetmethoden grafisch 

voorgesteld. De rechten in de grafieken 8 t.e.m. 12 representeren telkens de identiteitslijnen.  
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Grafiek 8 - MVV vakantiedag 2 (ml) t.o.v. MVV 

vakantiedag 1 (ml) 

Grafiek 9 - Functioneel blaasvolume uroflow 2 (ml) 

t.o.v. functioneel blaasvolume uroflow 1 (ml) 

  
Grafiek 10 - Functioneel blaasvolume uroflow 3 (ml) 

t.o.v. functioneel blaasvolume uroflow 1 (ml) 

Grafiek 11 - Functioneel blaasvolume uroflow 3 (ml) 

t.o.v. functioneel blaasvolume uroflow 2 (ml) 

 

 

Grafiek 12 - Capaciteit cystometrie 2 (ml) t.o.v. 

capaciteit cystometrie 1 (ml) 

 

 

Bij de grafieken 9 en 10 valt op dat de geplaste volumes bij de tweede en de derde uroflowmeting 

hoger liggen dan de geplaste volumes bij de eerste uroflowmeting. 
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In tabel 8 worden de intraclass correlatiecoëfficiënten weergegeven om de reproduceerbaarheid van de 

verschillende meetmethoden te beoordelen. De beste overeenkomsten werden gevonden bij de twee 

opeenvolgende cystometrie metingen. De MVV’s gemeten op de twee vakantiedagen vertonen 

eveneens een behoorlijke overeenkomst. De drie achtereenvolgens gemeten volumes bij uroflow 

vertonen de minst goede overeenkomst. 

 

Tabel 8 - Weergave van de ICC-waarden.  

 ICC waarde [betrouwbaarheidsinterval] 

MVV op vakantiedag 1 en MVV op vakantiedag 2 0,79 [0,68 – 0,86] 

Geplaste volumes (1 t.e.m. 10) bij maximale blaasvolumemeting 0,63 [0,50 – 0,76] 

Functionele blaasvolumes 1, 2 en 3 uroflow 0,55 [0.43 – 0,65] 

Capaciteiten 1 en 2 cystometrie 0,90 [0,86 – 0,94] 

 

In tabel 9 worden de ICC-waarden samen met hun betrouwbaarheidsinterval weergegeven voor de 

uroflowmetingen. De hoogste ICC-waarde (en dus de beste overeenkomst) wordt gezien tussen de 

twee laatste uroflowmetingen. 

 

Tabel 9- ICC-waarden [betrouwbaarheidsinterval] voor de uroflowmetingen 

 ICC-waarde [betrouwbaarheidsinterval] 

Functioneel blaasvol. uroflow 1 en functioneel blaasvolume uroflow 2 0,58 [0,45– 0,68] 

Functioneel blaasvol. uroflow 1 en functioneel blaasvolume uroflow 3 0,37 [0,17 – 0,52] 

Functioneel blaasvol. uroflow 2 en functioneel blaasvolume uroflow 3 0,75 [0,67 – 0,81] 

 

4.5. Overeenkomsten tussen de verschillende methoden om het blaasvolume in te schatten 

 

4.5.1.  Berekening  correlatie tussen blaasvolumes gemeten met verschillende methoden 

In tabel 10 worden de Spearman-correlatiecoëfficiënten weergegeven, gerangschikt van hoogste 

correlatie naar laagste correlatie. Het aantal patiënten (N) die beide beschouwde methoden om het 

blaasvolume in te schatten ondergingen, met een interval van minder dan 6 maanden tussen de beide 

testen, wordt aangegeven.  

 

Tabel 10 - Weergave van de Spearman-correlatiecoëfficiënten 

 r s p-waarde sign.* N 

MVV maximale blaasvolumemeting – Max. functioneel blaasvolume uroflow 0,62 <0,001 s. 83 

MVV dagboek – MVV maximale blaasvolumemeting 0,54 <0,001 s. 43 

Max. functioneel blaasvolume uroflow – Max. capaciteit cystometrie 0,52 <0,001 s. 52 

MVV maximale blaasvolumemeting – Max. capaciteit cystometrie 0,48 0,018 s. 24 

MVV dagboek – Max. functioneel blaasvolume uroflow 0,34 0,004 s. 70 

MVV dagboek – Max. capaciteit cystometrie 0,06 0,82 n.s. 17 

*significantie: s. staat voor significant, n.s. staat voor niet significant  
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Significante correlaties werden gevonden tussen de MVV’s uit de dagboeken en de MVV’s bij de 

maximale blaasvolumemeting; tussen de MVV’s uit de dagboeken en de maximale functionele 

blaasvolumes gemeten bij uroflowmetrie; tussen de MVV’s bij maximale blaasvolumemeting en de 

maximale functionele blaasvolumes bij uroflowmetrie; tussen de MVV’s bij de maximale 

blaasvolumemeting en de maximale capaciteiten bij urodynamisch onderzoek en tussen de maximale 

functionele blaasvolumes bij uroflowmetrie en de maximale capaciteiten bij urodynamisch onderzoek. 

Er werd geen significante correlatie gevonden tussen de MVV’s uit de dagboeken en de maximale 

blaascapaciteiten gemeten bij cystometrie. De beste correlatie werd gevonden tussen de MVV’s bij de 

maximale blaasvolumemetingen en de maximale functionele blaasvolumes gemeten bij uroflowmetrie.  

In de grafieken 13 t.e.m. 18 worden de ingeschatte blaasvolumes van één meetmethode uitgezet t.o.v. 

de ingeschatte blaasvolumes van een andere meetmethode. De rechte in de grafieken representeert de 

identiteitslijn. Uit de grafische voorstelling blijkt dat de MVV’s bij maximale blaasvolumemeting 

vaker hoger liggen dan de MVV’s uit het dagboek. Ook bij de uroflowmetingen liggen de maximale 

functionele blaasvolumewaarden over het algemeen hoger dan de MVV’s uit het dagboek.  

 

 

 

 

Grafiek 13 - MVV bij maximale blaasvolumemeting 

(ml) t.o.v. MVV dagboek (ml) 

Grafiek 14 - Max. functioneel blaasvolume uroflow 

(ml) t.o.v. MVV (ml) dagboek 

  

Grafiek 15 - Maximale capaciteit cystometrie (ml) 

t.o.v. MVV dagboek (ml) 

Grafiek 16 - Max. functioneel blaasvolume uroflow 

(ml) t.o.v. MVV maximale blaasvolumemeting (ml) 
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Grafiek 17 - Max. capaciteit cystometrie (ml) t.o.v. 

MVV maximale blaasvolumemeting (ml) 

Grafiek 18 - Maximale capaciteit cystometrie (ml) 

t.o.v. max. functioneel blaasvolume uroflow (ml)  

 

4.5.2. Berekening correlatie tussen ‘ingeschatte  blaasvolumes / EBC’ van verschillende methoden   

In tabel 11 worden de Spearman-correlatiecoëfficiënten weergegeven - gerangschikt van hoog naar 

laag - om de correlatie tussen de ‘ingeschatte blaasvolumes / EBC’ van de verschillende 

blaasfunctieonderzoeken voor te stellen. Het aantal patiënten (N) die de beide beschouwde methoden 

om het blaasvolume in te schatten ondergingen wordt telkens aangegeven. Ook hier werd de beste 

correlatie gevonden tussen de ‘MVV’s / EBC’ bij maximale blaasvolumemeting en de ‘maximale 

functionele blaasvolumes / EBC’ bij uroflowmetrie. 

 

Tabel 11 - Correlatie tussen de ‘ingeschatte blaasvolumes / EBC’ van verschillende meetmethoden.  

 r s p-waarde sign.* N 

MVV max. blaasvolumemeting / EBC – Max. functioneel blaasvolume uroflow / EBC 0,55 <0,001 s. 93 

MVV dagboek / EBC – MVV max. blaasvolumemeting / EBC 0,53 <0,001 s. 45 

MVV max. blaasvolumemeting / EBC – Maximale cap. cystometrie / EBC 0,52 0,004 s. 29 

Max. functioneel blaasvolume uroflow / EBC – Maximale cap. cystometrie / EBC 0,44 <0,001 s. 69 

MVV dagboek / EBC – Max. functioneel blaasvolume uroflow / EBC 0,42 <0,001 s. 76 

MVV dagboek / EBC –Max. cap. cystometrie / EBC -0,04 0,85 n.s. 22 

*significantie: s. staat voor significant, n.s. staat voor niet significant  

 

In de grafieken 19 t.e.m. 24 worden het ‘ingeschatte blaasvolume / EBC’ van één meetmethode 

uitgezet t.o.v. het ‘ingeschatte blaasvolume / EBC’ van een andere meetmethode De rechten in de 

grafieken 19 t.e.m. 24 stellen telkens de identiteitslijnen voor. De grafieken zijn vergelijkbaar met 

grafieken 13 t.e.m. 18. In de grafieken 19 en 20 valt op dat de waarden voor ‘MVV maximale 

blaasvolumemeting / EBC’ en voor ‘maximale functionele blaascapaciteit bij uroflow / EBC’ hoger 

liggen dan de waarden voor ‘MVV dagboek / EBC’. In grafiek 21 valt de goede overeenkomst tussen 

de verhouding ‘maximaal functioneel blaasvolume bij uroflow / EBC’ en de verhouding ‘MVV 

dagboek / EBC’ op. 
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Grafiek 19 - (MVV maximale 

blaasvolumemeting/EBC) t.o.v. (MVV 

dagboekje/EBC) 

Grafiek 20 - (Max. functioneel blaasvolume 

uroflow/EBC) t.o.v. (MVV dagboekje/EBC) 

  
Grafiek 21 - (Max. capaciteit cystometrie/EBC) t.o.v. 

(MVV dagboekje/EBC) 

Grafiek 22 - (Max. functioneel blaasvolume 

uroflow/EBC) t.o.v. (MVV maximale 

blaasvolumemeting/EBC) 

  
Grafiek 23 - (Max. capaciteit cystometrie/EBC) t.o.v. 

(MVV maximale blaasvolumemeting/EBC) 

Grafiek 24 - (Max. capaciteit bij cystometrie/EBC) 

t.o.v. (Max. functioneel blaasvolume uroflow/EBC) 
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4.5.3. Mate van overeenkomst tussen de verschillende methoden om het blaasvolume in te schatten  

 

  
Grafiek 25 - Bland-Altmanplot voor MVV dagboek 

(ml) en MVV maximale blaasvolumemeting (ml)  

Grafiek 26 - Bland-Altmanplot voor MVV dagboek 

en max. functioneel blaasvolume uroflow (ml) 

  
Grafiek 27 - Bland-Altmanplot voor MVV dagboek 

(ml) en max. capaciteit cystometrie (ml) 

Grafiek 28 - Bland-Altmanplot voor MVV max. 

blaasvolumemeting (ml) en  max. functioneel 

blaasvolume uroflow (ml) 

  

Grafiek 29 - Bland-Altmanplot voor MVV max. 

blaasvolumemeting (ml) en max. capaciteit 

cystometrie. (ml) 

Grafiek 30 - Bland-Altmanplot voor max. functioneel 

blaasvolume uroflow (ml) en max. capaciteit 

cystometrie (ml) 
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Bland-Altmanplots werden opgesteld om de mate van overeenkomst tussen de meetmethoden te 

beoordelen (zie grafieken 25 tot 30). In grafiek 25 valt op dat naarmate het gemiddelde van MVV 

dagboek en MVV maximale blaasvolumemeting toeneemt ook het verschil tussen de MVV’s dagboek 

en de MVV’s maximale blaasvolumemeting groter wordt. De MVV’s bij blaasvolumemetingen zijn 

dan groter dan het MVV uit het dagboekje. In grafiek 27 wordt geen duidelijke tendens gezien (er zijn 

weinig patiënten die zowel het dagboek invulden als een cystometrie ondergingen). In grafiek 28 

wordt de nauwste range gezien.  

 

In tabel 12 worden de ‘limits of agreement’, ‘range’, en het gemiddelde tijdsverschil tussen de 

beschouwde meetmehoden weergegeven. De kleinste range tussen de limits of agreement (de beste 

overeenkomst) werd gevonden tussen de MVV’s bij maximale blaasvolumemeting en de maximale 

functionele blaasvolumes bij uroflow. De tweede, derde en vierde kleinste range werden opgetekend 

tussen respectievelijk de MVV’s uit het dagboek en de MVV’s bij maximale blaasvolumemeting; de 

maximale capaciteiten gemeten bij urodynamisch onderzoek en de maximale functionele 

blaasvolumes gemeten bij uroflow;  de MVV’s uit het dagboek en de maximale functionele 

blaasvolumes bij uroflow. De op één na slechtste overeenkomst (de grootste range tussen de limits of 

agreement) werd gezien voor de MVV’s bij de maximale blaasvolumemeting en de maximale 

capaciteiten bij urodynamisch onderzoek. De slechtste overeenkomst werd gezien bij de MVV’s uit 

het dagboek en de maximale capaciteiten gemeten bij cystometrie.  

 

Tabel 12 - Overeenkomst tussen ingeschatte blaasvolumes van verschillende meetmethoden.  

 Limits of agreement Range Gemiddeld leeftijdsverschil 

MVV max. blaasvolumemeting (ml) – Max. functioneel 

blaasvolume uroflow (ml) 

-153,6 tot +165,6 319,2 0,23 maand 

MVV dagboek (ml) – MVV max. blaasvolumemeting (ml) -228,9 tot +112,9 341,8 0,24 maand 

Max. functioneel blaasvolume uroflow (ml) – Max. capaciteit 

cystometrie (ml) 

-168,7 tot +215,2 383,9 1,18 maand 

MVV dagboek (ml) – Max. functioneel blaasvolume  uroflow (ml) -240,1 tot +181,6 421,7 0,65 maand 

MVV max. blaasvolumemeting (ml) – Max. cap. cystometrie (ml) -203,6 tot + 234,7 438,3 1,27 maand 

MVV dagboek (ml) – Maximale capaciteit cystometrie (ml) -230,6 tot +234,7 465,3 1,34 maand 

 

4.5.4. Vergelijking van de voor leeftijd gecorrigeerde volumes van de verschillende 

blaasfunctieonderzoeken 

Bij de vergelijking van de blaasvolumes, gemeten op verschillende manieren, kon voor leeftijd 

gecorrigeerd worden door ‘residuen’ te berekenen.  Deze residuen werden vervolgens opgeteld bij het 

gemiddelde van alle blaasvolumes gemeten volgens één van de methodes. Niet-parametrische testen 

(Friedman-test en Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test) werden uitgevoerd om een verschil te 

detecteren tussen de voor leeftijd gecorrigeerde volumes van de verschillende meetmethoden. Er werd 

geen significant verschil gevonden tussen de vier onderzoeken bij gebruik van de Friedman-test (χ
2 = 
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4,48; p = 0,214). Dat er geen statistisch significant verschil gevonden werd met de Friedman-test kan 

te wijten zijn aan het beperkte aantal patiënten (N = 13) dat de vier blaasfunctieonderzoeken 

onderging. Het urodynamisch onderzoek werd slechts bij een selecte groep patiënten uitgevoerd. In 

grafiek 31 worden de voor leeftijd gecorrigeerde blaasvolumes van de vier blaasfunctieonderzoeken 

weergegeven voor deze 13 patiënten. De Friedman-test werd herhaald voor het dagboekje, de 

maximale blaasvolumemeting en de uroflowmetrie. Vierenveertig patiënten ondergingen deze drie 

blaasfunctieonderzoeken. Nu werd wél een statistisch significant verschil gevonden (χ2 = 16,55; p < 

0,001). Grafiek 32 stelt de voor leeftijd gecorrigeerde volumes voor van de 44 patiënten die deze drie 

blaasfunctieonderzoeken ondergingen.  

 

 
Grafiek 31 - Meervoudige box-and-whisker plot van de voor leeftijd gecorrigeerde volumes (dagboek, 

maximale blaasvolumemeting, uroflowmetrie en radiocystomanometrie)  

 

 
Grafiek 32 - Meervoudige box-and-whisker plot van de voor leeftijd gecorrigeeerde volumes (dagboek, 

maximale blaasvolumemeting en uroflowmetrie)  

 

Bij de twee-aan-twee vergelijking van de voor leeftijd gecorrigeerde volumes van de verschillende 

meetmethoden (zie tabel 13) werd een significant verschil (p-waarde < 0,0083) gevonden tussen het 
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dagboek en de maximale blaasvolumemeting en tussen het dagboek en de uroflowmetrie. Geen 

significante verschillen konden worden aangetoond tussen het dagboek en de cystometrie, tussen de 

maximale blaasvolumemeting en de uroflowmetrie, tussen de maximale blaasvolumemeting en de 

cystometrie en tussen de uroflowmetrie en cystometrie. 

 

Tabel 13 – Resultaten van de Wilcoxon-testen  

 Z p-waarde sign.* N 

Voor lft. gecorrigeerd MVV dagboek  vs. voor lft. gecorrigeerd MVV maximale 

blaasvolumemeting 

-4,04 <0,001 s. 45 

Voor lft. gecorrigeerd MVV dagboek vs. voor lft. gecorrigeerd max. functioneel blaasvolume 

uroflow 

-3,23 0,001 s. 76 

Voor lft. gecorrigeerd MVV dagboek vs. voor lft. gecorrigeerde max. capaciteit cystometrie -1,90 0,058 n.s. 22 

Voor lft. gecorrigeerd MVV max. blaasvolumemeting  vs. voor lft. gecorrigeerd max. 

functioneel blaasvolume uroflow 

-0,57 0,57 n.s. 93 

Voor lft. gecorrigeerd MVV max. blaasvolumemeting vs. voor lft. gecorrigeerd max. 

capaciteit cystometrie 

-0,01 0,99 n.s. 29 

Voor lft. gecorrigeerd max. functioneel blaasvolume uroflow vs. voor lft. gecorrigeerde max. 

capaciteit cystometrie 

-0,21 0,86 n.s. 69 

*significantie: s. staat voor significant, n.s. staat voor niet significant  

 

4.5.5. Vergelijking van de verhouding ‘ingeschat blaasvolume / EBC’ bij de verschillende 

meetmethoden 

Een tweede manier om voor de leeftijd te corrigeren werd doorgevoerd door de geplaste volumes bij 

elke methode te delen door de EBC. Er werd geen statistisch significant verschil gevonden tussen de 

vier verschillende blaasfunctieonderzoeken wat betreft de van de verhouding ‘ingeschat blaasvolume / 

EBC’ (χ2 = 1,42; p = 0,701). In grafiek 33 worden de verhoudingen ‘ingeschat blaasvolume / EBC’ 

van de vier methoden weergegeven voor de 13 patiënten die alle blaasfunctieonderzoeken 

ondergingen. De Friedman-test werd herhaald voor het dagboekje, de maximale blaasvolumemeting en 

de uroflowmetrie. Opnieuw werd nu wél een statistisch significant verschil gevonden (χ2 = 10,64; p = 

0,005). Grafiek 34 stelt de verhoudingen ‘ingeschat blaasvolume / EBC’ voor bij de 44 patiënten die 

zowel een dagboek, maximale blaasvolumemeting als uroflowmetrie ondergingen. Wanneer de 

Friedman-test werd herhaald voor het dagboekje, de maximale blaasvolumemeting en de 

uroflowmetrie, enkel voor de patiënten met MNE werd opnieuw een significant resultaat gevonden (χ
2 

= 7,09; p = 0,029). De Friedman-test voor het dagboekje, de maximale blaasvolumemeting en de 

uroflowmetrie bij patiënten met NMNE afzonderlijk toonde ook een significant verschil (χ2  = 10,61; p 

= 0,005). Bij twee-aan-twee vergelijking (zie tabel 14) werden geen significante verschillen gevonden 

in het ‘ingeschat blaasvolume / EBC’ tussen het dagboek en de cystometrie; tussen de maximale 

blaasvolumemeting en de uroflowmetrie; tussen de maximale blaasvolumemeting en de cystometrie en 

tussen de uroflowmetrie en de cystometrie. Het verschil in ‘ingeschat blaasvolume / EBC’ tussen het 

dagboek en de uroflowmetrie was net niet significant (p-waarde = 0,01). Er kon wel een significant 
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verschil (p-waarde < 0,0083) aangetoond worden in het ‘ingeschat blaasvolume / EBC’ tussen de 

maximale blaasvolumemeting en het dagboek. 

 

 
Grafiek 33 - Meervoudige box-and-whisker plot voor MVV dagboek / EBC; MVV maximale 

blaasvolumemeting / EBC; max. functioneel blaasvolume uroflow / EBC; max. cap. cystometrie / EBC  

 

 
Grafiek 34 - Meervoudige box-and-whisker plot voor MVV dagboek / EBC; MVV maximale 

blaasvolumemeting / EBC; max. functioneel blaasvolume uroflow / EBC  

 

Tabel 14 - Uitkomsten van de Wilcoxon-testen  

 Z p-waarde sign.*  N 

MVV dagboek / EBC versus MVV max. blaasvolumemeting / EBC -3,89 <0,001 s. 45 

MVV dagboek / EBC versus Max. functioneel blaasvolume uroflow / EBC -2,56 0,01 n.s. 76 

MVV dagboek / EBC versus Max. cap. cystometrie / EBC -1,15 0,25 n.s. 22 

MVV max. blaasvolumemeting / EBC versus Max. functioneel blaasvolume uroflow -0,98 0,92 n.s. 93 

MVV max. blaasvolumemeting / EBC versus Max. cap. cystometrie / EBC -0,88 0,38 n.s. 29 

Max. functioneel blaasvolume uroflow / EBC versus Max. cap. cystometrie / EBC -0,49 0,63 n.s. 69 

*significantie: s. staat voor significant, n.s. staat voor niet significant  
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V. DISCUSSIE 

 

In  het optimaliseren van een diagnostisch en therapeutisch beleid is het beoordelen van de nachtelijke 

diurese en het functioneel blaasvolume essentieel omdat dit de voorkeurstherapie, zijnde alarm dan 

wel desmopressine, bepaalt (100). Dit is de eerste studie die vier methoden om het blaasvolume te 

beoordelen vergelijkt bij kinderen met NE. Er werd een significant verschil gevonden tussen het voor 

leeftijd gecorrigeerde MVV uit het dagboek enerzijds en het voor leeftijd gecorrigeerde MVV bij 

maximale blaasvolumemeting en het voor leeftijd gecorrigeerde maximale functionele blaasvolume bij 

uroflowmetrie anderzijds. De waarden bij maximale blaasvolumemeting en bij uroflowmetrie waren 

hierbij significant hoger dan de waarden uit het dagboek.  

Onze bevindingen zijn in overeenstemming met die van Radvanska et al. Ook zij vergeleken twee 

methoden om de blaascapaciteit in te schatten, namelijk het MVV uit een frequentie-volumetabel 

(twee dagen) en het MVV na waterbelasting (na een waterbelasting werden de plasvolumes 

bijgehouden gedurende zes uur, de kinderen moesten hierbij zo lang mogelijk de mictie uitstellen). Net 

als in onze studie was het MVV na waterbelasting significant hoger dan het MVV uit een FV-tabel 

(136). Uluocak et al. vergeleken het MVV uit het dagboek, de maximale cystometrische capaciteit en 

het maximale functionele blaasvolume bij uroflowmetrie bij kinderen met een overactieve blaas, maar 

vonden hierbij geen significant verschil. Het feit dat deze resultaten schijnbaar tegenstrijdig zijn met 

de bevindingen uit onze studie kan verklaard worden doordat er in het onderzoek van Uluocak et al. 

bij geen van de methoden pogingen ondernomen werden om het kind te hydrateren (141). In onze 

studie werden zowel de uroflowmetrie als de maximale blaasvolumemeting uitgevoerd met 

waterbelasting. De resultaten uit deze masterproef lijken eveneens in tegenstelling tot die van 

Esperanca et al. Zij maakten bij gezonde kinderen en bij kinderen met NE een inschatting van de 

blaascapaciteit aan de hand van het grootste geplaste volume uit een FV-tabel (bij de gezonde kinderen 

een FV-tabel van vier à vijf dagen, bij de kinderen met NE één van zeven dagen) en aan de hand van 

het grootste geplaste volume van de eerste twee plassen na waterbelasting en ophouding. Zij vonden 

zowel bij kinderen met NE als bij de gezonde kinderen significant grotere geplaste volumes bij de FV-

tabellen dan bij waterbelasting. De auteurs stellen dat een FV-tabel beter geschikt is dan 

waterbelasting om na te gaan hoeveel urine maximaal in de blaas kan, omdat een blaas die langzaam 

wordt gevuld meer urine zou kunnen opslaan dan een blaas die snel wordt gevuld (142). Dit verschil 

met onze resultaten kan te wijten zijn aan de langere registratieduur van de geplaste volumes in de FV-

tabel: in de studie van Esperanca et al. werden de geplaste volumes gedurende zeven dagen 

bijgehouden bij kinderen met NE, bij onze studie slechts gedurende twee dagen. Verder werd in onze 

studie het maximaal geplast volume na waterbelasting bepaald op een volledige dag van veel drinken 

en ophouden, terwijl in de studie van Esperanca et al. het maximaal geplast volume van de eerste twee 

plassen na een eenmalige waterbelasting werd geselecteerd.  
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Het significante verschil tussen het MVV bij waterbelasting en het MVV uit het dagboek toont aan dat  

kinderen met NE in het dagdagelijkse leven kleinere volumes plassen dan ze werkelijk kunnen 

opslaan. Het MVV uit een dagboek toont met andere woorden niet het grootst mogelijke volume aan 

dat in de blaas kan. Door verschillende auteurs werd reeds geopperd dat gezonde kinderen gaan 

plassen als het hen uitkomt, op sociaal gepaste momenten, maar niet noodzakelijk op momenten dat de 

blaas vol zit (69, 130, 132). Aangezien het MVV bij maximale blaasvolumemeting bij de bestudeerde 

enuresispatiënten ook beduidend groter was dan het MVV uit het dagboekje, zou dezelfde conclusie 

kunnen getrokken worden voor kinderen met NE. Het plaspatroon bij kinderen met NE zou ook eerder 

afhankelijk kunnen zijn van sociale activiteiten en van conventie dan van de vulling van de blaas. Het 

effectieve grootst mogelijke plasvolume kan beter ingeschat worden bij waterbelasting. Het maximaal 

geplast volume is onder fysiologische omstandigheden geen anatomische, maar een functionele meting 

(143). Vroeger werd het maximaal geplast volume uit een FV-tabel dan ook aangeduid door de term 

‘functionele blaascapaciteit’(1). In 2006 verving de ICCS de term ‘functionele blaascapaciteit’ door 

‘maximaal geplast volume’ omdat het residueel volume na mictie niet gekend is in een blaasdagboek 

(120). Aangezien het MVV uit een FV-tabel niet het grootst mogelijke geplaste volume representeert, 

stellen we voor om de term ‘MVV’ in een volgend ICCS standaardisatierapport te verduidelijken door 

dit te vervangen door ‘MVV - fysiologische condities’.   

 

Wanneer de MVV’s uit het dagboek werden uitgezet ten opzichte van de leeftijd viel de grote 

interindividuele variabiliteit op. Bower et al. vonden ook een grote variatie in de maximale geplaste 

volumes bij kinderen met incontinentie (131). Er werden zwakke, maar significante correlaties gezien 

tussen het MVV uit het dagboek en de leeftijd, lengte en gewicht, waarbij de beste correlatie werd 

gevonden tussen het MVV dagboek en de leeftijd. Dit is in overeenstemming met de bevindingen van 

Mattsson, die bij gezonde schoolkinderen ook eerder zwakke correlaties vond tussen het maximaal 

geplaste volume uit een 24-uurs FV-tabel en de leeftijd, lengte en gewicht (130). De maximale 

capaciteiten bij cystometrie correleerden beter met leeftijd dan de maximaal geplaste volumes uit het 

dagboek. De MVV’s bij maximale blaasvolumemeting en de maximale functionele blaascapaciteiten 

correleerden minder goed met de leeftijd in vergelijking met de MVV’s uit het dagboek. 

 

Er werd een behoorlijke reproduceerbaarheid gezien wat betreft het MVV op vakantiedag 1 en op 

vakantiedag 2. Een nog betere overeenkomst werd gevonden tussen de twee achtereenvolgende 

gemeten capaciteiten bij cystometrie. Chin-Peuckert et al. vonden ook een goede overeenkomst tussen 

de resultaten van twee opeenvolgende invasieve urodynamische onderzoeken. Tijdens de eerste 

vullingscyclus zagen zij daarbij meer onwillekeurige detrusorcontracties dan tijdens de tweede 

vullingsfase, mogelijk omdat kinderen tijdens de eerste cyclus nog angstig zijn voor de onbekende 

procedure. De auteurs raden geen tweede vullingscyclus aan wanneer er tijdens de eerste vullingsfase 

geen onwillekeurige blaascontracties optraden (144). In deze masterproef beoordeelden we alleen de 
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overeenkomst tussen de twee achtereenvolgens gemeten cystometrische capaciteiten. Over de 

reproduceerbaarheid van andere variabelen die gemeten worden tijdens invasief urodynamisch 

onderzoek (zoals de detrusoractiviteit) kunnen we geen uitspraak doen. Toch lijkt de aanbeveling van 

Chin-Peuckert et al. om slechts één cystometrie uit te voeren indien er tijdens de eerste vulling geen 

onstabiele contracties optraden ons correct, gezien we een zeer goede overeenkomst tussen de twee 

achtereenvolgens gemeten cystometrische blaascapaciteiten zagen. De overeenkomst tussen de drie 

opeenvolgende uroflowmetingen was beperkt. De waarden van de eerste uroflowmeting kwamen niet 

goed overeen met de waarden van de tweede en de derde uroflowmeting. Wanneer enkel de twee 

laatste uroflowmetingen werden beschouwd werd echter wel een goede overeenkomst gevonden. Een 

verklaring voor de slechte overeenkomst tussen de eerste en de twee daaropvolgende uroflowmetingen 

zou zijn dat de eerste uroflowmeting beschouwd wordt als een testpoging, waarbij de kinderen nog 

niet optimaal gehydrateerd zijn. De reproduceerbaarheid van de achtereenvolgens geplaste volumes bij 

maximale blaasvolumemeting was ook matig. Dit kan verklaard worden door het feit dat de ‘maximale 

drang om te plassen’ niet steeds bij hetzelfde blaasvolume optreedt.  

 

De overeenkomst tussen de ingeschatte blaasvolumes bij de verschillende meetmethoden was over het 

algemeen beperkt. De beste overeenkomst werd gezien tussen het MVV bij maximale 

blaasvolumemeting en het maximaal functioneel blaasvolume bij uroflowmetrie, allebei methoden 

waarbij er sprake is van geforceerde diurese. Hoewel er een significante correlatie gezien werd tussen 

het MVV uit het dagboek en het MVV bij maximale blaasvolumemeting, was er een slechte 

overeenkomst tussen beide waarden, in het bijzonder bij hoge volumes. Bij die hogere volumes lagen 

de MVV’s bij maximale blaasvolumemeting duidelijk hoger dan de MVV’s uit het dagboek. Dit is in 

overeenstemming met de bevindingen van Radvanska et al., waarbij het MVV uit een FV-tabel van 

twee dagen met het MVV bij waterbelasting werd vergeleken (zie supra) (136). Zij vonden een 

vergelijkbare correlatie en overeenkomst tussen deze waarden. Het feit dat het verschil tussen het 

MVV uit het dagboekje en het MVV bij waterbelasting vooral zichtbaar is bij hoge volumes, zou 

kunnen verklaard worden doordat oudere kinderen - met gemiddeld grotere blaasvolumes - beter de 

boodschap verstaan om lang de urine op te houden dan kleine kinderen. Tussen het MVV uit het 

dagboek en de maximale capaciteit gemeten bij cystometrie werd een slechte correlatie gezien. Een 

verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat slechts weinig kinderen zowel hun dagboek invulden als een 

cystometrie ondergingen binnen een interval van minder dan zes maanden. Een dagboek wordt bij de 

initiële evaluatie van de enuresispatiënt ingevuld, terwijl een cystometrie pas later wordt uitgevoerd en 

enkel wanneer er sprake is van een obstructief mictiepatroon of therapieresistentie. Om een beter idee 

te krijgen over de correlatie tussen het MVV uit een dagboek en de maximale capaciteit bij 

cystometrie, zouden deze twee meetmethoden bij een grotere groep patiënten vergeleken moeten 

worden. 
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Er zijn duidelijke verschillen tussen het MVV uit het dagboek enerzijds en het MVV bij maximale 

blaasvolumemeting en het MVV bij uroflowmetrie anderzijds. Verder onderzoek zal in de toekomst 

moeten uitwijzen welke parameter - het MVV uit het dagboekje, het MVV bij maximale 

blaasvolumemeting, of de maximale functionele blaascapaciteit bij uroflowmetrie - het meest 

voorspellend is voor de prognose en het antwoord op therapie. Verschillende onderzoekers toonden 

reeds aan dat de grootte van het ingeschatte blaasvolume van voorspellende waarde kan zijn voor de 

therapierespons. Radvanska et al. vonden al dat het MVV uit een FV-tabel verschilde tussen 

desmopressine-responders en desmopressine-nonresponders, terwijl het MVV bij geforceerde diurese 

niet verschilde tussen beide groepen. Zij concludeerden dat de respons op desmopressine kon 

voorspeld worden door het MVV uit een FV-tabel, maar niet door het MVV bij waterbelasting (136). 

De FBC - gedefinieerd als het grootste geplaste volume tijdens een FV-tabel van vijf dagen - bleek in 

de studie van Hamanoa et al. ook een goede voorspeller te zijn van de respons op desmopressine 

(139).  In een studie van Rushton et al. was het MVV - gedefinieerd als het grootste volume van alle 

micties geplast bij de sensatie van een volle blaas - eveneens een goede voorspeller voor de 

desmopressinerespons (135). In de toekomst zullen gerandomiseerde en gecontroleerde studies nodig 

zijn die bijvoorbeeld de uitkomst van een behandeling gebaseerd op de resultaten van een maximale 

blaasvolumemeting vergelijken met de uitkomst van een therapie gebaseerd op de resultaten van het 

dagboek. Enkel op die manier kan achterhaald worden welke methode om het blaasvolume in te 

schatten het meeste nut heeft in de evaluatie en behandeling van NE.   

 

In het PUNC van het UZ Gent baseert men zich voor het inschatten van de blaascapaciteit zowel op de 

resultaten van het dagboekje, de uroflowmetrie als op de maximale blaasvolumemeting. 

Waarschijnlijk is een dergelijke combinatie van meetmethoden het meest aangewezen om een 

compleet beeld te krijgen van de blaasfunctie. Verschillende onderzoeken hebben immers hun eigen 

voor- en nadelen wat betreft het beoordelen van de blaascapaciteit. Het blaasdagboekje kan kinderen 

met een kleine blaas detecteren doordat ze kleine volumes plassen en doordat ze frequent plassen. Het 

voordeel aan een blaasdagboek is dat het de fysiologische condities respecteert (141). Een aantal 

factoren beperken echter de validiteit van het blaasdagboek. Zo gebeuren de metingen niet in een 

gecontroleerde ziekenhuissetting maar thuis, waardoor compliance een probleem kan zijn (134). Het is 

mogelijk dat de metingen thuis niet correct verlopen of dat de plasvolumes niet juist worden ingevuld. 

Verder mag bij het bijhouden van een dagboek het kind zoveel drinken als het wil. Als het kind weinig 

drinkt zal het ook weinig plassen. Het is in dat geval onwaarschijnlijk dat het volume dat werkelijk 

maximaal geplast kan worden, wordt weergegeven door het blaasdagboek. Dit is niet het geval bij de 

maximale blaasvolumemeting, waarbij het kind zoveel mogelijk moet drinken en de plas zolang 

mogelijk moet ophouden. Aangezien deze meting eveneens thuis gebeurt kan de compliance hier ook 

slecht zijn en net zoals bij de dagboekjes kan achteraf niet nagegaan worden of de plasvolumes op een 

correcte manier werden bijgehouden. Verder moeten de kinderen tijdens de maximale 
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blaasvolumemeting hun plas ophouden tot ze een ‘maximale drang om te plassen’ hebben bereikt. 

Deze ‘maximale drang om te plassen’ is subjectief, en dus gevoelig aan bias (143). Een uroflowmetrie 

gebeurt in een gecontroleerde ziekenhuissetting en een gebrekkige compliance zal hier dus geen 

probleem vormen. Het nadeel is echter dat dit onderzoek wordt afgenomen in het ziekenhuis en dat de 

omstandigheden bijgevolg minder fysiologisch zijn.  

 

We bestudeerden de verschillende methoden om het blaasvolume in te schatten bij patiënten uit een 

tertiair centrum. Deze patiënten werden over het algemeen al eerder behandeld vooraleer ze op 

raadpleging kwamen in het UZ Gent. Het gaat hier dus om een tertiaire therapieresistente 

enuresispopulatie. We kunnen onze bevindingen niet zomaar extrapoleren naar enuresispatiënten in de 

eerste lijn. Verder onderzoek zal moeten nagaan of de blaasvolumes ingeschat door verschillende 

methoden ook verschillen bij enuresispatiënten in de eerste lijn.     

 

Een van de zwaktes van dit onderzoek is dat het een retrospectieve studie betreft, waarbij her en der 

ongetwijfeld data verloren zijn gegaan. Er kon niet worden nagegaan of de dagboekjes of maximale 

blaasvolumemetingen thuis correct waren ingevuld. Een ander nadeel was dat niet alle kinderen alle 

vier de blaasfunctieonderzoeken ondergingen, wat een eenvoudige vergelijking van de vier methoden 

bemoeilijkte. Hoewel we vertrokken van een uitgebreid patiëntenbestand, waren er maar dertien 

kinderen die elk van de vier methoden ondergingen. Verder werden de verschillende testen niet steeds 

in een korte tijdspanne afgenomen. Soms lag er een lange periode tussen het gebruik van twee 

methoden om het blaasvolume te meten. Er werden hiervoor correcties voor leeftijd doorgevoerd, 

maar toch is bias hierdoor niet uit te sluiten. Meestal worden de kinderen nog niet behandeld tijdens de 

afname van het dagboekje, de maximale blaasvolumemeting en de uroflowmetrie, maar 

hoogstwaarschijnlijk waren de patiënten tijdens cystometrie wel al in therapie. Tot slot gaat dit 

onderzoek niet na of de bepaling van het maximale geplaste volume relevant is voor de therapiekeuze 

en voor de einduitkomst van het kind met enuresis nocturna.   

 

Er kan geconcludeerd worden dat bij het inschatten van het blaasvolume bij methoden die gebruik 

maken van geforceerde diurese (uroflowmetrie en maximale blaasvolumemeting) beduidend hogere 

geplaste volumes teruggevonden worden dan bij het dagboek. Het maximaal geplast volume uit het 

dagboek onderschat het volume dat maximaal kan opgeslagen worden in de blaas. Dit zou verklaard 

kunnen worden doordat kinderen in fysiologische condities eerder gaan plassen wanneer het hen 

uitkomt, dan bij een volle blaas. De ICCS zou de terminologie kunnen aanpassen door de termen 

‘maximaal geplast volume - fysiologische condities’ en ‘maximaal geplast volume - geforceerde 

diurese’ te gebruiken.   
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BIJLAGEN  

 

Bijlage 1 - Formules om de verwachte blaascapaciteit volgens de leeftijd in te schatten, overgenomen en 

aangepast van Radvanska et al., 2006, p. 764 (136) 

Referentie Formule  N Aandoening  Blaascapaciteit definitie  Gebaseerd op 

Koff (72) Cap. (ounces) = lft (j) + 2 

Cap. (ml) = 28,35 x (lft (j) + 2) 

35 Kinderen zonder  NE 

en zonder infecties, die 

cystometrie onder 

anesthesie 

ondergingen tijdens 

urologische chirurgie, 

niet gerelateerd aan de 

blaas  

Volume waarboven de 

relatieve platte cystometrie 

curve plots veranderde en 

waarbij de druk per eenheid 

van volume op een lineaire 

manier steeg 

Cystometrie 

Hjälmås 

(145) 

Cap. (ml) = 30 x (lft (j) + 2) / / / Cystometrie 

Kaefer 

(128) 

Cap. (ounces) = 4,5 x lft (j) 0,40 

2 lineaire formules:  

< 2 j: cap. (ounces) = (2 x lft (j) + 2) 

> 2 j: cap. (ounces) = (lft (j) / 2) + 6 

2066 Kinderen die 

cystometrie 

ondergingen in 

wakkere toestand en 

geen urodynamische 

abnormaliteiten 

vertoonden 

Capaciteit beoordeeld op 

moment dat inflowsnelheid 

daalde, wanneer  discomfort 

optrad of kind begon te 

plassen 

Radionuclide 

cystografie 

Berger 

(146) 

Cap. (ml) = 32 x lft (j) + 73  

(Vergelijkbaar met de formule van 

Koff) 

132 Normale kinderen  Volume waarbij weerstand 

tegen verdere infusie en 

waarbij discomfort  of 

volume waarbij zachte 

palpatie van de blaas de 

inflow van oplossing deed 

stoppen   

Cystoscopie of 

nucleaire 

cystografie 

68 Patienten met PNE 

Houle 

(147) 

Minimale acceptabele totale blaascap. 

voor leeftijd (ml) = 16 x lft (j) + 70 

69 Kinderen met normale 

urodynamische studies  

/ Cystometrie 

 

 


