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1 Abstract 

Achtergrond 

Nycturie, de klacht 1 of meerdere keren te moeten opstaan om te plassen ’s nachts, kan een 

aandoening zijn met veel en mogelijk ernstige gevolgen. Het is een frequent voorkomend 

probleem en het komt meer voor op hogere leeftijd. Toch mag de aandoening niet enkel 

worden toegewezen aan een hogere leeftijd. Nycturie is een multifactoriële aandoeningen, 

geassocieerd met verschillende medische condities en met significante morbiditeit. De 

verschillende oorzaken worden ingedeeld in nachtelijke polyurie (NP), beperkte nachtelijke 

functionele blaascapaciteit (beperkte NBC) en globale polyurie.  

De etiologie is slechts deels opgehelderd. Voornamelijk over NP, gedefinieerd als een 

nachtelijk urinevolume van meer dan 35% van het totaal 24-uurs urinevolume, is nog 

onvoldoende geweten. 

Tot op heden bestaat er geen effectieve oorzakelijke behandeling. Desmopressine is nog 

steeds de hoeksteen in de behandeling van nycturie in het algemeen en voor NP in het 

bijzonder. 

Om deze redenen is meer aandacht nodig voor de aandoening.  
 

Materialen en methoden 

Dit onderzoek bestond uit een case control studie van 78 nycturiepatiënten en 30 controles. Er 

werd aan de deelnemers gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen, 3 plaskalenders 

gedurende 24 uur bij te houden en een osmolaliteitstest uit te voeren. Deze laatste bestond uit 

het afnemen van een urinestaal om de 3 uur gedurende 24 uur. Deze stalen werden onderzocht 

op osmolaliteit, creatinine en natrium.  

De verkregen gegevens werden statistisch onderzocht met behulp van SPSS.  
 

Opzet 

Het doel van de studie was het uitgebreid in kaart brengen van kenmerken van een 

nycturiepopulatie ten opzichte van een controlegroep. Wat is het verband van nycturie met 

onder andere de slaapkwaliteit, de levenskwaliteit en LUTS? Zijn er gegevens uit 

plaskalenders die nuttige informatie geven? Kunnen oorzakelijke factoren aangetoond worden 

voor aparte subgroepen met behulp van de osmolaliteitstest? Er werd getracht verschillende 

kenmerken aan te tonen tussen ouderen (65 of ouder) en jongeren (jonger dan 65) met 

nycturie, en tussen nycturiepatiënten met NP en een lage NBC.  

Tevens werd onderzocht of de osmolaliteitstest nuttig kan zijn in de kliniek.  
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Resultaten 

Nycturie was in deze populatie significant geassocieerd met een lagere kwaliteit van leven en 

slaapkwaliteit. LUTS, waaronder bij vrouwen voornamelijk ledigingsfase en vullingsfase 

symptomen en bij mannen voornamelijk ledigingsfase en incontinentie symptomen, werden 

significant meer gerapporteerd door de nycturiepatiënten in vergelijking met de controles.  

Uit de plaskalenders is gebleken dat nycturiepatiënten een significant lagere gemiddelde 

functionele blaascapaciteit hadden, een kleiner maximaal mictievolume over 24 uur hadden 

en meer pollakisurie vertoonden dan de controles. Van de nycturiepatiënten bleek 44% NP en 

76% een lage NBC te vertonen.  

De osmolaliteitstest toonde aan dat nycturiepatiënten ’s nachts significant hogere excretie van 

osmotisch actieve partikels, waaronder zout, vertoonden in vergelijking met de controles. Dit 

gold voor alle leeftijdsgroepen, echter meer uitgesproken voor de ouderen dan voor de 

jongeren. De nachtelijke urine was bij de nycturiepatiënten niet significant meer verdund dan 

bij de controles, doch meer verdund bij de ouderen (significant meer verdund tussen 6u en 9u 

‘s ochtends) dan bij de jongeren met nycturie. De nycturiepatiënten met NP vertoonden ‘s 

nachts significant meer osmotische en zout excretie dan de patiënten zonder NP. Tussen beide 

groepen werden geen significante verschillen gevonden wat betreft osmolaliteit van de 

nachtelijke urine.  
 

Conclusie 

Vooral een lage NBC, NP en een combinatie van beide zijn van belang in het ontstaan van 

nycturie. Bij alle leeftijdsgroepen, echter meer bij ouderen, zijn er onderliggende 

mechanismen die leiden tot de excretie van osmotisch actieve partikels en zo tot nycturie. Bij 

ouderen lijkt de oorzaak van nycturie een combinatie van verschillende factoren te zijn. 

De rol van een ADH stoornis bij NP wordt sterk in vraag gesteld en om deze reden ook de 

voornaamste behandeling van NP, namelijk desmopressine. NP wordt dus, naast een ADH 

stoornis, ook door factoren veroorzaakt die leiden tot de excretie van osmotisch actieve 

partikels, waaronder zout. Verschillende medische aandoeningen kunnen hiertoe leiden, 

waaronder hypertensie, slaapapneu, hypervolemische toestand zoals hartfalen en veneuze 

insufficiëntie.  

De osmolaliteitstest lijkt een nuttig diagnostisch middel in de kliniek om het complex 

onderliggend mechanisme van NP bij de individuele patiënt te onderzoeken. Bijgevolg kan de 

therapie hieraan worden aangepast en kunnen de risico’s van desmopressine beter worden 

ingeschat.   
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2 Literatuuronderzoek 

2.1 Definities  

- Nycturie wordt volgens het ICS (International Continence Society) gedefinieerd als de 

klacht van 1 of meerdere keren per nacht opstaan om te plassen. Hierbij moet gelden dat elk 

toiletbezoek volgt op slaap en wordt gevolgd door slaap. Slechts wanneer de patiënt 2 of meer 

keer per nacht moet opstaan om te plassen, worden duidelijke gevolgen gezien. Om deze 

reden gebruikt men in de literatuur dan ook meestal populatiegroepen met patiënten die 2 of 

meerdere keren moeten opstaan. De term nycturie werd vroeger ten onrechte niet gezien als 

een entiteit, maar eerder als een symptoom van een andere aandoening of van een onderdeel 

van LUTS (lower urinary tract symptoms), namelijk als een van de mogelijke symptomen 

tijdens de vullingsfase. Door de talrijke oorzaken en gevolgen van nycturie (zie 2.4), is het 

echter nodig om de aandoening te zien als een entiteit op zich.(1) 
 

- Nachtelijke polyurie (NP) is de aandoening waarbij meer nachtelijke urine wordt 

geproduceerd dan normaal. Er bestaan verschillende definities, in de literatuur bestaat echter 

geen eensgezindheid over de best bruikbare. In deze masterproef wordt gebruik gemaakt van 

de definitie die NP omschrijft als een NP index (NPi) van meer dan 35%. De NPi is het 

nachtelijk urinevolume op het totale urinevolume over 24 uur. Het nachtelijk urinevolume 

omvat de volumes tijdens de slaapperiode samen met de eerste ochtendplas (1, 2)   

Een andere definitie gebruikt verschillende percentages voor jongeren en ouderen. Volgens 

deze definitie is bij jongeren NP aanwezig wanneer dit percentage 20 overschrijdt, bij de 

oudere bevolking spreekt men van NP wanneer dit percentage meer dan 33 bedraagt. Dit 

verschil in percentage voor wat betreft leeftijd wordt gebruikt aangezien er een fysiologische 

stijging plaatsvindt van dit cijfer met de leeftijd.   

Een derde definitie omschrijft NP als een nachtelijk urinevolume van meer dan 6,4 ml/kg.  

Een laatste definieert NP als de nachtelijke diurese van meer dan 0,9 ml/minuut.(2) 
 

- Globale polyurie, ook polyurie of 24 uurs-polyurie genoemd, is een aandoening die wordt 

gekenmerkt door een excessieve urineproductie. Dit houdt in dat er meer dan 40 ml urine / kg 

lichaamsgewicht over 24 uur wordt geproduceerd bij de volwassen patiënt.(1) 
 

- Er bestaat een formule (NBCi) om een lage functionele nachtelijke blaascapaciteit (NBC) 

te bepalen. NBCi is het aantal nachtelijke micties (ANV) min het aantal voorspelde 

nachtelijke micties (PNV). De PNV wordt berekend aan de hand van de nycturie index (Ni) 
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min 1. De Ni is het nachtelijk urine volume (NUV) gedeeld door het maximaal geplaste 

urinevolume over 24 uur (MVV). De formule is dus NBCi=ANV–(Ni–1) met Ni=NUV/MVV. 

Men spreekt over een lage NBC wanneer de NBCi 0 of meer bedraagt. Een NBCi van 0 of 

meer toont aan dat nycturie optreedt bij een volume dat kleiner is dan het MVV. Vanaf een 

NBCi van 2 of meer, spreekt men over ernstig verlaagde NBC.(2) Er is echter onduidelijkheid 

over de keuze van het afkappunt.(2-4) 

2.2 Epidemiologie 

De prevalentie van nycturie is erg hoog en stijgt met de leeftijd.  

Er worden verschillen gezien voor wat betreft leeftijd, geslacht en het aantal nachtelijke 

micties. 

In 2010 werd een meta-analyse van 43 artikelen uitgevoerd over de prevalentiecijfers van 

nycturie. Deze worden weergegeven in Tabel 1.(5) 
 

Tabel 1: Prevalentie van nycturie o.b.v. meta-analyse (5) 

Leeftijd 20 - 40 jaar 40 – 70 jaar 70 – 80 jaar 

1 / > opstaan om te plassen 11% - 35%  69% - 93% 

2 / > opstaan om te plassen 2% - 16%  29% - 59% 
 

Over het algemeen ziet men dat nycturie ongeveer even veel voorkomt bij vrouwen als bij 

mannen, de leeftijdsverdeling van beide geslachten is echter anders. In de jongere 

leeftijdscategorie zijn deze prevalentiecijfers namelijk hoger bij vrouwen in vergelijking met 

mannen en op hogere leeftijd zijn ze hoger bij mannen.(5) De redenen hiervoor zijn de andere 

oorzakelijke factoren in beide geslachten. Bij de oudere mannelijke bevolking BPH een grote 

rol speelt. Bij vrouwen hebben blaasfunctiestoornissen dan weer een grotere impact. Tevens 

komt nycturie meer voor bij zwangere vrouwen, vrouwen met hogere pariteit en bij vrouwen 

in de postpartum periode.(6-8)  

In enkele studies suggereert men dat er verschillen zijn qua etniciteit. Zo werd gevonden dat 

de prevalentiecijfers bij zwarte en Afro-Amerikaanse populaties hoger waren in vergelijking 

met de blanke populaties.(9-11)  

Men vermoedt bovendien dat het probleem van nycturie onderschat wordt en bijgevolg dat de 

prevalentiecijfers in werkelijkheid hoger liggen aangezien veel patiënten met deze klacht niet 

naar hun arts gaan. Bovendien zien veel mensen met nycturie de aandoening louter als een 

onderdeel van het ouder worden.(5) 
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2.3 De normale fysiologie van de waterhuishouding tijdens de nacht 

De normale fysiologie van de waterhuishouding tijdens de nacht is complex en nog niet 

volledig opgehelderd.  

De plasfrequentie wordt bepaald door 1) de urineaanmaak, 2) de blaascapaciteit, 3) de 

afferenten van de lagere urinewegen en 4) het niveau van ontwaken.(12) 

- De urineaanmaak is normaal lager ’s nachts dan overdag. Deze nachtelijke urine bevat 

minder water en osmotisch actieve partikels, waaronder zout.(13)  

Waterretentie is grotendeels afhankelijk van het antidiuretisch hormoon of vasopressine 

(ADH). ADH is een hormoon dat door de hypofyse wordt vrijgesteld en dat de bloeddruk 

verhoogt en de serumosmolaliteit verlaagt. ADH activeert de V2 receptoren ter hoogte van de 

nefronen waardoor aquaporines worden geïnstalleerd in de collecterende ductuli, met meer 

water reabsoroptie tot gevolg. De aanmaak van ADH wordt onder andere beïnvloed door de 

supra-chiasmatische nucleus (SCN), deze nucleus staat centraal in de regeling van het 

circadiaans ritme. ADH speelt daarom een belangrijke rol in de regeling van het circadiaans 

ritme van de urineproductie, er treedt namelijk een stijging op van ADH gedurende de 

slaap.(12, 14-17) 

Ook daalt de GFR (glomerulaire filtratie snelheid) gedurende de nacht met 15 tot 30%.(18)  

Andere belangrijke factoren voor de water- en zouthuishouding zijn het renine-angiotensine-

aldosteron systeem (RAAS) en ANP (atriaal natriuretisch peptide), van beide is gekend dat er 

een circadiaans ritme bestaat dat bijdraagt aan een verminderde nachtelijke urineproductie. 

Het ANP vertoont een daling en de activiteit van het RAAS is hoger gedurende de nacht.(19, 

20)  

De bloeddruk tijdens de nacht is eveneens van belang, normaal daalt de bloeddruk tijdens de 

slaap met 10 tot 20%, dit vermindert de nachtelijke natriurese.(12)    

Een goede nierfunctie is eveneens een vereiste om de urineproductie te kunnen beperken.(12) 

- De functionele blaascapaciteit bedraagt gemiddeld 500ml. Tijdens de nacht kan een blaas 

normaal meer urine opstapelen. De blaas zou tot 30% meer kunnen opstapelen tijdens de 

nacht in vergelijking met overdag.(21)   

- De afferente informatie van de blaas speelt eveneens een rol in de plasfrequentie. Bij een 

aantal aandoeningen kan er een verhoogde gevoeligheid van de vullingsstatus van de blaas 

optreden zoals bij overactieve blaas, infecties en urolithiasis. Als de gevoeligheid verhoogt, 

stijgt de plasfrequentie.(12, 22) 
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- Als laatste is het niveau van ontwaken van belang voor de nachtelijke plasfrequentie. 

Personen die onvast slapen of slaapstoornissen hebben, zijn zich sneller bewust van een 

gevulde blaas en zullen bijgevolg sneller of meer ’s nachts gaan plassen.(12, 22) 

2.4 Pathofysiologie en indelingen 

De hoofdoorzaken van nycturie worden in de literatuur meestal onderverdeeld in 1) 

nachtelijke polyurie, 2) globale polyurie en 3) een verlaagde (nachtelijke) functionele 

blaascapaciteit. Naast deze 3 factoren, die gerelateerd zijn aan de fysiologie van de 

urinewegen en volume homeostase, zijn er tevens andere oorzaken. Deze zijn veel drinken of 

‘s avonds laat drinken en slaapverstoring door bijvoorbeeld slaapstoornissen of een niet 

rustige slaapplaats.(6, 23)  

De 3 hoofdfactoren hebben elk verschillende oorzaken. In de kliniek wordt echter zelden een 

specifieke oorzaak gevonden en ziet men vaak dat er meerdere factoren een rol spelen.(24) 

Meest frequent worden nachtelijke polyurie en een verkleinde nachtelijke functionele 

blaascapaciteit in verband gesteld met nycturie.(25)  
 

 

 
Tabel 2: Indeling van nycturie(6, 23) 
 

Nachtelijke polyurie Globale polyurie Beperkte (nachtelijke) 
functionele blaascapaciteit 

Andere 

Overmatige vocht/koffie 
inname ’s avonds 

Oedeemvormende 
aandoeningen 

Congestief hartfalen  

Nefrotisch syndroom  

Hypoalbuminemie  

Chronisch nierlijden  

Leverfalen 

Veneuze insufficiëntie 

Verlies van circadiaans ritme 
in secretie van ADH 

Obstructief slaapapnoe 

Nierdysfuncties 

(Slecht gecontroleerde) 
diabetes mellitus  

Diabetes insipidus (DI) 

Centrale DI 

Nefrogene DI 

(Foutief) gebruik van 
bepaalde medicatie  

Hypercalcemie  

Primaire polydipsie 

Overactieve blaas 

(Acute of chronische) cystitis  

Dysfunctionele en neurogene 
aandoeningen van de blaas 

Urinewegobstructies 

Benigne prostaat hypertrofie 

Stenen van blaas en urethra  

Stricturen van de urinewegen 

Carcinomen van de urinewegen 

Medicatie met een invloed op de 
urinewegen 

Slaapstoornissen 

Slaapverstoring 
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2.4.1 Nachtelijke polyurie (NP) 

Nachtelijke polyurie is een frequente oorzaak van nycturie. Er zijn reeds heel wat 

aandoeningen gekend die leiden tot  nachtelijke polyurie.  

 - Verlies van circadiaans ritme van ADH is een belangrijke oorzaak van nachtelijke 

polyurie, voornamelijk bij ouderen. ADH stijgt minder gedurende de nacht, waardoor geen 

vermindering optreedt van urineproductie. Een neurologische aandoening die de hypofysair-

hypothalame as aantast kan hiervan een oorzaak zijn. Op dezelfde manier kan nachtelijke 

polyurie ook het gevolg zijn van een herseninfarct.(12, 26-28) 

- Aandoeningen met oedeemvorming, bijvoorbeeld congestief hartfalen, nefrotisch 

syndroom, hypoalbuminemie, chronisch nierlijden, leverfalen en veneuze insufficiëntie 

vormen de eerste groep. Bij deze aandoeningen treedt mobilisatie op van vocht in 

neerliggende positie. Dit vocht zorgt voor distensie van de atria en daardoor vrijstelling van 

ANP door de myocyten van de atria van het hart. Ook zorgt het vocht voor activatie van het 

sympathisch zenuwstelsel, wat tevens leidt tot vrijstelling van ANP. ANP veroorzaakt een 

verhoging van de GFR en de natriurese, wat aanleiding geeft tot nachtelijke polyurie.(12, 22) 

- Obstructief slaapapneu (OSAS) kan ook aanleiding geven tot nachtelijke polyurie. Bij elke 

periode van apneu (veroorzaakt door hypoxie) verhoogt de thoraxdruk, waardoor (zoals bij 

vochtmobilisatie) ANP wordt vrijgesteld door de atriale myocyten en dus een verhoogde 

natriurese optreedt.(12, 22)  

- Nierdysfuncties zijn over het algemeen complexe aandoeningen en geven vaak aanleiding 

tot beperking van de tubulaire reabsorptie en proteïnurie, waardoor het onmogelijk wordt om 

’s nachts minder urine aan te maken.(12, 22)  
 

Bij ouderen is nycturie doorgaans een gevolg van nachtelijke polyurie en wordt 

multifactorieel veroorzaakt. Met stijgende leeftijd ziet men een vermindering van het 

circadiaans ritme van ADH, resulterend in meer gelijke waarden van ADH overdag en ’s 

nachts. Een verklaring hiervoor vormt de degeneratie van de SCN met de leeftijd. Ook 

verliest de nier met hogere leeftijd een deel van zijn concentrerend vermogen door een 

verminderd antwoord van de tubuli op ADH. Er zijn ook nog veranderingen van andere 

hormonen die een rol kunnen spelen, deze zijn het RAAS en ANP. De spiegels van ANP zijn 

gestegen, waardoor een hogere natriurese optreedt. De activiteit van het RAAS is gedaald, 

waardoor retentie van water en zout beperkt wordt.(29)  
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2.4.2 Globale polyurie  

Globale polyurie kent tevens verschillende oorzaken (zie Tabel 2).   
 

- Een slecht gecontroleerde diabetes mellitus (DM) type 1 of 2 zorgt voor glucosurie en 

bijgevolg osmotische diurese waardoor er polyurie en polydipsie optreedt.(12) 

- Diabetes insipidus (DI) wordt gekenmerkt door de onvolledige of volledige deficiëntie van 

ADH of door een deficiënt antwoord op ADH. Hierdoor bestaat de onmogelijkheid om de 

urine te concentreren, waardoor polyurie en tevens polydipsie optreedt. Er wordt een 

onderverdeling gemaakt tussen nefrogene en centrale DI. De nefrogene vorm kan aangeboren 

of verworven zijn, zo kunnen lithium en nieraandoeningen oorzaak zijn van de DI. 

Hypofysaire tumoren of panhypopituitarisme kunnen leiden tot centrale DI.(12) 

- Medicatie zoals diuretica, kunnen tevens aanleiding geven tot polyurie, al leidt dit niet 

noodzakelijk tot nycturie. Net als diuretica kunnen calcium kanaal blokkers en SSRI’s zorgen 

voor excessieve urineproductie. Vooral wanneer deze medicatie op verkeerde tijdstippen 

wordt ingenomen, kunnen ze ook aanleiding geven tot nycturie.(12, 22) 

- Primaire polydipsie staat voor het overmatig innemen van water. Men spreekt over 

psychogene of dipsogene polydipsie. Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld om een verstoring 

van het dorstmechanisme. Men moet voor dit fenomeen alert blijven, polydipsie kan immers 

een teken zijn van dehydratatie, een goed gekend voorbeeld van dit laatste is DM.(12) 

2.4.3 Beperkte functionele nachtelijke blaascapaciteit (NBC) 

Een beperkte NBC kan het gevolg zijn van 1) detrusor overactiviteit, 2) verminderde 

rekbaarheid van de blaas en 3) uitwendige compressie op de blaas.  

Aandoeningen die tot een beperkte NBC leiden, veroorzaken vaak een combinatie van de 

bovengenoemde factoren. Deze aandoeningen kunnen zijn: OAB, acute of chronische cystitis, 

stenen van blaas en urethra, dysfunctionele en neurogene aandoeningen van de blaas, 

urinewegobstructies zoals benigne prostaat hyperplasie (BPH), medicatie met een invloed op 

de urinewegen en stricturen en carcinomen van de urinewegen.(12)  
 

De patiënt zal hierdoor een hogere plasfrequentie vertonen, hetgeen naast de factor zelf, mede 

verantwoordelijk is voor een verdere daling van de functionele blaascapaciteit.  
 

Met de leeftijd treden een aantal veranderingen op ter hoogte van de lagere urinewegen, deze 

structurele en functionele veranderingen kunnen het risico op nycturie verhogen ten gevolge 

van een beperking in functionele blaascapaciteit.(30) 
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LUT-afwijkingen kunnen de blaasfunctie zowel overdag als ’s nachts verstoren, bijvoorbeeld 

zal bij een blaas die aangetast is door straling (radio cystitis), de functionele blaascapaciteit 

niet veranderen over het verloop van 24 uur. Er bestaan daarentegen ook functionele 

aandoeningen van de blaas waarbij de capaciteit verandert gedurende de nacht ten opzichte 

van de dag. Dat mensen neerliggen of zich in andere slaapstadia bevinden, zou een effect 

kunnen hebben op de blaasfunctie. Hierover is echter nog weinig onderzoek uitgevoerd.(31) 

2.4.4 Slaapstoornissen 

Er werd aangetoond dat slaapverstoring door bijvoorbeeld slaapstoornissen leidt tot een 

verhoogde natriurese en diurese en zo tot nycturie. Onderliggende mechanismen zouden een 

stijging van de bloeddruk, een daling van het ADH, een lagere RAAS activiteit en een 

verhoogde GFR zijn.(32, 33) 

Slaapstoornissen die kunnen leiden tot nycturie zijn, OSAS, snurken, insomnia, restless leg 

syndrome en slaapaandoeningen door medische condities (bijvoorbeeld thyreotoxicose, 

reuma, acromegalie), medicatie (corticosteroïden, diuretica, bèta-blokkers), psychiatrische 

aandoeningen (depressie, angststoornissen, abusus) en neurologische ziekten (ziekte van 

Parkinson, dementie, nachtelijke epilepsie).(1)   

Nycturie door OSAS wordt voornamelijk verklaard door nachtelijke polyurie (zie 2.4.1). 

2.5 Gevolgen van nycturie 

2.5.1 Vermindering van slaapkwaliteit 

Het is bewezen dat nycturie een onafhankelijke risicofactor is voor een verminderde 

slaapkwaliteit. Men vermoedt dat de beperking in slaap het belangrijkste gevolg is van 

nycturie.(34) Bovendien wordt nycturie gezien als de meest frequent gerapporteerde oorzaak 

van slaapstoornissen.(21)  

Normale slaap is een erg belangrijke vereiste voor een goede gezondheid en bestaat uit 

verschillende stadia en types van slaap. Zo is er de REM slaap en de non-REM slaap, deze 

laatste wordt verder onderverdeeld in N1 tot N3. N1 is de overgang van waak naar slaap, N2 

omvat de oppervlakkige slaap en N3 is de diepe slaap, ook de ‘slow wave sleep’ genoemd. De 

REM en non-REM slaap wisselen elkaar gedurende een normale slaapperiode geregeld af. 

Gedurende de eerste 3 tot 4 uur slaap is stadium N3 beduidend dominant, later wordt de REM 

slaap dan meer dominant.   

Ondanks de nog onvolledige kennis over de functie van de slaap, werd aangetoond dat de N3 
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slaap van groot belang is voor de algemene gezondheid en onder meer instaat voor het herstel 

van de algemene lichaamsfuncties. Het belang van deze slaap werd reeds meermaals 

aangetoond. REM slaap zou eerder van secundair belang zijn en staat onder andere in voor het 

herstel van psychische processen.(35, 36)  
 

Het is dan ook erg waarschijnlijk dat het aantal toiletbezoeken en het uur van deze bezoeken 

van belang zijn voor de slaapkwaliteit. Men vermoedt dat de verstoring van de N3 slaap het 

grootste negatieve effect heeft, hierover ontbreekt echter volledige duidelijkheid. Ondanks dit 

vermoeden is het ook mogelijk dat wanneer men slaap verliest tijdens de eerste slaapuren, dit 

later tijdens de nacht wordt gecompenseerd en op die manier zorgt voor een vermindering van 

de REM slaap.(35) 

Een uitgebreid onderzoek van 2011 maakte gebruik van polysomnografie en toonde aan dat 

nycturie zorgt voor een verkorting van de totale slaaptijd, een verminderde slaapefficiëntie en 

een verminderde verhouding van REM slaap ten opzichte van de totale slaap.(37) Asplund et 

al. toonden aan dat de beperking in slaap door nycturie significant voor slaperigheid overdag 

zorgt.(21) Nog een andere studie toonde beduidend lagere niveaus aan van vitaliteit en 

nuttigheid ten opzichte van de controle groep.(38)  

Bovendien worden al deze gevolgen in hogere mate gerapporteerd bij de nycturiepatiënten die 

moeite hebben om opnieuw in slaap te vallen na een toiletbezoek, hetgeen frequent wordt 

gerapporteerd.(21, 22) Ook werd in deze studies telkens een verband gelegd tussen de ernst 

van de klachten en de ernst van de nycturie.(38) 
 

De gevolgen van een verminderde slaapkwaliteit zijn divers. Zo kan het leiden tot obesitas, 

glucose intolerantie en diabetes. Bij obesitas zou dit onder andere te wijten zijn aan gedaalde 

plasmaspiegels van leptine, gestegen spiegels van ghreline en een verhoogd hongergevoel.(6, 

39, 40) Andere endocriene gevolgen zijn gestegen cortisol spiegels ‘s avonds en een 

verminderd gehalte van TSH.(6) Bovendien is er ook een vermoeden dat slaaptekort voor een 

verhoging van leukocyten en CRP zorgt, wat aanleiding kan geven tot een continue zwakke 

inflammatie. Dit zou dan weer een effect kunnen hebben op verschillende aandoeningen, 

waaronder kanker en cardiovasculaire aandoeningen.(41, 42) 
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2.5.2 Effect op kwaliteit van leven 

Nycturie heeft een manifest negatieve invloed op de levenskwaliteit. Heel wat studies toonden 

aan dat er een verband is tussen het aantal keren dat iemand moet opstaan om te plassen en de 

omvang van het effect op de levenskwaliteit. Dit negatief gevolg wordt vermoedelijk vooral 

door de slaapverstoring veroorzaakt.  

Van al de LUTS wordt nycturie als een van de meest storende klachten gezien. Men beschrijft 

nycturie als ‘frustrerend, uitputtend, stresserend en onbegrijpelijk’. Nycturiepatiënten hebben 

een verminderd zelfbeeld, zijn meer ontevredenheid en hebben het gevoel snel ouder te 

worden. Depressies en angststoornissen worden vaak gezien bij ouderen met nycturie ten 

opzichte controles.(21, 43)   

Onderzoek toont aan dat mensen met nycturie vaker naar een arts gaan en meer medicatie 

nemen, waaronder antidepressiva. Ook werden hogere cijfers aangetoond van afwezigheid op 

het werk.(5, 6, 21) Bovendien moet rekening gehouden worden met de andere gevolgen van 

nycturie en hun effect op de levenskwaliteit, zoals bijvoorbeeld de valaccidenten (zie 2.5.3).  

2.5.3 Valaccidenten en fracturen 

Elk nachtelijk toiletbezoek vormt een potentieel risico op een valaccident en een fractuur. 

Men is niet altijd goed wakker en het licht is vaak onvoldoende. Ook wil of moet men zich 

vaak haasten, zoals bij aandrangsymptomen, wat het risico bevordert. Eveneens is het risico 

overdag verhoogd, onder andere door slaperigheid.(21, 22, 34) 

Vooral voor ouderen vormt dit gevolg van nycturie een ernstig risico. Er bestaat namelijk bij 

heel wat ouderen reeds een verhoogd risico op vallen en fracturen, zoals door cardiovasculaire 

aandoeningen, gang- en evenwichtsstoornissen, neurologische ziekten, spier- en gewrichts-

aandoeningen, osteoporose, lage fysieke activiteit, zenuw- en gevoelsaandoeningen en een 

veranderde mentale toestand.(21, 22, 34) 

Hoe meer iemand moet opstaan om te plassen, hoe hoger het risico is op valaccidenten. 

Bovendien zijn deze valaccidenten en fracturen geassocieerd met een daling van de kwaliteit 

van leven en zelfs met verhoogde mortaliteit.(22, 44) Temml et al. volgden 1820 mensen 

gedurende 3 jaar en vonden significant hogere sterftecijfers door heupfracturen bij ouderen 

met nycturie.(44) 
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2.5.4 Cardiovasculaire aandoeningen en mortaliteit 

Meerdere studies toonden aan dat nycturie een onafhankelijke risicofactor is voor cardio-

vasculaire aandoeningen en sterfte, ook na het wegwerken van verstorende variabelen.(33)  

Lightner et al. toonde dat ouderen met nycturie een hogere risico op sterfte hadden dan de 

controles.(45)  

Parthasarathy et al. bestudeerde 6342 mensen en kwamen tot het besluit dat nycturie duidelijk 

geassocieerd is met hypertensie, cardiovasculaire aandoeningen en beroertes.(37) 

Enkele studies toonden bovendien aan dat het risco groter was bij een hoger aantal nachtelijke 

micties.(46, 47)  

2.5.5 Economische impact 

Matige tot ernstige nycturie en de hieraan gekoppelde complicaties, leiden tot hogere 

gezondheidskosten, onder andere door meer hospitalisaties, meer artsbezoeken, meer 

medicatie gebruik en meer arbeidsongeschiktheid.  

Dit geldt niet enkel voor ouderen met nycturie. De slaperigheid overdag kan een grote impact 

hebben op de jongeren, die vaker actieve levensstijlen en veeleisende jobs hebben. De 

negatieve effecten van nycturie verstoren bijvoorbeeld de productiviteit op het werk.(6, 21) 

2.6 Medische condities en de relatie met nycturie  

Naast de beschreven aandoeningen bij pathofysiologie en indelingen (2.3), zijn er nog heel 

wat medische condities die geassocieerd worden met nycturie. De uroloog is niet de enige arts 

die in contact komt met nycturie, de klacht komt eveneens voor bij de huisarts, gynaecoloog, 

endocrinoloog, neuroloog, cardioloog en slaapexpert.(1)  

2.6.1 Overactieve blaas (OAB) 

De meest frequent voorkomende oorzaak van beperkte (nachtelijke) functionele 

blaascapaciteit zijn bij de vrouw overactieve blaas (OAB) en bij de man benigne prostaat 

hyperplasie (BHP).  

OAB is een urologisch syndroom dat gekenmerkt wordt door een complexe samenhang van 

opslagsymptomen van de lagere urinewegen. Het gaat gepaard met aandrang met of zonder  

aandrangincontinentie, pollakisurie en nycturie. Aandrang is de klacht van een plotse, hevige 

en moeilijk te onderdrukken drang om te plassen. Wanneer hierbij ongewenst urineverlies 

plaatsvindt, spreekt men van aandrangincontinentie. Pollakisurie is de klacht van te vaak 

moeten plassen (meer dan 8 keer per dag).(48) 
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Deze symptomen worden teweeg gebracht door een verhoogde irritabiliteit van de blaas, 

detrusor spieroveractiviteit en een verminderde functionele blaascapaciteit.(49) De prevalentie 

van deze aandoening is erg hoog in de algemene bevolking en stijgt met de leeftijd. Zo zou de 

globale prevalentie in Europa 16% zijn en in de Verenigde Staten 17%.(49) Het is tevens een 

aandoening met een uitgesproken invloed op de levenskwaliteit, dit niet alleen op fysiek, 

maar ook op psychologisch vlak.(6) 

Om de verschillende oorzaken in kaart te brengen, maakt het ICS een onderscheid tussen 

neurogene, myogene en idiopathische factoren. In de literatuur moedigt men aan om de 

criteria hiervan te verbreden, daarom vermeldt men ook nog de andere reeds gekende factoren 

die een rol kunnen spelen in de pathofysiologie van OAB (zie Tabel 3).(49) 
 

 

Tabel 3: Oorzaken van OAB 
 

Neurogene factoren Myogene factoren Idiopathische OAB Andere factoren 

Cerebrovasculaire 
accidenten 

Ziekte van Parkinson 

Multiple sclerose 

Ruggenmergletsels 

Leeftijd gerelateerd 

Door zenuw schade a.g.v:  
- trauma 
- langdurige obstructie van de 
blaasuitgang 
- aandoeningen van de zenuwen 

De pathofysiologie is 
hierbij niet gekend. 

Ischemie van de blaas 

Geslachtsfactoren  

Inflammatie  

Psychologische 
factoren 

 

Het verband tussen OAB en nycturie is nog niet volledig gekend. Wel zijn er een aantal 

studies die aantoonden dat heel wat nycturiepatiënten ook lijden aan OAB. De studie-

resultaten zijn niet steeds eenduidig, zo vond de ene dat 31% van de nycturie patiënten ook 

aan OAB leed, een andere studie vond 17% voor dit verband. Omgekeerd is de relatie steeds 

beduidend meer, de meeste patiënten met OAB hebben namelijk wel nycturie.(6, 22, 39) 

2.6.2 Cardiovasculaire aandoeningen 

Heel wat cardiovasculaire aandoeningen kunnen leiden tot nycturie, zoals congestief hartfalen 

(vooral indien niet goed gecontroleerd), hypertensie, veneuze insufficiëntie, ischemische 

hartaandoeningen en cerebrovasculaire aandoeningen (zie 2.4.1). De pathofysiologie hiervan 

wordt meestal verklaard door nachtelijke polyurie, waarbij een nachtelijke stijging van ANP 

een van de voornaamste oorzaken is.(50)  
 

Hartfalen kan ervoor zorgen dat vocht gedurende de dag wordt opgestapeld. Het mechanisme 

van het ontstaan van nycturie bij hartfalen werd reeds besproken (zie 2.4.1). Vroeger 

vermoedde men dat een daling van ADH een mede oorzaak is voor nycturie bij patiënten met 

hartfalen. Hierop is men teruggekomen aangezien men eerder verhoogde ADH spiegels ziet 
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bij deze patiëntenpopulatie. Hoe ernstiger het hartfalen, hoe hoger de waarden van ADH.(21) 

Het is dan ook tegenaangewezen om bejaarde nycturiepatiënten ADH voor te schrijven.(51) 

Bij hypertensie zou nycturie voornamelijk veroorzaakt worden door het effect op het 

cardiovasculair systeem door middel van een stijging van ANP (zie 2.4.1). Hiernaast kunnen 

ook de gevolgen van hypertensie op de nier een oorzaak zijn van de nycturie. Recent werd een 

verband aangetoond tussen nycturie en nondipping hypertensie, hetgeen betekent dat er geen 

bloeddrukval plaatsvindt gedurende de nacht.(52)   

Cardiovasculaire aandoeningen zijn echter niet de meest frequente oorzaak van nycturie, de 

meeste studies tonen aan dat patiënten met nycturie geen cardiovasculaire aandoeningen 

vertonen.(21)  

Desondanks is het erg belangrijk dat er voldoende aandacht wordt besteed aan ouderen met 

cardiovasculaire aandoeningen én nycturie. Er werd aangetoond dat bij 70 plussers met 

gekend congestief hartfalen de mortaliteit duidelijk hoger was wanneer de patiënt tevens 

nycturie vertoonde. De reden hiervoor zou kunnen zijn dat de patiënt met veel meer perioden 

van ontwaken wordt geconfronteerd. Dergelijke ontwaakmomenten betekenen, net zoals een 

ochtend, een risicomoment voor hartpatiënten, tijdens het ontwaken stijgt namelijk de 

bloeddruk. Nycturie kan dus aanzien worden als een negatief prognostische factor bij mensen 

met ernstig hartfalen.(53) 

2.6.3 Pulmonaire aandoeningen 

Patiënten met chronisch obstructieve longaandoeningen zoals COPD, emfyseem en astma 

hebben een verhoogde luchtwegresistentie met daarbij eventueel nachtelijke polyurie. Dit zou 

onder andere te wijten zijn aan verhoogde concentraties van ANP. De onderliggende redenen 

zijn uitrekking van de atria, acute hypoxemische perioden met apneu en pulmonaire 

hypertensie.(6, 54, 55) 

2.6.4 Slaap gerelateerde factoren  

Nycturie leidt tot slaapverstoring en slaapstoornissen kunnen leiden tot nycturie (zie 2.4.4 en 

2.4.1). Slaapapneu is een slaapstoornis die kan leiden tot nycturie. Het meest frequente type 

van slaapapneu is OSAS (obstructief slaapapneu syndroom), deze aandoening wordt 

gedefinieerd als de combinatie van minimum 5 apneus per uur met de klacht van slaperigheid 

overdag. Het mechanisme dat ervoor zorgt dat nycturie kan optreden bij OSAS werd reeds 

besproken (zie 2.4.1). Risicofactoren voor OSAS zijn obesitas, acromegalie, astma, 

hypertensie, type 2 diabetes en craniofaciale abnormaliteiten.(12) 
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2.6.5 Levensstijl factoren  

De bevindingen over een link tussen roken en nycturie zijn niet steeds eenduidig. Sommige 

studies tonen een verhoogde prevalentie van nycturie bij rokers, anderen tonen geen enkel 

verband en nog anderen geven het tegenovergestelde aan. Een eventueel beschermend effect 

door roken ten aanzien van nycturie zou verklaard worden door een stijging in vasopressine, 

hetgeen de nachtelijke urineproductie vermindert.(55, 56)  
 

Er is een vermoeden dat vochtinname een invloed heeft op nycturie, en dit voornamelijk ‘s 

avonds. ’s Avonds nog veel drinken kan voor nachtelijke polyurie zorgen. De bevindingen 

zijn echter controversieel. Men ziet dat voornamelijk ouderen een robuuste 24 uurs-diurese 

hebben, waarbij er geen invloed is van het patroon van vochtinname. De aard van de 

vochtinname lijkt wel van belang te zijn. Zo heeft alcohol een complex effect op het 

urinevolume en op de slaapkwaliteit en kunnen koffie en cola voor verhoogde detrusor 

activiteit zorgen, beide kunnen met andere woorden nycturie verslechteren.(21, 56-58) 
 

Over fysieke activiteit is eveneens geen duidelijkheid. Enkele recente onderzoeken toonden 

aan dat lichamelijke activiteit op regelmatige basis een beschermend effect zou hebben op 

nycturie.(11)  
 

Er bestaat een duidelijke relatie tussen nycturie en obesitas of een hoog BMI. Het 

onderliggend mechanisme is helaas niet gekend. (10, 33, 59) In Hoofdstuk 2.5.1 werd 

beschreven dat een verminderde slaapkwaliteit een oorzaak kan zijn van obesitas. Een 

omgekeerd verband kan eventueel verklaard worden door slaapapneu, waarvoor obesitas een 

risicofactor is (zie 2.6.4). 

2.6.6 Depressie 

Veel studies toonden een verband aan tussen nycturie en depressie, de causaliteit kon echter 

nooit bewezen worden. Veelal besluit men dat nycturie omwille van vermindering van de 

slaapkwaliteit kan leiden tot depressieve symptomen.(10) Hakkinen et al. toonden in 2008 aan 

dat depressie een oorzaak kan zijn van nycturie. Men schrijft dat ernstige depressieve 

symptomen de incidentie van nycturie verhoogt en dat tevens de ernst van depressieve 

symptomen invloed kan hebben op de ernst van nycturie.(60) Men verwijst hierbij naar een 

andere studie die een eventuele onderliggende reden voor dit fenomeen gaf, er werd namelijk 

reeds aangetoond dat bij depressieve patiënten een daling wordt gezien van de ADH 

secretie.(60, 61)  
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2.7 Beleid en behandeling  

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

         Figuur 1: Evaluatie en beleid bij nycturie (22, 31, 62) 
 

Rond het beleid en de behandeling van nycturie zijn nog geen officiële algoritmes opgesteld. 

Figuur 1 toont een algoritme gemaakt op basis van meerdere artikels.(22, 31, 62) 

De meeste studies raden aan te starten met een uitgebreide anamnese, een klinisch onderzoek 

en eventueel een serumanalyse. Deze worden gebruikt om onderliggende (soms ernstige) 

aandoeningen uit te sluiten, vooral bij nachtelijke polyurie is deze stap van belang.(6, 62) 
 

Het invullen van plaskalenders, blijkt een eenvoudige, doch betekenisvolle manier om 

nycturie te evalueren. Hieruit kan men veel informatie halen en een onderscheid maken tussen 

globale polyurie, nachtelijke polyurie en beperkte nachtelijke functionele blaascapaciteit. Dit 

gebeurt aan de hand van definities en formules (zie 2.1).(2, 31) 

Met behulp van plaskalenders kan men eveneens zien of polydipsie een rol speelt in het 

ontstaan van nycturie bij de patiënt. Wanneer dit blijkt, kan men steeds proberen het 

drinkvolume te beperken en afwachten wat het effect is op de nachtelijke micties.(6) 

Het nut van bloedtesten, slaaponderzoek, blaasonderzoek en cardiale onderzoeken is tevens 

nog niet duidelijk. Wanneer er vermoedens zijn van de aanwezigheid van bepaalde 

onderliggende aandoeningen, is het evident dat specifieke testen uitvoeren, nuttig is.(31) 

Van groot belang bij het instellen van een therapie is het doel ervan. Men moet steeds trachten 

de nachtelijke micties in aantal te verminderen, met het verdwijnen van de negatieve gevolgen 
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van nycturie als doel. Helaas ontbreken heel vaak studies en is er onvoldoende bewijs over de 

effecten van de verschillende therapieën ten aanzien van nycturie.(6, 39) 

2.7.1 Levensstijlaanpassingen 

Gedrags- en levensstijlaanpassingen kunnen bij sommige patiënten een hulp bieden en 

moeten steeds aangeraden worden. Alcohol en cafeïne-rijke dranken, zeker voor het slapen 

gaan, moeten vermeden worden, alsook vochtinname tijdens de nacht. Extra aandacht 

besteden aan het goed ledigen van de blaas vlak voor het slapengaan, kan helpen.(39) Andere 

levensstijl aanpassingen die men in de literatuur beschrijft, zijn gewichtsverlies bij obese 

patiënten en rookstop. Tevens is het belangrijk om urineweginfecties op te sporen en wanneer 

aanwezig, te behandelen. Ook het vermijden en genezen van chronische hoest kan nuttig 

zijn.(22) 

2.7.2 Farmacologische behandeling 

BPH behandeling voor nycturie 

Tot de eerstelijnsbehandeling van BPH behoren de α1-blokkers en de 5-α-reductase-

inhibitoren. Deze hebben tot doel het ontspannen van de gladde spiercellen van de 

blaassfincter of het verkleinen van het volume van de prostaat. Er zijn maar weinig studies die 

het effect van deze medicatie op nycturie onderzochten. In het algemeen bieden deze 

medicijnen geen of weinig hulp voor de nycturie bij deze patiënten.(6)  

Men ziet overigens dat bij de meeste patiënten met BPH die last hebben van nycturie ook 

nachtelijke polyurie een rol speelt, vandaar zijn tevens andere therapieën noodzakelijk.(6) 

OAB behandeling voor nycturie 

De behandeling van OAB kan beginnen bij blaastraining en bekkenbodem oefeningen. 

Anticholinergica vormen echter de belangrijkste therapie voor deze aandoening. Deze werken 

in op de muscarine receptoren ter hoogte van de detrusor spier en inhiberen hierbij de 

activerende werking van acetylcholine.(22)  

Het effect van deze medicatie ten aanzien van nycturie lijkt minimaal te zijn. Het beste effect 

op nycturie treedt op bij patiënten met ernstige aandrang klachten. En zoals bij BPH ziet men 

tevens dat nachtelijke polyurie een rol speelt bij de nycturie van OAB patiënten, waardoor 

ook hier combinatietherapie nodig zal zijn.(6) 
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Diuretica op precieze tijdstippen 

Bij het gebruik van diuretica wordt meestal geen aandacht besteed aan het tijdstip van 

inname. Voor nycturiepatiënten wordt het echter aangeraden om de laatste dosis diuretica 

ongeveer 6 uur voor het slapengaan in te nemen, zodat het vochtafdrijvend effect op die tijd 

voorbij is.(6, 39) 

Antidiuretica 

Desmopressine is het enige medicijn dat specifiek gericht is tegen nycturie, namelijk tegen 

nachtelijke polyurie. Dit antidiuretisch medicijn krijgt van het ICI graad A aanbeveling voor 

nachtelijke polyurie. Meerdere gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studies toonden het 

effect ervan aan. Hierbij zag men dat er duidelijk een verlenging plaatsvindt van de initiële 

slaapperiode en een daling van het aantal nachtelijke micties. Vooraleer men desmopressine 

voorschrijft, moeten andere oorzaken van nachtelijke polyurie worden uitgesloten.(31)   

Desmopressine is een synthetisch analoog van ADH en heeft een sterkere en langere werking 

dan ADH. Het heeft zo goed als geen effect op de bloeddruk. Het verhoogt de reabsorptie van 

water ter hoogte van de distale tubuli van de nier door middel van zijn werking op de V2 

receptor.(62)  

Hyponatriëmie door water retentie is een gevaarlijke bijwerking van desmopressine. 

Symptomen hiervan kunnen zijn: hoofdpijn, nausea, buikpijn, zwelling van armen en benen, 

duizeligheid tot coma.(63)  

Om deze reden is het belangrijk dat desmopressine ingenomen wordt vlak voor het 

slapengaan en dat de patiënt hierbij en hierna niet meer drinkt.  

Het risico op hyponatriëmie stijgt met de leeftijd. Vandaar dat het medicijn niet geïndiceerd is 

voor mensen van 65 jaar of ouder. Wanneer men desmopressine toch wil voorschrijven aan 

oudere patiënten, is monitoren van het serumnatrium bij het instellen van de therapie van 

groot belang.(39, 62) 

Combinatie therapie  

Zoals eerder vermeld, heeft de meerderheid van de patiënten met OAB of BPH ook last van 

nycturie. Bij het ontstaan van nycturie bij deze patiënten speelt, naast de beperkte nachtelijke 

functionele blaascapaciteit, nachtelijke polyurie frequent een rol. Daarom raadt men aan om 

het gebruik van desmopressine te overwegen wanneer de OAB of BPH therapie geen hulp 

biedt ten aanzien van nycturie. Helaas ontbreken ook hier studies.(6, 31) 
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2.7.3 Chirurgische behandeling 

Voor OAB en BPH zijn er naast de farmacologische behandelingen ook chirurgische opties. 

Voor BPH is dit enerzijds de TURp (transurethrale resectie van de prostaat) en anderzijds 

open prostatectomie. Voor OAB vormen neuromodulatie (sacrale zenuw stimulatie en 

percutane N. tibialis stimulatie) en vesicale botuline toxine injectie de mogelijkheden. Voor al 

deze opties ontbreken echter studies die het effect ten aanzien van nycturie onderzoeken.(6, 

31) In een studie over TURp zag men bovendien dat nycturie het moeilijkste te behandelen 

symptoom van BPH is.(64) 

2.8 Tekorten in wetenschappelijk onderzoek  

Nycturie wordt een alsmaar meer besproken onderwerp in de literatuur, toch blijft het 

onvoldoende bestudeerd.   

Voor wat betreft pathofysiologie, klinische evaluatie en therapie zijn er grote tekortkomingen 

in het wetenschappelijk onderzoek. Het huidige beleid is dan ook niet gebaseerd op 

wetenschappelijke evidentie.(31, 65) 

Hieronder volgt een opeenvolging van wat men in de literatuur beschouwt als zaken die 

verder onderzoek vergen.  
 

Wat betreft etiologisch onderzoek moet getracht worden de onderliggende mechanismen te 

achterhalen van de verschillende medische aandoeningen die in verband worden gesteld met 

nycturie. Vaak is de causaliteit en de precieze oorzaak namelijk niet gekend.  

Zo kan de verklaring van de complexe link tussen nycturie en cardiovasculaire morbiditeit en 

ANP een hulp bieden naar de verdere kennis omtrent de pathofysiologie van nycturie.(37) 

Andere aandoeningen zijn onder meer obesitas, nierziekten, LUTS en endocrinologische 

aandoeningen. 

Omtrent de pathofysiologie van nachtelijke polyurie heerst nog steeds onduidelijkheid. 

Onderzoek rond vasopressine gehalte, vasopressine receptoren en aquaporines kan nuttig 

zin.(65) 
 

Er is verder nood aan slaaponderzoek (polysomnografie) om te zien wat de precieze en 

objectieve effecten zijn van de nachtelijke toiletbezoeken op de slaapduur, -fazen en -

continuïteit. Er moet ook onderzoek zijn naar het effect op nycturie van de behandeling van 

slaapstoornissen.(66) 
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Er is ook nood aan een herevaluatie van de resultaten van de behandeling van nycturie. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor de behandeling van OAB en andere LUTS ten aanzien van het effect 

op nycturie. Ook het effect op nycturie van de behandeling van slaapstoornissen dient 

onderzocht te worden. Men in de literatuur aan om na te gaan wat de stijging van kwaliteit 

van leven is ten aanzien van de combinatie van levensstijl advies en medicatie.(39, 66) 
 

Omtrent epidemiologisch onderzoek ontbreekt in de literatuur de invloed van genetische 

factoren. Bovendien is er nog steeds nood aan uitgebreider epidemiologisch onderzoek naar 

prevalentie, incidentie en mortaliteit in verschillende leeftijdscategorieën, geslachten en 

wereldwijde populaties.(31, 65) 
 

Betreffende gezondheidseconomisch onderzoek zijn evaluaties noodzakelijk om de precieze 

kosten voor de maatschappij en de patiënt in kaart te brengen. Ook is er behoefte aan studies 

over de kosteneffectiviteit van de verschillende behandelingen.(31, 65) 
 

Uiteindelijk moeten al deze verdere studies gericht zijn naar de ontwikkeling van algoritmen 

voor de beste diagnose, beleid en behandeling van nycturie, gebaseerd op wetenschappelijke 

evidentie. Er moeten algoritmen komen voor een empirisch en voor een oorzaak gericht 

beleid voor verschillende groepen zoals de jongere actieve populatie, de kwetsbare ouderen en 

man versus vrouw.(65)  
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3 Methodologie 

Deze masterproef behoorde tot de opleiding ‘master in de geneeskunde’ en was een onderdeel 

van het doctoraatsonderzoek van Dr. A-S Goessaert. Omdat de tijd voor deze masterproef 

beperkt was en het doctoraatsonderzoek nog verder liep, is deze studiepopulatie slechts een 

onderdeel van de volledig bestudeerde populatie. 

3.1 Studie opzet 

Het doel van de studie was het uitgebreid in kaart brengen van kenmerken van een nycturie-

populatie ten opzichte van een controlegroep. Aan de hand van vragenlijsten, plaskalenders en 

urineanalyse, werden gegevens verzameld om verschillende kenmerken in kaart te brengen. 

Wat is de relatie tussen nycturie en: levensstijlfactoren, medische kenmerken, LUTS, 

slaapkwaliteit, slaapmoeilijkheden, kwaliteit van leven en depressieve klachten? 

Er werd onderzocht of de gegevens uit plaskalenders belangrijke informatie opleveren en of 

deze nuttig zijn voor de kliniek. Wat is de verdeling van globale polyurie, nachtelijke polyurie 

en een lage nachtelijke functionele blaascapaciteit? Ook werd er nagekeken of er voor de 

verschillende subgroepen aparte kenmerken te vinden zijn. Worden er verschillen gevonden 

voor wat betreft osmolaliteit, osmotische excretie en natriuretische excretie over het verloop 

van 24 uur? Dit laatste werd gedaan aan de hand van osmolaliteitstesten. De resultaten van 

deze testen werden eveneens vergeleken tussen controles, ouderen met nycturie en jongeren 

met nycturie. Kunnen hierdoor verschillende mechanismen van het ontstaan van nycturie voor 

de verschillende subgroepen aangetoond worden? 

Een bijkomend doel van deze studie was het onderzoeken of deze laatste vorm van 

diagnostiek nuttig kan zijn voor de kliniek en voor verder onderzoek.  

3.2 Literatuuronderzoek 

Aan het begin van deze masterproef werd een literatuurstudie uitgevoerd om de huidige 

kennis over nycturie in kaart te brengen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van databanken en 

zoekmachines via de universiteitsbibliotheek van Universiteit Gent zoals Web of Science en 

PudMed. Via deze databanken werden eerst overzichtsartikels gezocht en werd verder via 

referenties en met behulp van de literatuurstudie naar andere artikels opzoek gegaan. Er werd 

getracht zo recent mogelijke informatie over nycturie te vinden. De voornaamste zoektermen 

die werden gebruikt, waren: ‘nocturia’, ‘causes of nocturia’, ‘pathofysiology of nocturia’, 

21 

 



‘epidemiology of nocturia’, ‘consequences of nocturia’,  ‘overactive bladder and nocturia’ en 

‘treatment for nocturia’. 

3.3 Studiepopulatie 

De studiepopulatie werd gevormd door patiënten behorend tot het doctoraatsonderzoek van 

Dr. A-S Goessaert. Begin februari 2013 werden de patiënten geïncludeerd voor deze 

masterproef. De studiedeelnemers die waren gestopt of nog niet alles hadden afgewerkt, 

werden buiten beschouwing gelaten.  

De inclusiecriteria voor dit doctoraatstsonderzoek waren 1) ouder dan 18 jaar en 2) gemiddeld 

2 of meer nachtelijke micties of geen nachtelijke micties. Tot de exclusiecriteria behoorden 

patiënten met een neurologische oorzaak van urologische klachten, zoals multiple sclerose of 

de ziekte van Parkinson. Later werden echter wel mensen die slechts 1 keer moeten opstaan 

om te plassen geïncludeerd. Het leek namelijk waardevol om deze grijze zone tussen de twee 

groepen ook vertegenwoordigd te zien.  

Het rekruteren van studiedeelnemers startte in oktober 2011 en gebeurde voornamelijk op het 

Universitair Ziekenhuis Gent op de dienst Urologie. Wanneer patiënten zich aanmeldden bij 

een van de urologen, werd aan de patiënt gevraagd of er interesse was om deel te nemen. 

Eveneens werden posters en flyers verspreid in het ziekenhuis, om ook op deze manier zo 

veel mogelijk mensen aan te sporen om deel te nemen aan het doctoraatsonderzoek (zie 

Bijlage 9.1 Poster).  

3.4 Ethische toestemming 

De toestemming van het ethisch comité van het Universitaite Ziekenhuis Gent werd 

ontvangen op 05/10/2011 met het nummer EC 2011/565. 

Bij de eerste consultatie kreeg elke deelnemer een informatiebrief en werd gevraagd het 

toestemmingsformulier (Bijlage 9.2 Informatiebrief met toestemmingsformulier) in te vullen. 

Tevens werden de deelnemers op de hoogte gebracht van het vrijwillige aspect van de studie.  

3.5 Materialen 

3.5.1 Materialen voor het verzamelen van de data 

Bij een eerste gesprek werd een vragenlijst met algemene informatie (Bijlage 9.3) samen met 

de deelnemer ingevuld, hierbij werd onder andere geslacht, leeftijd, beroep, lengte, gewicht, 

usus, voorgeschiedenis en medicatie genoteerd. Een nadruk werd gelegd op specifieke 
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comorbiditeiten zoals veneuze insufficiëntie, cardiovasculaire aandoeningen, lagere urineweg 

symptomen en de aanwezigheid van bedplassen als kind.   

Verder werd aan de deelnemer gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen, gedurende 3 dagen 

een plaskalender bij te houden en een osmolaliteitstest uit te voeren gedurende 24 uur. 

De gebruikte vragenlijsten zijn gevalideerde vragenlijsten en gaan over: levenskwaliteit van 

nycturiepatiënten (bijlage 9.4 N-QoL), overactieve blaas (bijlage 9.5 ICIQ-OAB), 

levenskwaliteit van OAB patiënten (bijlage 9.6 OAB-q), lagere urinewegsymptomen (bijlage 

9.7 ICIQ-LUTS met FLUTS en MLUTS), urinaire incontinentie (bijlage 9.8 ICIQ-UI), 

slaapstoornissen (bijlagen 9.9 PSQI en 9.10 Epworth slaperigheidsschaal) en cognitieve 

functies, namelijk over ADHD (bijlage 9.11 ASRS-v1.1) en depressie (bijlage 9.12 GDS). Er 

werd bewezen dat deze laatste vragenlijst ook bruikbaar is bij de niet geriatrische patiënt. 

Voor wat betreft de plaskalenders werd aan de deelnemers gevraagd om 3 dagen de spontane 

mictie te noteren, hierbij werden de tijdstippen en volumes van de mictie en van de 

drankinname genoteerd. Ook wanneer de patiënt urineverlies had, werd gevraagd dit te 

noteren (bijlage 9.13 Plaskalender invulformulier en uitleg).   

Als laatste werd voor de osmolaliteitstest gevraagd om gedurende 24 uur elke 3 uur te gaan 

plassen, het volume te noteren en een urinestaal van deze plas af te nemen. Indien men 

tussendoor moest plassen, diende ook het volume genoteerd te worden, zodat het totale 

urinevolume over 24 uur gekend was. In bijlage 9.14 (Osmolaliteitstest invulformulier en 

uitleg) is meer uitleg hierover te vinden. Deze 8 stalen werden onderzocht op natrium, 

osmolaliteit en creatinine, om de 24-uurs verhoudingen in kaart te brengen. 

3.5.2 Materialen voor de statistische analyse  

Vragenlijsten 

De statistische analyse van de verschillende vragenlijsten werd in detail uitgevoerd om 

significante verschillen tussen de niet nycturie- en nycturiegroep, maar ook binnen de 

nycturie groep na te gaan.   

In meerdere vragenlijsten (OAB, FLUTS, MLUTS, PSQI) komt ook de vraag over het aantal 

nachtelijke micties aan bod, deze werden wel bij de gehele vragenlijsten verwerkt, maar niet 

verder onderzocht bij de analyse van de vragen afzonderlijk. Logischerwijs zijn deze vragen 

afzonderlijk telkens significant verschillend tussen de controle- en nycturiegroep.   

Bij de vragenlijsten werd eerst de vragenlijst in zijn geheel onderzocht naar een significant 

verschil tussen de controle- en nycturiegroep. Dit werd voor al de vragenlijsten gedaan, met 
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uitzondering van OAB QoL en Nyct QoL. Bij deze 2 vragenlijsten gaat het namelijk om 

zaken die gerelateerd zijn aan nycturie en dus niet van toepassing zijn bij de controlegroep. 

Het vergelijken van de vragenlijsten in zijn geheeld werd gedaan aan de hand van het 

gecorrigeerd totaal. Dit laatste werd berekend aan de hand van het gemiddelde maal het aantal 

vragen, zodat de missing-waarden niet foutief als een 0 antwoord worden gebruikt.  

In meerdere vragenlijsten (OAB QoL, Nyct QoL, FLUTS en MLUTS) komt telkens na een 

vraag, de vraag hoe vervelend de patiënt dit vindt. Officieel hoort dit niet bij de totale scores 

van een vragenlijst (zie bijlagen), vandaar dat deze vragen niet werden verwerkt in de 

berekening van de totaalscores van de vragenlijsten.  

Afhankelijk van de vragenlijst en of het totaal van de vragenlijst significant bleek te zijn, 

werd al dan niet verder ingegaan op de vragen afzonderlijk.  

De vragenlijsten FLUTS en MLUTS worden officieel onderverdeeld in deelvragen die over 

een groep symptomen gaan, bijvoorbeeld vullingsfase symptomen. Voor deze deelvragen 

werd telkens een gecorrigeerd totaal gemaakt en gecontroleerd naar significantie tussen de 

controle- en nycturiegroep. Bij het vormen van de totaalscores van deze onderverdelingen, 

werd de vraag over het aantal nachtelijke micties wel in rekening gebracht.  

De vragenlijsten Nyct QoL en OAB QoL zijn specifiek bedoeld voor een populatie met 

blaasklachten (inclusief nycturie). De totaalscores van deze vragenlijsten, werden alleen 

onderzocht naar significanties binnen de nycturiegroep, namelijk tussen de groepen 

gevormd door het aantal nachtelijke micties. De groepen die bestaan uit mensen die 5 keer en 

6 keer moeten opstaan om te plassen waren erg klein, om deze reden werd ervoor gekozen om 

deze 2 samen te nemen als ‘5 keer of meer’.  

Vraag 13 van Nyct QoL vormt een uitzondering, deze gaat over de kwaliteit van leven in het 

algemeen. Deze vraag werd afzonderlijk onderzocht naar een significant verschil tussen de 

controle- en nycturiegroep. 

Dezelfde manier van testen zoals hierboven wordt verklaard, werd uitgevoerd voor de PSQI 

en de Epworth slaperigheidsschaal vragenlijsten. Bij deze vragenlijsten leek het interessant 

om naast het opsporen van een significant verschil tussen de niet nycturie- en nycturiegroep, 

de resultaten ook te testen op significante verschillen binnen de nycturiegroep.  

Bij de frequentietabellen werd de mediaan met interkwartiel range (IQR) of het gemiddelde 

met standaard deviatie gebruikt, al naargelang de variabele respectievelijk parametrisch of 

niet parametrisch werd bevonden. 
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Plaskalenders 

Aan de hand van de gegevens uit de plaskalenders werden een aantal zaken berekend (zie 

Tabel 17). Het nachtelijke urinevolume werd berekend aan de hand van de nachtelijke micties 

samen met de eerste ochtendplas. De gemiddelde blaascapaciteit (gemiddelde volume van de 

micties) werd berekend voor overdag, ‘s nachts en over 24 uur. De overigen (NPi, Ni, NBCi 

en formule polyurie) worden verklaard in Hoofdstuk 2.1. 

Vervolgens werden 7 verschillende groepen gemaakt op basis van een diagnose die door 

middel van formules kan worden gemaakt. Deze diagnoses bestaan uit: NP, lage NBC en/of 

polyurie. De 7 groepen werden gevormd door 1; geen enkele diagnose en 2-7; de 

verschillende mogelijke combinaties van diagnoses. In Tabel 4 worden de gebruikte formules 

getoond. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk 2.1. Officieel spreekt men 

van een lage NBC wanneer de NBCi groter is dan 0.(2) Dit laatste werd in deze studie 

toegepast, er werd echter afgerond zonder decimalen, waardoor de formule overeen kwam 

met een NBCi ≥ 0,5.  
 
Tabel 4: Gebruikte formules voor de verwerking van de gegevens uit de plaskalenders 
 

Nachtelijke polyurie NPi > 35%. (NPi=nachtelijke urine volume/24u volume) 

Globale polyurie totaal urinevolume per kg lichaamsgewicht > 40 ml  

Lage NBC NBCi ≥ 0,5. (NBCi=ANV– (Ni–1)) (met Ni=NUV/MVV) 
 

Osmolaliteitstesten 

De verschillende diagnoses werden verder gebruikt bij de verwerking van de 

osmolaliteitstesten. De laboresultaten uit deze testen bestaan uit 8 resultaten per onderzocht 

element (creatinine, osmolaliteit en natrium). Deze 8 resultaten komen overeen met de 

verschillende momenten van de staalafname over 24 uur en werden genoteerd als U1 tot en 

met U8. U1 gaat over een tijdspanne van 9u – 11u59, U2 van 12u – 14u59, U3 van 15u – 

17u59, U4 van 18u – 20u59, U5 van 21u – 23u59, U6 van 00u00 – 02u59, U7 van 03u00 – 

5u59 en U8 van 6u – 8u59.  

Om de invloed van het geplaste volume op de concentratie van osmolaliteit en natrium buiten 

beschouwing te laten, werden de osmotische excretie en natriuretische excretie berekend, 

zijnde osmolaliteit en natrium op creatinine. Creatinine wordt vrij constant gefilterd ter 

hoogte van de nier en wordt niet gereabsorbeerd, en is daardoor een geschikte parameter 

hiervoor.  
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De rubriek van de osmolaliteitstesten (zie 4.4) werd ingedeeld naargelang het onderzochte 

element: 1) osmolaliteit, 2) osmotische excretie en 3) natriuretische excretie. Binnenin deze 

verdeling werden telkens 2 grafieken gemaakt, met bijhorende gegevensverwerking. De eerste 

grafiek (grafiek A) toont op de achtergrond de resultaten van de niet nycturiepatiënten als 

controle (in grijs). Op de voorgrond toont deze grafiek de resultaten van de nycturiegroep, 

welke extra werd onderverdeeld in jongeren (jonger dan 65 jaar) en ouderen (65 jaar of ouder) 

met nycturie. De tweede grafiek (grafiek B) toont een deelpopulatie die bestaat uit een nieuwe 

controlegroep en 3 nieuwe groepen. Deze deelpopulatie werd gevormd aan de hand van de 

diagnoses die eerder gevormd werden aan de hand van de plaskalenders. De nieuwe 

controlegroep bestond uit de niet nycturiepatiënten die geen NP, geen lage NBC én geen 

polyurie hebben. De 3 andere groepen bestonden uit nycturiepatiënten die gediagnosticeerd 

werden met 1) louter een lage NBC, 2) louter NP en 3) een lage NBC en NP. De groep met 

louter polyurie werd buiten beschouwing gelaten, het aantal in deze studiepopulatie bleek erg 

klein te zijn. 

3.6 Statistische analyse  

Voor de statistische analyse werd gebruik gemaakt van het programma SPSS versie 20.  

De grafieken en enkele berekeningen werden gemaakt met behulp van Excel. Bij de 

verwerking van de gegevens werd ervoor gekozen om een dubbelzijdig geteste P waarde van 

< 0,05 te zien als een significant resultaat. 

3.6.1 Algemene kenmerken 

Voor de algemene kenmerken werden frequentietabellen aangemaakt door middel van SPSS. 

Verder werd onderzocht of de niet nycturiegroep significant verschilde van de nycturiegroep 

voor wat betreft levensstijlfactoren en enkele medische condities. Voor de categorische 

variabelen werd de Chi-kwadraat test gebruikt en voor de continue variabelen de Mann-

Whitney U test.  

3.6.2 Vragenlijsten 

De totaalscores van de vragenlijsten of van deelvragen (bij FLUTS en MLUTS) werden aan 

de hand van de Mann-Whitney U test onderzocht naar significantie. Al de totaalscores van de 

vragenlijsten voor de volledige populatie werden namelijk niet parametrisch bevonden.  

Voor de afzonderlijke vragen werd gebruik gemaakt van de Mann-Whitney U test, de Chi-

kwadraat test of de Fisher’s Exact-test, naargelang de mogelijke antwoorden. Bij een 
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antwoordmogelijkheid van 0 of 1 (bijvoorbeeld ja of nee), werd een test voor categorische 

variabelen gebruikt, namelijk de Chi-kwadraat test of de Fisher‘s exact-test. Deze laatste moet 

worden gebruikt wanneer minimum 1 van de aantallen minder dan 5 bedraagt. Een 

antwoordmogelijkheid van bijvoorbeeld 0 tot 4 (zoals nooit-soms-vaak-meestal-altijd), werd 

niet gezien als een categorische, maar wel als een continue variabele. De volgorde van de 

antwoordmogelijkheden is namelijk wel van belang, vandaar dat hiervoor de Mann-Whitney 

U test werd gebruikt. Indien een vraag afzonderlijk significant bleek, werd een histogram 

gemaakt op basis van de percentages. 

De one-way ANOVA test is de statistische test die werd gebruikt voor het testen van 

significante verschillen voor wat betreft totaalscores binnen de nycturiegroep. De one-way 

ANOVA is de test voor continue parametrische variabelen met meerdere ongepaarde 

steekproeven.  De gecorrigeerde totaalscores binnen de nycturiegroep benaderden namelijk de 

parametrische verdeling. Bij significante resultaten werd een post hoc test gedaan om de 

significante relaties vast te stellen en werd de HSD Tuckey correctie voor multiple testing 

toegepast. Voor deze resultaten werd een diagram gemaakt aan de hand van de gemiddelden.  

3.6.3 Plaskalenders 

Voor de testen die werden uitgevoerd in verband met de gegevens bekomen uit de 

plaskalenders, werd telkens de parametrische test voor continue variabelen en ongepaarde 

steekproeven gebruikt, namelijk de ongepaarde student’s T test. 

3.6.4 Osmolaliteitstesten 

Voor de osmolaliteitstesten werd tussen de verschillende groepen de onderlinge relatie getest 

op significante verschillen. De test die voor de analyse van de relatie tussen de niet 

nycturiegroep ten opzichte van de nycturiegroep werd gebruikt, is de ongepaarde student‘s T 

test. Voor grafieken A en B werd de one-way ANOVA test gebruikt. Bij deze test werd bij 

significante resultaten, zoals bij de vragenlijsten, een post hoc test uitgevoerd om de 

significante relaties vast te stellen, hiervoor werd de HSD Tuckey correctie voor multiple 

testing toegepast.  

Het onderzoeken van de relatie tussen de niet nycturie- en nycturiegroep werd niet bij de test 

van grafiek A gevoegd, omdat de relatie van de totale nycturiegroep ten opzichte van de 

ouderen of jongeren met nycturie niet van belang was. Vandaar werd deze relatie vooraf 

afzonderlijk getest met de ongepaarde student’s T test.  
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4 Resultaten 

4.1 Algemene kenmerken 

De totale studiepopulatie bestond uit 108 deelnemers waarvan 30 mensen tot de 

controlegroep behoren en 78 tot de nycturiegroep (28% vs. 72%). De controlegroep bestond 

uit 17 vrouwen en 13 mannen (57% vs. 43%), de nycturiegroep uit 33 vrouwen en 45 mannen 

(42% vs. 58%). De gemiddelde leeftijd binnen de controlegroep bedroeg 49 jaar, in de 

nycturiegroep bedroeg deze leeftijd 59 met respectievelijke standaard deviaties 19 en 15. 

Kenmerken van levensstijl zijn weergegeven in Tabel 5. Tabel 6 geeft enkele medische 

kenmerken van de studiepopulatie.  

 
Tabel 5: Levensstijl kenmerken niet nycturie t.o.v. nycturie 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabel 6: Medische kenmerken niet nycturie t.o.v. nycturie 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Niet nycturie  Nycturie P-waarde 
(2-zijdig) 

N mediaan IQR N mediaan IQR 

Roken * 30 0 0 78 0 0 0,540 

Drinken van cafeïne * 29 2 1 77 3 1 0,923 

Drinken van alcohol ** 30 3 4 78 2 4 0,230 

BMI (kg/m2) 30 24 2 77 25 2 0,152 
 

*(eenheden per dag) **(eenheden per week) 

 Niet nycturie Nycturie P-waarde 
(2-zijdig) 

N aandeel (%) N aandeel (%) 

Hypercholesterolemie  30 30% 78 47% 0,076 

Hypertensie  30 30% 78 35% 0,141 

Diabetes mellitus  30 7% 77 12% 0,354 

Astma  30 3% 78 9% 0,292 

Gezwollen benen  29 7% 78 17% 0,150 

Regelmatig UWI  30 10% 78 14% 0,416 

Als kind bedplassen  30 13% 77 23% 0,189 
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4.2 Vragenlijsten 

4.2.1 Vragenlijst 1: OAB 

Het gecorrigeerd totaal van de OAB vragenlijst was significant verschillend tussen niet 

nycturie- en nycturiegroep met een P-waarde van P<0,001. In deze vragenlijst werd gepeild 

naar symptomen van aandrang, aandrangincontinentie, pollakisurie en nycturie. De totale 

scores van deze vragenlijst kunnen minimum 0 en maximum 16 zijn.  

 

 
 
     Tabel 7: Totaal OAB niet nycturie t.o.v. nycturie 

 

 
 

 

 

 

Van de 3 relevante afzonderlijke vragen bleken er 2 significant te verschillen tussen de niet 

nycturie- en nycturiegroep. Figuur 3 en 4 tonen de significante vragen. De vraag die niet 

significant (P=0,221) bleek te zijn, luidt: ‘Laat u wel eens urine lopen voordat u het toilet 

bereikt?’ 

 
Figuur 3: Vragenlijst OAB, vraag 3a 

 
Figuur 4: Vragenlijst OAB, vraag 5a 

 

4.2.2 Vragenlijst 2: FLUTS (Female LUTS) 

Het gecorrigeerd totaal van de vragenlijst over LUTS bij vrouwen bleek significant (P<0,001) 

te verschillen tussen vrouwen met en zonder nycturie. De totale scores van deze vragenlijst 

kunnen minimum 0 en maximum 48 zijn. 

 Niet 
nycturie 

Nycturie 

N 30 78 

Mediaan 2 6 

IQR 2 3 

P<0,001

Figuur 2: Totaal OAB niet nycturie t.o.v. nycturie 

29 

 



 
 
 
     Tabel 8: Totaal FLUTS niet nycturie t.o.v. nycturie 

 

 

 

 

 

 
 

Vraag 2 tot en met 5 gaan over vullingsfase symptomen, het gecorrigeerd totaal van deze 4 

vragen bleek significant (P<0,001) verschillend te zijn tussen de niet nycturie- en 

nycturiegroep. De waarden van de mediaan bedroegen voor de niet nycturiegroep (met N 17) 

1 met een IQR van 2 en voor de nycturiegroep (met N 33) 4 met een IQR van 2. De totale 

scores van deze vragen kunnen minimum 0 en maximum 16 zijn.   
 

Vraag 6 tot en met 8 gaan over ledigingsfase symptomen, het gecorrigeerd totaal van deze 3 

vragen bleek eveneens significant (P=0,010) te verschillen tussen vrouwen met en zonder 

nycturie. De waarden van de mediaan bedroegen voor de niet nycturiegroep (met N 17) 0 met 

een IQR van 1 en voor de nycturiegroep (met N 33) 2 met een IQR van 2. De totale scores 

van deze vragen kunnen minimum 0 en maximum 12 zijn. 
 

Vraag 9 tot en met 13 gaan over incontinentie symptomen, het gecorrigeerd totaal van deze 

combinatie van vragen bleek niet significant verschillend (P=0,368) te zijn. De totale scores 

van deze vragen kunnen minimum 0 en maximum 20 zijn. 
 

Van de 11 relevante afzonderlijke vragen bleken 3 vragen significant te verschillen tussen 

de niet nycturie- en nycturiegroep. Figuren 6 tot 8 tonen de significant verschillende vragen. 

De niet significante vragen waren vragen over 1) pijn in de blaas (P = 0,287), 2) moeten 

wachten om te kunnen beginnen met plassen (P=0,051), 3) de noodzaak van persen om te 

kunnen plassen (P=0,106), 4) het verliezen van urine voor het toilet te kunnen bereiken 

(P=0,278), 5) de vraag of de patiënt vaak urine verliest (P=0,319), 6) het verliezen van urine 

tijdens lichamelijke activiteit, hoesten of niezen (P=0,974), 7) het verliezen van urine zonder 

duidelijke oorzaak en zonder mictiedrang (P=0,052), 8) urineverlies tijdens de slaap 

(P=0,854). 

 Niet 
nycturie 

Nycturie  

N 17 33 

Mediaan 3 14 

IQR 5 5 

P<0,001

Figuur 5: Totaal FLUTS niet nycturie t.o.v. nycturie 
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Figuur 6: Vragenlijst FLUTS, vraag 3a 

 
Figuur 7: Vragenlijst FLUTS, vraag 5a 

 
Figuur 8: Vragenlijst OAB, vraag 8a 
 

 

4.2.3 Vragenlijst 3: MLUTS (Male LUTS) 

Het gecorrigeerd totaal van deze vragenlijst over LUTS bij mannen bleek significant 

(P<0,001) te verschillen tussen de niet nycturie- en nycturiegroep. De totale scores van deze 

vragenlijst kunnen minimum 0 en maximum 52 zijn. 

 

 
     Tabel 9: Totaal MLUTS niet nycturie t.o.v. nycturie 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vragen 1 tot en met 5 gaan over ledigingsfase symptomen, het gecorrigeerd totaal van deze 4 

vragen was significant (P<0,001) verschillend tussen de niet nycturie- en nycturiegroep. De 

waarden van de mediaan bedroegen voor niet nycturiegroep (met N 13) 0 met een IQR van 3 

 Niet 
nycturie 

Nycturie  

N 13 45 

Mediaan 1 15 

IQR 4 3 

P<0,001

Figuur 9: Totaal MLUTS niet nycturie t.o.v. nycturie 
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en voor de nycturiegroep (met N 45) 7 met een IQR van 2. De totale scores van deze vragen 

kunnen minimum 0 en maximum 20 zijn. 
 

Vragen 6 tot en met 11 gaan over incontinentie symptomen, het gecorrigeerd totaal van deze 

6 vragen bleek eveneens significant (P=0,001) te verschillen tussen de controle- en 

nycturiegroep. De waarden van de mediaan bedroegen voor controlegroep (met N 13) 1 met 

een IQR van 1 en voor de nycturiegroep (met N 45) 3 met een IQR van 2. De totale scores 

van deze vragen kunnen minimum 0 en maximum 24 zijn. 
 

Vragen 12 tot en met 13 gaan niet over een specifieke groep symptomen.  
 

Van de 12 relevante afzonderlijke vragen waren er 7 significant verschillend tussen de niet 

nycturie- en nycturiegroep. Figuren 10 tot 16 tonen de significant verschillende vragen.  

De niet significant verschillende vragen waren vragen over 1) het verliezen van urine voor het 

bereiken van het toilet (P=0,153), 2) het verliezen van urine tijdens hoesten of niezen 

(P=0,144), 3) het verliezen van urine zonder duidelijke oorzaak en zonder mictiedrang 

(P0,097), 4) urineverlies tijdens de slaap (P=0,168), 5) het nat worden van de onderbroek 

binnen de minuten na de mictie (P=0,164). 

 

 
Figuur 10: Vragenlijst MLUTS, vraag 2a 

 
Figuur 11: Vragenlijst MLUTS, vraag 3a 

 
Figuur 12: Vragenlijst MLUTS, vraag 4a 

 
Figuur 13: Vragenlijst MLUTS, vraag 5a 
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Figuur 14: Vragenlijst MLUTS, vraag 6a 

 
Figuur 15: Vragenlijst MLUTS, vraag 7a 

 
Figuur 16: Vragenlijst MLUTS, vraag 13a 

 

4.2.4 Vragenlijst 4: UI (urine incontinentie) 

Het gecorrigeerd totaal gaande over de eerste 3 vragen ( 1) hoe vaak heeft u last van 

ongewild urineverlies?, 2) hoeveel urine verliest u gewoonlijk? en 3) hoeveel invloed heeft 

het ongewilde urineverlies op uw dagelijkse leven?) bleek niet significant (P=0,093) te 

verschillen tussen de niet nycturie- en nycturiegroep. 

De vraag of de patiënt ooit last heeft van urineverlies bleek niet significant (P=0,056) te 

verschillen tussen de niet nycturie- en nycturiegroep. Wegens het bijna significant zijn van dit 

verschil, werd toch gekozen voor een grafiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 17: Urineverlies: nycturie t.o.v. niet nycturie 
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2 van de 8 antwoordmogelijkheden op de vraag wanneer de patiënt dan urineverlies heeft, 

waren significant verschillend tussen de niet nycturie- en nycturiegroep.  

Het ging hierbij om 1) urineverlies bij het aantrekken van kleren (P=0,007) met een positief 

antwoord bij 17 van de 77 mensen met nycturie (22%) en bij geen enkel van de 28 mensen 

van de groep zonder nycturie. 2) urineverlies zonder duidelijke reden (P=0,035) waarbij 11 

van 77 mensen met nycturie (14%) positief op antwoordden en niemand van de 28 controles.  

De antwoordmogelijkheden die niet significant verschillend waren, gaan over 1) urineverlies 

voor het toilet te kunnen bereiken (P=0,084), 2) urineverlies bij hoesten of niezen (P=0,424), 

3) urineverlies tijdens het slapen (P=0,316), 4) urineverlies tijdens lichamelijke activiteit of 

inspanning (P=0,325), 5) voortdurend urineverlies (P=0,545).  
 

4.2.5 Vragenlijst 5: PSQI (Pittsburgh Slaapkwaliteit Index) 

Er werd een significant verschil (P<0,001) gevonden tussen de niet nycturie- en nycturiegroep 

voor wat betreft de totale scores van deze vragenlijst. Hierbij werd geïnformeerd naar de 

slaapkwaliteit van de patiënt. De totale scores van deze vragenlijst kunnen minimum 0 en 

maximum 39 zijn. 
 

 

 
 
     Tabel 10: Totaal PSQI niet nycturie t.o.v. nycturie 

 

 

 

 

 

 
 

Van de 10 relevante afzonderlijke vragen waren 4 vragen significant verschillend tussen de 

controle- en nycturiegroep. Figuur 19 tot 22 tonen de significant verschillende vragen.  

De niet significant verschillende vragen gingen over slaapmoeilijkheden omdat de patiënt ‘s 

nachts 1) te koud had (P=0,594), 2) te warm had (P=0,594), 3) pijn had (P=0,112), 4) een 

andere reden had (P=0,336), en gingen verder over 5) hoe vaak de patiënt slaapmedicatie nam 

(P=0,279) en 6) hoe vaak de patiënt moeite had om wakker te blijven tijdens het auto rijden 

(P=0,099).  

 Niet 
nycturie 

Nycturie  

N 30 78 

Mediaan 6 13 

IQR 3 5 

P<0,001

Figuur 18: Totaal PSQI niet nycturie t.o.v. nycturie 
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Figuur 19: Vragenlijst PSQI, vraag 5d 
 

 
Figuur 20: Vragenlijst PSQI, vraag 5e 

 

 
Figuur 21: Algemene slaapkwaliteit 

 
Figuur 22: Vragenlijst PSQI, vraag 6 

 

Binnen de nycturiegroep werd geen significant resultaat (P=0,311) gevonden, het diagram 

met het gemiddelde waren (Figuur 23) toont echter een duidelijke stijging.  
           
      Tabel 11: Gemiddelde slaapkwaliteit 

 
 

4.2.6 Vragenlijst 6: Epworth slaperigheidsschaal  

Voor het gecorrigeerd totaal van de vragenlijst over slaperigheid overdag bleek geen 

significant (P=0,057) verschil te bestaan tussen de niet nycturie- en nycturiegroep. De totale 

scores van deze vragenlijst kunnen minimum 0 en maximum 24 bedragen.  

aantal nachtelijke 
micties  

gemiddelde standaard 
deviatie 

1 (N 7) 11 6,76 

2 (N 32) 11 6,91 

3 (N 24) 14 7,46 

4 (N 11) 14 5,23 

5 of meer (N 4) 18 6,29 
P=0,311

Figuur 23: Gemiddelde slaapkwaliteit binnen 
de nuycturiegroep 
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     Tabel 12: Totaal OAB niet nycturie t.o.v. nycturie 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de nycturiegroep werd wel een significant (P=0,015) verschil gevonden tussen de 

verschillende groepen gevormd naargelang het aantal nachtelijke micties. Tussen 3 keer en 5 

keer of meer opstaan om te plassen werd een significant verschil gevonden (P=0,027).  
     

 

           Tabel 13: Slaperigheid binnen de nycturiegroep 
 

 

 

4.2.7 Vragenlijst 7: ASRS (adult ADHD Self-Report Scale) 

Het gecorrigeerd totaal van de vragenlijst over ADHD bleek niet significant (P=0,164) te 

verschillen tussen de niet nycturie- en nycturiegroep. 
 

4.2.8 Vragenlijst 8: GDS (Geriatric depression scale)  

Deze vragenlijst over depressie bleek voor wat betreft het gecorrigeerd totaal significant 

(P=0,019) te verschillen tussen de controle- en nycturiegroep. De totale scores van deze 

vragenlijst kunnen minimum 0 en maximum 30 zijn. 

 Niet 
nycturie 

Nycturie 

N 30 78 

Mediaan 4 7 

IQR 3 3 

aantal nachtelijke 
micties  

gemiddelde standaard 
deviatie 

1 (N 7) 8 2,12 

2 (N 32) 6 3,74 

3 (N 24) 6 4,15 

4 (N 11) 9 4,01 

5 of meer (N 4) 12 2,22 P=0,015

P=0,057

Figuur 25: Gemiddelde slaperigheid binnen de 
nycturiegroep 
 

Figuur 24: Totaal Epworth niet nycturie t.o.v. 
nycturie 
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Tabel 14: Totaal GDS niet nycturie t.o.v. nycturie 

 

 

 

 

 

 
 

Van de 30 afzonderlijke vragen waren er 3 significant verschillend tussen de niet nycturie- 

en nycturiegroep. Figuren 27 tot 29 tonen de significant verschillende vragen. De niet 

significant verschillende vragen worden hier verder niet besproken (zie bijlage 9.12).  
 

  

 

 

 

  

 Niet 
nycturie 

Nycturie 

N 30 77 

Mediaan 4 7 

IQR 2,2 4,1 

P=0,019

Figuur 26: Totaal GDS niet nycturie t.o.v. nycturie 

Figuur 28: Vragenlijst GDS, vraag 14 Figuur 27: Vragenlijst GDS, vraag 12 

Figuur 29: Vragenlijst GDS, vraag 24 
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4.2.9 Vragenlijst 9: OAB QoL 

Binnen de nycturiegroep bestond geen significant verschil (P=0,085) tussen de groepen 

gevormd door het aantal nachtelijke micties, doch is er een stijging te zien in Figuur 30. De 

totaalscores van deze vragenlijst kunnen minimum 33 en maximum 198 zijn. Hoe hoger de 

totaalscore, hoe slechter de kwaliteit van leven op basis van blaassymptomen.  

 
                                                                                   Tabel 15: Totaal OAB QoL binnen de nycturiegroep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2.10 Vragenlijst 10: Nyct QoL 

Vraag 13 van deze vragenlijst gaat over de kwaliteit van leven algemeen en bleek significant 

te verschillen tussen de niet nycturie- en nycturiegroep (P=0,002).  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Voor de volledige vragenlijst over de kwaliteit van leven betreffende nycturie bleek eveneens 

een significant verschil te bestaan (P=0,039) tussen de groepen gevormd naargelang het 

aantal nachtelijke micties. De totaalscores van deze vragenlijst kunnen minimum 0 en 

maximum 52 zijn. Hoe hoger de totaalscore, hoe slechter de kwaliteit van leven. De groep 

met patiënten die 5 keer of meer opstaan om te plassen verschilde significant van de groep 

van 1 keer opstaan (P=0,037) en van de groep van 2 keer opstaan om te plassen ‘s nachts 

(P=0,027). 

aantal nachtelijke 
micties  

gemiddelde standaard 
deviatie 

1 (N 7) 63 27,24 

2 (N 32) 68 22,12 

3 (N 24) 82 24,66 

4 (N 11) 77 24,56 

5 of meer (N 4) 96 19,00 
P=0,085

Figuur 30: Gemiddelde van OAB QoL binnen de nycturiegroep 

Figuur 31: Algemene kwaliteit van leven, niet nycturie t.o.v. nycturie 
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               Tabel 16: Totaal Nyct QoL binnen de nycturiegroep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.3 Plaskalenders 

Bij 11 van de 13 variabelen van de plaskalenders werd een significant verschil gevonden 

tussen de niet nycturie- en nycturiegroep (Tabel 17). 

 
Tabel 17: Gegevens uit de plaskalenders 

 

De verdeling van de diagnoses die aan de hand van de formules op basis van de gegevens uit 

de plaskalenders werden berekend, zijn te zien in Figuur 33 en 34. 

 

  

aantal nachtelijke 
micties  

gemiddelde standaard 
deviatie 

1 (N 7) 13 12,54 

2 (N 31) 16 9,57 

3 (N 23) 19 8,90 

4 (N 11) 19 11,97 

5 of meer (N 4) 32 7,68 

 Niet nycturie Nycturie P-waarde 
(2-zijdig) 

N gemiddelde st. 
deviatie 

N Gemiddelde st. 
deviatie 

Drinkvolume (ml) 30 1721 599,69 74 2003 726,77 0,064 

Totaal urine volume (ml) 30 1765 695,32 78 2163 838,16 0,023 

Nachtelijk volume (ml) 30 467 192,05 78 734 313,22 < 0,001 

Gem capaciteit overdag (ml) 30 271 153,66 78 193 88,10 0,001 

Gem capaciteit ’s nachts (ml) 30 395 177,29 78 251 118,08 < 0,001 

Gem totale capaciteit (ml) 30 292 145,85 78 207 86,81 < 0,001 

Max volume (ml) 30 476 196,69 78 355 126,13 < 0,001 

Aantal micties overdag 30 6 1,99 78 9 2,86 < 0,001 

Aantal micties ’s nachts 30 0 0,54 78 2 1,30 < 0,001 

Nachtelijke polyurie index 30 0,28 0,0820 78 0,35 0,1212 0,007 

Nycturie index 29 0,76 0,3925 78 1,72 ,8597 < 0,001 

NBCi  30 0,3 0,428 78 1,2 1,039 <0,001 

Formule polyurie 30 26 11,91 77 30 12,92 0,073 

P=0,039

Figuur 32: Gemiddelde van Nyct QoL binnen de nycturiegroep 
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4.4 Osmolaliteitstesten   

4.4.1 Osmolaliteit (mosm/kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Tabel 18: Significanties van de osmolaliteit, grafiek A 
 

Tijdstip controle  
vs. 

nycturie 

One-way ANOVA 
controles  

vs. ouderen met nycturie  
vs. jongeren met nycturie 

 

 

 

controles  
vs.  

ouderen met 
nycturie 

controles  
vs.  

jongeren met 
nycturie 

ouderen met nycturie  
vs.  

jongeren met 
nycturie 

U1 P=0,042 /  / / / 

U4 P=0,005 P=0,015  / P=0,012 / 

U8 / P=0,023  P=0,042 / P=0,049 
*Ouderen: ≥65 jaar en jongeren: <65 jaar  
/: er werd geen significant verschil gevonden 

Figuur 34: Diagnoses binnen de niet ncyturiegroep Figuur 33: Diagnoses binnen de ncyturiegroep 

Figuur 35: Osmolaliteit, grafiek A 
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De osmolaliteit was op geen enkel moment significant verschillend tussen de groepen 1) 

controles, 2) nycturie met NP, 3) nycturie met NP en lage NBC, en 4) nycturie met lage NBC.  

4.4.2 Osmotische excretie ((mosm/kg)/(mg/dl creatinine)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 19: Significanties van de osmotische excretie, grafiek A 
 

Tijdstip controle  
vs. 

Nycturie 

One-way ANOVA 
controles  

vs. ouderen met nycturie  
vs. jongeren met nycturie 

 

 

controles  
vs.  

ouderen met 
nycturie 

controles  
vs.  

jongeren met 
nycturie 

ouderen met nycturie  
vs.  

jongeren met 
nycturie 

U6 P=0,015 P=0,037  P=0,031 / / 

U7 P=0,031 P=0,006  P=0,007 / P=0,048 

U8 / P=0,037  P=0,032 / / 

*Ouderen: ≥65 jaar en jongeren: <65 jaar  
/: er werd geen significant verschil gevonden 

Figuur 37: Osmotische excretie grafiek  A 

Figuur 36: Osmolaliteit, grafiek A 
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Tabel 20: Significanties van de osmotische excretie, grafiek B 
 

Tijdstip One-way 
ANOVA 

 

 

 

controles*  
vs.  

nycturie 
met lage 

NBC 

controles*  
vs.  

nycturie 
met NP 

controles*  
vs.  

nycturie met 
lage NBC  

en NP 

nycturie met 
lage NBC 

vs.  
nycturie met 

NP 

nycturie met 
lage NBC 

vs.  
nycturie met 
lage NBC en 

NP 

nycturie  
met NP 

vs.  
nycturie met 
lage NBC en 

NP 

U5 P=0,029  / / P=0,024 / / / 

U6 P=0,011  / / P=0,014 / / / 

U7 P<0,001  / P=0,049 P<0,001 / P=0,008 / 

U8 P<0,001  / / P<0,001 / P=0,002 / 

*controles: niet nycturie zonder enige diagnose 
/: er werd geen significant verschil gevonden  

   

4.4.3 Natriuretische excretie (mg/dl creatinine) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Figuur 38: Osmotische excretie grafiek  B 

Figuur 39: Natriuretische excretie grafiek A 
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Tabel 21: significanties van de natriuretische excretie, grafiek A 
 

Tijdstip controle  
vs. 

nycturie 

One-way ANOVA 
controles  

vs. ouderen met nycturie  
vs. jongeren met nycturie 

 

 

 

controles  
vs.  

ouderen met 
nycturie 

controles  
vs.  

jongeren met 
nycturie 

ouderen met nycturie  
vs.  

jongeren met 
nycturie 

U1 / P=0,022  / / P=0,019 

U6 P=0,006 P=0,013  P=0,010 / / 

U7 P=0,017 P=0,002  P=0,003 / P=0,030 

U8 / P=0,029  P=0,028 / / 

*Ouderen: ≥65 jaar en jongeren: <65 jaar  
/: er werd geen significant verschil gevonden 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 22: significanties natriuretische excretie, grafiek B 
 

Tijdstip One-way 
ANOVA 

 

 

 

controles*  
vs.  

nycturie 
met lage 

NBC 

controles*  
vs.  

nycturie 
met NP 

controles*  
vs.  

nycturie met 
lage NBC  

en NP 

nycturie met 
lage NBC 

vs.  
nycturie met 

NP 

nycturie met 
lage NBC 

vs.  
nycturie met 
lage NBC en 

NP 

nycturie  
met NP 

vs.  
nycturie met 
lage NBC en 

NP 

U6 P=0,005  / P=0,036 P=0,007 / / / 

U7 P<0,001  / / P<0,001 / P=0,018 / 

U8 P<0,001  / / P<0,001 / P=0,002 / 

*controles: niet nycturie zonder enige diagnose 
/: er werd geen significant verschil gevonden  

   

 
  

Figuur 40: Natriuretische excretie grafiek B 
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5 Discussie 

5.1 Bespreking van de resultaten en discussie 

5.1.1 Vragenlijsten 

Lagere urineweg symptomen werden significant meer gerapporteerd door mannen en 

vrouwen met nycturie in vergelijking met de controles. OAB symptomen kwamen in de 

volledige studiepopulatie eveneens beduidend meer voor bij de nycturiegroep in vergelijking 

met de niet nycturiegroep. Voornamelijk het aantal micties overdag en klachten van aandrang 

waren significant verschillend. Bij vrouwen met nycturie kwamen hoofdzakelijk meer 

vullings- en ledigingssymptomen voor in vergelijking met vrouwen zonder nycturie. De 

mannelijke nycturiegroep rapporteerde hoofdzakelijk meer incontinentie en ledigings-

symptomen dan mannen zonder nycturie. Tevens bleken aandrangsymptomen en frequentere 

micties overdag significant meer voor te komen bij mannen met nycturie in vergelijking met 

mannen zonder nycturie. Incontinentie klachten kwamen in de totale populatie niet significant 

frequenter voor bij de nycturiepatiënten in vergelijking met de controles, er werd echter wel 

een duidelijke trend gezien (Figuur 17).  

Het verband tussen nycturie en de aanwezigheid van LUTS werd reeds eerder onderzocht. 

Vroeger zag men echter nycturie nog niet als een entiteit op zich, maar wel als een deel van 

LUTS (zie 2.1). Hierdoor wordt het specifieke verband van nycturie met andere LUTS nog 

maar recent onderzocht. Een overzichtsartikel van april 2012 toonde vrij gelijke resultaten 

met deze studie. Volgens dit artikel is, zoals gevonden in deze studie, nycturie significant 

gecorreleerd met incontinentie bij mannen en met aandrangsymptomen in beide geslachten. 

Verschillend van deze studie toonden Yoshimura et al. aan dat incontinentie eveneens 

gecorreleerd is met nycturie bij vrouwen. Over de relatie tussen nycturie en blaasledigings-

symptomen werd nog nooit eerder een verband gevonden.(33) In de literatuur schrijft men dat 

het overgrote deel van de OAB patiënten eveneens lijdt aan nycturie, over de omgekeerde 

relatie heerst echter onduidelijkheid (zie 2.6.1).  

Deze resultaten over het verband tussen LUTS en nycturie tonen aan dat een beperkte 

nachtelijke functionele blaascapaciteit vermoedelijk een belangrijke factor is in het ontstaan 

van of onderhouden van nycturie. De ontstaansmechanismen worden hierbij waarschijnlijk 

voor een groot deel verklaard door BPH bij mannen en OAB bij vrouwen (zie 2.4.3 en 

2.6.1).(67) Deze vermoedens komen ook overeen met de verdeling van de types LUTS bij 

mannen in vergelijking met vrouwen.  
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De patiënten met nycturie gaven significant meer depressieve klachten aan in vergelijking 

met de controlegroep. Een vermindering van kwaliteit van leven werd eveneens significant 

frequenter gerapporteerd door de nycturiepatiënten in vergelijking met de controles. 

Bovendien daalt de kwaliteit van leven van de nycturiepatiënten in deze studiepopulatie 

duidelijk in verhouding met de ernst van nycturie. Deze gegevens komen overeen met de 

literatuur (zie 2.5.2 en 2.6.6). De OAB QoL vragenlijst toonde echter geen significante 

stijging aan naargelang het aantal nachtelijke micties, wel werd een duidelijke trend gezien en 

was het resultaat nagenoeg significant (P=0,085). De verklaring van dit laatste kan de inhoud 

van de vragenlijst zijn, het ging namelijk om de kwaliteit van leven op basis van blaas- en 

LUTS, en niet uitsluitend op basis van nycturie klachten (zie Bijlage 9.6). 
 

Slaapmoeilijkheden en een verminderde slaapkwaliteit werden in deze populatie door de 

patiënten met nycturie significant meer gerapporteerd dan door de mensen zonder nycturie. 

Een verminderde slaapkwaliteit werd uitgesprokener gerapporteerd naargelang het aantal 

nachtelijke micties, de stijging was echter niet significant. Deze gegevens komen ongeveer 

overeen met de literatuur, men beschrijft daarentegen wel een significante daling van de 

slaapkwaliteit met een toenemend aantal nachtelijke micties (zie 2.5.1). Bij een grotere 

studiepopulatie wordt dit laatste vermoedelijk wel significant.  

Opmerkelijk zijn de significante verschillen voor moeilijk ademhalen en luid hoesten of 

snurken tijdens de nacht. Het verband tussen OSAS en nycturie werd reeds beschreven in de 

inleiding (zie 2.6.4). Deze gegevens bevestigen met andere woorden dat OSAS en bijgevolg 

een nachtelijke stijging van ANP een belangrijke rol spelen in het veroorzaken van nycturie.  

Voor wat betreft het rapporteren van slaperigheid overdag, werd net geen significant 

(P=0,057) verschil gevonden tussen de niet nycturie- en nycturiegroep. Er werd telkens meer 

slaperigheid gerapporteerd door de nycturiegroep. Bij een grotere populatie worden deze 

resultaten vermoedelijk wel significant. In de literatuur beschrijft men immers een significant 

verband tussen nycturie en slaperigheid overdag.(33) Binnen de nycturiegroep werd wel een 

significant verschil gevonden, hoe hoger het aantal nachtelijke micties, hoe uitgesprokener de 

slaperigheid overdag. Deze informatie komt overeen met de literatuur (zie 2.5.2). 
 

ADHD symptomen kwamen in deze studiepopulatie niet frequenter voor bij de nycturiegroep 

dan bij de controlegroep. Het verband tussen ADHD en nycturie bij volwassenen werd eerder 

niet specifiek beschreven. ADHD zou een risicofactor kunnen zijn voor OAB en om deze 

reden eventueel ook voor nycturie.(68) Bij kinderen werd reeds aangetoond dat ADHD een 

risicofactor vormt voor LUTS.(69)  
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5.1.2 Plaskalenders 

5.1.2.1 Vaststellingen 

Uit de gegevens van de plaskalenders is gebleken dat de nycturiepatiënten significant hogere 

volumes urine uitscheiden over het verloop van 24 uur in vergelijking met de controles. 

Hierbij werd vastgesteld dat het totale nachtelijke volume, waartoe de eerste ochtend plas 

behoort, significant hoger was bij de nycturiepatiënten. Eveneens hadden de patiënten met 

nycturie significant een lagere gemiddelde functionele blaascapaciteit overdag, ’s nachts en 

over 24 uur en was het maximaal uitgescheiden volume significant kleiner dan bij de 

controlegroep. De nycturiepatiënten gingen tevens significant frequenter overdag plassen, 

wat overeenkomt met de gegevens uit de vragenlijsten. (zie Tabel 17). 

Deze gegevens komen bij benadering overeen met de literatuur. Zo toonde een studie met 116 

nycturiepatiënten dezelfde conclusies als hierboven, alleen werd in de genoemde studie geen 

analyse gedaan van het aantal micties overdag.(70) Ku et al. kwamen eveneens tot ongeveer 

dezelfde resultaten met 104 nycturiepatiënten.(71) Udo et al. toonden met behulp van 305 

nycturiepatiënten dezelfde resultaten als deze studie voor 24-uurs urinevolume, nachtelijk 

urinevolume en aantal micties overdag.(72)  
 

Er werden voor wat betreft de formules van NPi, Ni, NBCi en globale polyurie telkens 

hogere waarden gevonden bij de nycturiegroep in vergelijking met de controlegroep. Met 

uitzondering van globale polyurie, werden deze verschillen significant bevonden (Tabel 17).  

Hoewel hierover slechts weinig studies te vinden zijn, komen de resultaten goed overeen met 

de resultaten van deze studie. In 2004 toonden Ku et al., zoals in deze studie, significant 

hogere waarden aan voor NPi, Ni en NBCi bij 83 nycturiepatiënten ten opzichte van 21 

controles.(71) Rembratt et al. toonden significant hogere waarden aan voor NPi en Ni bij 116 

nycturie-patiënten ten opzichte van 108 controles.(70) Een grotere studie van 2008 toonde 

eveneens hogere waarden aan voor NPi bij 305 nycturiepatiënten ten opzichte van 227 

controles.(72)  
 

In Figuren 33 en 34 wordt de verdeling NP, lage NBC en globale polyurie weergegeven. De 

overgrote meerderheid van de nycturiegroep had een lage NBC (76%), een groot deel hiervan 

werd tevens gediagnosticeerd met NP. Bij 44% van de nycturiepatiënten werd NP vastgesteld 

en slechts bij 23% werd globale polyurie vastgesteld. Binnen de controlegroep bleek dat 43% 

NP, een lage NBC of globale polyurie had. In de literatuur zijn hieromtrent erg verspreide 

resultaten te vinden, zo zijn er 3 studies met een resultaat voor NP tussen 43% en 76%.(23, 
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70, 71) De percentages van nycturiepatiënten met een lage NBC zijn in de literatuur nog meer 

verspreid (37% en 93%), en hangen sterk af van de gebruikte formule (zie 2.1).(23, 71) Over 

de aanwezigheid van globale polyurie bij nycturiepatiënten werd minder onderzoek 

uitgevoerd, Weiss et al. vonden, zoals in deze studie, dat 23% globale polyurie had van de 

194 nycturiepatiënten.(23) 

5.1.2.2 Discussie 

In deze studie werd met behulp van gegevens uit plaskalenders aangetoond dat nycturie 

veroorzaakt wordt door meerdere factoren en vaak door een combinatie van factoren. NP en 

een beperkte NBC blijken een belangrijke rol te spelen in het veroorzaken van nycturie.  

Het is nuttig om plaskalenders in de kliniek te gebruiken. De oorzakelijke factor(en) kunnen 

er namelijk uit afgeleid worden voor de individuele patiënten. Hieraan kan de behandeling 

vervolgens worden aangepast.(70, 72) Volgens Ku et al. zijn er toch beperkingen in het 

gebruik van plaskalenders. Om het nut of het risico van desmopressine te voorspellen is 

volgens hen verdere diagnostiek nodig.(71) 

5.1.3 Osmolaliteitstesten 

5.1.3.1 Nycturie versus niet nycturie 

Vaststellingen 

De osmotische en natriuretische excretie was tussen middernacht en 6u ’s ochtends 

significant hoger bij de nycturiegroep in vergelijking met de controlegroep. Bij de 

controlegroep daalden deze waarden gedurende de nacht.(Figuren 37 en 39) 

De nycturiepatiënten vertoonden aldus een lagere daling tijdens de nacht van osmotisch 

actieve partikels, waaronder zout. 

De osmolaliteit is een weergave van hoe geconcentreerd de urine is, of wat de invloed is van 

ADH. In deze studie werd geen significant lagere osmolaliteit gezien tijdens de nacht bij de 

nycturiepatiënten.(Figuur 35) 

Kaye et al. toonden, zoals in deze studie, dat 12 nycturiepatiënten een hogere Na excretie 

vertoonden gedurende de nacht in vergelijking met 10 controles. Eveneens werden bij hen 

geen significante verschillen van osmolaliteit tijdens de dag of tijdens de nacht tussen 

nycturiepatiënten en controles gevonden.(73)  
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Discussie 

In Hoofdstuk 2.3 werd beschreven dat gedurende de nacht normaal minder urine wordt 

geproduceerd door retentie van water en osmotisch actieve partikels. Zout is een osmotisch 

actief partikel dat een belangrijke functie heeft in de waterhuishouding. De nachtelijke daling 

van urineproductie is het gevolg van een nachtelijke stijging in ADH, maar ook van andere 

zaken zoals een daling van ANP en een verhoogde activiteit van het RAAS. Een ADH 

stoornis of een stijging in nachtelijk ANP zijn gekend als mogelijke oorzaken van nycturie 

(zie 2.4.1). De resultaten van een niet significant afwijkende osmolaliteit wijzen eerder op een 

beperkte invloed van een ADH stoornis (zie 5.1.3.4 Klinische implicaties). 

5.1.3.2 Ouderen met nycturie versus jongeren met nycturie 

Vaststellingen 

De osmotische en natriuretische excretie was voor beide leeftijdsgroepen ‘s nachts hoger 

dan de controles. Tussen middernacht en 9u ’s ochtends vertoonden de ouderen met nycturie 

significant hogere excretie van osmotisch actieve partikels, waaronder zout, in vergelijking 

met de controles. Bij de jongeren verschilde deze excretie daarentegen op geen enkel moment 

van de controles. In tegendeel, de jongeren hadden significant een lagere excretie van Na dan 

de ouderen tussen 3u en 6u.(Figuren 37 en 39) 

De nachtelijke osmotische excretie, waaronder de zout excretie, was bij de jongeren met 

nycturie aldus minder verhoogd dan bij de ouderen met nycturie, doch ook gemiddeld altijd 

hoger dan de controles.  

De osmolaliteit was alleen tussen 6u en 9u ’s ochtends bij de ouderen met nycturie significant 

lager dan de controles. Er werden geen verschillen gevonden in osmolaliteit tussen de 

jongeren met nycturie en de controles, tijdens de nacht hadden zij sterk gelijklopende waarden 

van osmolaliteit (zie Figuur 35). Dit wijst op een beperkte invloed van ADH stoornissen in 

het ontstaan van nycturie, in het bijzonder bij jongeren. 
 

Discussie 

In de literatuur schrijft men dat nycturie bij ouderen vaak het gevolg is van nachtelijke 

polyurie, en dan meestal van een combinatie van factoren. Deze zijn onder andere een ADH 

stoornis, een stijging van ANP, een gedaalde RAAS activiteit en een verminderd 

concentrerend vermogen van de nier. Een ADH stoornis wordt gezien als een van de 

belangrijkste oorzaken van nycturie bij ouderen (zie 2.4.1). Desmopressine lijkt effectief te 

zijn in de behandeling van nycturie bij ouderen.(74, 75)  
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Kirkland et al. toonden het verlies van circadiaans verschil van de Na excretie bij ouderen op 

basis van 24-uurs urine collectie reeds eerder aan. De 21 gezonde ouderen scheidden een 

significant groter aandeel van hun Na ’s nachts uit in vergelijking met 24 gezonde 

jongeren.(76)  
 

Uit deze studie bleek dat voor beide leeftijdsgroepen en voornamelijk voor ouderen, de 

excretie van osmotisch actieve partikels, waaronder zout, van erg groot belang is in het 

ontstaan van nycturie bij ouderen en jongeren. Een ADH stoornis lijkt voor de jongeren 

weinig waarschijnlijk en heeft voor de ouderen slechts een beperkte invloed op het ontstaan 

van nycturie. Deze gegevens kunnen belangrijk zijn voor de kliniek (zie 5.1.3.4 Klinische 

implicaties).  

5.1.3.3 Nycturie met NP versus lage NBC  

Vaststellingen 

De osmotische excretie was tijdens de nacht significant verhoogd bij de nycturiepatiënten 

met NP (al dan niet met een lage NBC) in vergelijking met de controles. Bij de 

nycturiepatiënten met alleen een lage NBC was dit verschil niet te zien. Integendeel, de groep 

met alleen een lage NBC vertoonde tussen 3u en 9u ’s ochtends een significant lagere 

osmotische excretie dan de nycturiegroep met een lage NBC en NP.(Figuur 38) 

De resultaten van de natriuretische excretie leken sterk op die van de osmotische excretie. 

Bij de patiënten met NP (al dan niet met een lage NBC) was de zout uitscheiding tijdens de 

nacht significant hoger in vergelijking met de controlegroep. Dit verschil was niet significant 

bij de patiënten met een lage NBC. In tegendeel, de groep met een lage NBC vertoonde 

significant lagere Na excretie tussen 3u en 9u dan de groep met lage NBC en NP.(Figuur 40) 

De osmolaliteit was op geen enkel moment significant verschillend tussen een van deze 

groepen. De urine van de nycturiepatiënten was tijdens de nacht wél telkens minder 

geconcentreerd dan van de controles.(Figuur 36)  
 

Discussie 

NP, waarbij het 24-uurs patroon van de diurese is veranderd, is een belangrijke oorzaak van 

nycturie. De pathofysiologie van NP is complex en nog niet volledig duidelijk. Voor lange 

tijd werd gedacht dat een ADH stoornis de meest belangrijke oorzaak is van NP.(32) 

Desmopressine is dan ook nog steeds de voornaamste behandeling van NP en lijkt effectief te 

zijn.(6, 31, 39, 62) 
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Bij deze patiënten zou men aldus een relatief lage osmotische excretie verwachten. Dit bleek 

echter niet het geval te zijn. Er werd namelijk gezien dat de aantrekking van water door 

osmotisch actieve partikels zoals zout significant hoger was bij de NP groep dan bij 

nycturiepatiënten met alleen een lage NBC. Terwijl er geen verschil tussen beide groepen 

werd gevonden voor wat betreft ADH. Dit stelt de klinische relevantie van een ADH stoornis 

bij NP in vraag en bijgevolg ook het therapeutisch nut van desmopressine. 

Het wijst erop dat andere factoren een rol spelen die de osmotische excretie verhogen en zo 

leiden tot NP. Een verhoogde zoutexcretie verklaart voor een deel de verhoogde osmotische 

excretie bij de NP patiënten. Een stijging in ANP kan hiervoor verantwoordelijk zijn. Om de 

onderliggende mechanismen te kennen is echter verder onderzoek nodig. 
 

Carter et al. toonden de eventuele rol van ANP reeds aan, er werd gewezen op de 

mogelijkheid van subklinisch hartfalen. Zij vonden, in tegenstelling tot deze studie, echter wel 

vermindering van ADH schommeling bij de NP groep.(19)  

Een verhoogde bloeddruk lijkt volgens Natsume et al. een belangrijke factor te zijn in het 

ontstaan van NP. De NP bij patiënten met een verhoogde bloeddruk zou wijzen op een 

onderliggende hypervolemische toestand of een verhoogde sympathische activiteit met 

bijgevolg verminderde ADH afscheiding.(77) Een andere studie van Natsume toonde, zoals in 

deze studie, geen verschil van ADH tussen de NP en niet NP patiënten. (17)  

Voor andere mogelijke oorzaken wordt verwezen naar Hoofdstuk 2.4.1. 

5.1.3.4 Klinische implicaties  

Het is gebleken dat een ADH stoornis minder van belang is in het ontstaan van nycturie dan 

oorspronkelijk gedacht. De excretie van osmotisch actieve partikels speelt namelijk een 

grotere rol, voornamelijk bij NP en bij ouderen, maar ook bij jongeren. Om deze reden wordt 

de behandeling met desmopressine voor NP in vraag gesteld.  

Het onderdrukken van de zout excretie gedurende de nacht of voor een verschuiving zorgen 

van de natriurese van nacht naar dag, lijken mogelijke therapeutische alternatieven. 

Bijvoorbeeld kan het toedienen van een diureticum zoals Furosemide 6 uur voor het 

slapengaan nuttig zijn om het zout en water reeds voor het slapengaan af te scheiden (zie 

2.7.2). Dit voorstel geldt voornamelijk voor de ouderen met NP, aangezien zij de hoogste 

nachtelijke zout excretie vertonen. Een combinatie van desmopressine en furosemide vormt 

een andere mogelijkheid. Fu et al deden recent een studie bij nycturiepatiënten boven 65 jaar 

met de combinatie en deze bleek effectief te zijn.(78)  
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Het onderliggend mechanisme van de excretie van zout en andere osmotisch actieve partikels 

dient verder onderzocht te worden en verdient meer aandacht. Het kan namelijk wijzen op een 

ernstige onderliggende aandoening zoals hartfalen.  

5.1.4 Algemene kenmerken 

Voor wat betreft de levensstijl factoren zoals drinken van alcohol en cafeïne, roken en BMI 

werden in deze studie geen noemenswaardige verschillen gevonden tussen de nycturie- en 

controlegroep. Over deze factoren, uitgenomen over BMI, heerst onduidelijkheid in de 

literatuur. Een hoog BMI wordt wel gecorreleerd met nycturie (zie 2.6.5).  
 

De bevraagde medische aandoeningen (zie Tabel 5) bleken niet significant vaker voor te 

komen bij de patiënten met nycturie in vergelijking met de controlegroep. De meest 

uitgesproken verschillen werden gezien bij hypercholesterolemie, hypertensie, gezwollen 

benen en bedplassen als kind. In de literatuur worden voor deze medische aandoeningen 

echter wel frequent verbanden gevonden met nycturie. Er is dan ook een vermoeden dat een 

grotere studiepopulatie meer correlaties zou aantonen.  

Het verband van nycturie met hypertensie en gezwollen benen werd vermeld in Hoofdstuk 

2.4.1 en 2.5.4. De relatie tussen LUTS en hypercholesterolemie werd reeds meermaals 

onderzocht. Zo werd gevonden dat hoge serumwaarde van cholesterol gecorreleerd is met 

prostaat groei.(79) Een andere studie toonde aan dat er een verband bestaat tussen lage 

waarden van HDL cholesterol en LUTS.(80) De relatie van nycturie met cholesterol werd 

echter nog niet specifiek onderzocht.  

Een verband tussen nycturie bij volwassenen en bedplassen als kind werd reeds enkele malen 

onderzocht. Zo is er een retrospectieve studie van 2010 waarbij 64% van 95 vrouwen met 

nycturie aangeven last te hebben gehad van bedplassen als kind.(81) De meeste andere studies 

bespreken voornamelijk de gelijkenissen tussen nycturie en bedplassen.(82) 
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5.2 Kritische reflectie 

De bevindingen van deze studie zijn gebaseerd op een relatief beperkte studiepopulatie. 

Ondanks dit feit konden interessante besluiten worden getrokken. Het probleem van te kleine 

groepen kwam voornamelijk in lichte mate naar voor wanneer deze groepen verder 

opgesplitst werden naargelang verschillende diagnoses en leeftijd voor het interpreteren van 

de osmolaliteitstesten. 
 

Er is vermoedelijk een kans dat er in beperkte mate een sampling bias heeft plaatsgevonden 

betreffende de studiepopulatie. De patiënten in deze populatie werden namelijk vaak 

gerekruteerd tijdens de consultaties bij de urologen op het UZ Gent. Om deze reden is het 

mogelijk dat er bij de controlegroep meer patiënten waren met urologische klachten dan bij 

een normale controlegroep. Voornamelijk voor wat betreft vragenlijsten over LUTS zou deze 

bias een invloed kunnen hebben. De resultaten hiervan benaderden echter de literatuur, met 

als gevolg dat deze bias waarschijnlijk verwaarloosbaar is.  

Een volgende opmerking over de studiepopulatie gaat over de patiënten die 1 keer moeten 

opstaan om te plassen. Deze groep kan ertoe geleid hebben dat er minder significante 

verschillen bleken te bestaan tussen de controle- en nycturiegroep.  
 

Vervolgens zijn er enkele kritische noten over de formules. Er heerst onenigheid in de 

literatuur, waardoor het niet steeds duidelijk is welke de best bruikbare is.(3, 4, 31, 83) 

Dit geldt voornamelijk bij het stellen van de diagnose van een beperkte NBC. NBCi is de 

enige officiële formule om een beperkte NBC te diagnosticeren. Er kan echter verwarring 

optreden met deze formule. Een persoon met een grote (of normale) blaas, maar met nog 

grotere nachtelijke urinevolumes, krijgt bijvoorbeeld de diagnose van een beperkte NBC. 

Deze patiënt heeft echter geen reële beperkte NBC, maar wel een te kleine NBC ten opzichte 

van het grote volume dat hij/zij produceert. Het gaat in dit voorbeeld met andere woorden om 

een relatief beperkte NBC.  

Dit kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat ondanks de afwezigheid van nycturie, de persoon 

toch gediagnosticeerd wordt met een lage NBC. In deze studie kregen namelijk 8 van de 30 

niet nycturiepatiënten de diagnose van een lage NBC.  

Uit de gegevens van de plaskalender bleek dat erg veel nycturiepatiënten een lage NBC 

hadden, vermoedelijk heeft een groot deel hiervan slechts een relatief beperkte NBC.  

Vanwege de resultaten van de osmolaliteitstesten wordt vermoed dat vooral de nycturie-

patiënten met een lage NBC én NP een relatief beperkte NBC hadden. Bij deze groep was de 
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NP waarschijnlijk het meest van belang bij het veroorzaken van de nycturie. De nycturiegroep 

met een lage NBC en NP vertoonde namelijk erg veel gelijkenissen met de nycturiegroep met 

enkel NP. Bovendien vertoonde de groep van lage NBC en NP nooit significante verschillen 

met de groep met louter NP, terwijl deze wel sporadisch significant verschilde van de groep 

met louter een lage NBC.  

Er wordt dus aangeraden om in de praktijk NP uit te sluiten vooraleer besloten wordt dat de 

beperkte nachtelijke functionele blaascapaciteit de oorzaak is van nycturie bij de patiënt.  
 

Eveneens waren er enkele bedenkingen betreffende de osmolaliteitstesten.  

Het was eventueel beter geweest aan de deelnemers te vragen om telkens op eenzelfde tijdstip 

te starten met het eerste urine staal. Dit om verwarring te vermijden over de tijdstippen van de 

stalen (U1 – U8).  

Tevens werd stilgestaan bij het feit dat wanneer osmolaliteitstesten door controles worden 

uitgevoerd, eventuele veranderingen kunnen optreden. Wanneer deze patiënten de wekker 

zetten en bijgevolg wakker worden, treden misschien bepaalde mechanismen op die de water- 

en zouthuishouding uit evenwicht brengen.(32) 

Als laatste wordt vermeld dat het vergelijken van de resultaten met vroegere studies niet 

eenvoudig was. Omdat deze vorm van onderzoek nieuw is, bestaan er geen referenties en 

weinig studies die (bij benadering) dezelfde zaken als deze studie onderzochten. Bovendien 

bestaan deze vroegere studies allen uit beperkte populaties.  
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Belangrijkste conclusies 

Wat is het verband van nycturie met slaapkwaliteit en kwaliteit van leven? 

Uit deze studie bleek, zoals in de literatuur, dat nycturie geen banale aandoening is. Er is 

duidelijk een effect op de slaapkwaliteit en kwaliteit van leven. De negatieve gevolgen bleken 

bovendien een groter effect te hebben naarmate de patiënten meer nachtelijke micties 

vertoonden.  
 

Wat is het verband tussen nycturie en LUTS? 

Er werd bevestigd dat nycturie frequent geassocieerd is met lage urineweg symptomen. 

Hierbij werd bovendien een verschil gevonden voor wat betreft geslacht. Bij mannen zijn 

ledigingssymptomen en incontinentie de voornaamste geassocieerde klachten. Bij vrouwen 

zijn voornamelijk vullingssymptomen en ook ledigingssymptomen het meest uitgesproken 

geassocieerd met nycturie. Deze bevindingen tonen de in de literatuur beschreven ongelijke 

etiologie van de aandoening voor mannen ten opzichte van vrouwen aan. 
 

Zijn plaskalenders een nuttige vorm van onderzoek? 

Met behulp van de plaskalenders werd de multifactoriële etiologie van nycturie aangetoond. 

Van groot belang waren NP, beperkte NBC en de combinatie van beide. Deze diagnoses 

werden gevormd op basis van gegevens uit plaskalenders met behulp van formules.  

Het is dan ook opnieuw gebleken dat plaskalenders erg waardevol zijn in de evaluatie van 

nycturie.  
 

Kunnen er oorzakelijke factoren (eventueel voor aparte subgroepen) aangetoond 

worden op basis van de osmolaliteitstesten?  

Op basis van het verzamelen van urinestalen om de 3 uur gedurende 24 uur, konden 

onderliggende mechanismen worden voorgesteld voor het ontstaan van nycturie. Er werden 

verschillen gevonden bij ouderen ten opzichte van jongeren en bij patiënten met NP ten 

opzichte van patiënten met een beperkte NBC. 

Er werd gezien dat de combinatie van meerdere factoren een rol lijkt te spelen in het ontstaan 

van nycturie, voornamelijk bij ouderen, maar ook bij jongeren. Beiden hadden een 

verminderd vermogen om voor nachtelijke daling van osmotische excretie te zorgen. Hierbij 

lijkt zout een belangrijk deel van de osmotische excretie te bepalen. Een ADH stoornis lijkt 

minder van belang te zijn, voornamelijk bij jongeren, maar ook bij ouderen.  
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Verder werd met behulp van de osmolaliteitstesten aangetoond dat nycturiepatiënten met NP 

duidelijk verschilden van nycturiepatiënten met louter een lage NBC. Nycturie bij patiënten 

met NP wordt niet door 1 specifieke factor veroorzaakt, maar wel door een combinatie van 

meerdere. Een ADH stoornis lijkt een veel kleinere rol te spelen dan oorspronkelijk werd 

gedacht. Een verstoorde nachtelijke excretie van osmotisch actieve partikels waaronder zout, 

bleek van groot belang te zijn in het ontstaan van nycturie bij de patiënten met NP. NP bleek 

met andere woorden niet of door de ene, of door de andere factor veroorzaakt te worden. De 

etiologie van nycturie bij deze groep bleek erg variabel en multifactorieel te zijn.  
 

Er is echter verder onderzoek nodig om de onderliggende reden te kennen van de verhoogde 

nachtelijke excretie van zout en andere osmotisch actieve partikels. Mogelijke verklaringen 

kunnen zijn: het verlies van nachtelijk concentrerend vermogen van urine (voornamelijk bij 

ouderen), een stijging van ANP en een gedaalde RAAS activiteit gedurende de nacht. 

Deze informatie heeft belangrijke implicaties voor de kliniek. Het nut van desmopressine 

voor de behandeling van NP of voor nycturie bij ouderen wordt door de gegevens uit deze 

studie sterk in vraag gesteld.  
 

Wat is het nut van de osmolaliteitstest? 

Vermoedelijk is het uitvoeren van een osmolaliteitstest een zinvol aanvullend onderzoek, na 

een eenvoudige plaskalender. Met behulp van een plaskalender kan via berekeningen een 

onderscheid gemaakt worden tussen NP, lage NBC, globale polyurie of een combinatie van 

deze. Het is echter vaak minder eenvoudig. Voornamelijk bij nycturiepatiënten met NP en 

ouderen met nycturie kunnen osmolaliteitstesten een hulp bieden om het onderliggend, vaak 

complex mechanisme van NP bij de individuele patiënt te achterhalen.  

Bij de groep met NP is het erg nuttig om vooraf na te gaan of desmopressine al dan niet een 

effect zal hebben op de aandoening. Bij hoge waarden van osmotische excretie en hoge 

osmolaliteit spelen andere factoren dan ADH een rol. In dit geval zal desmopressine weinig 

hulp bieden.  

Eveneens zal de test bij ouderen met nycturie erg interessant zijn om het nut en bovendien het 

risico van desmopressine te voorspellen.  

De osmolaliteitstest kan ook uitmaken of er verder gespecialiseerd onderzoek nodig is. 

Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat de patiënt een duidelijke stijging van de zout excretie 

vertoont, kan het nuttig zijn om de oorzaak hiervan, die mogelijk levensbedreigend is, verder 

te onderzoeken.   
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6.2 Suggesties voor verder onderzoek 

In Hoofdstuk 2.8 werd reeds besproken wat in de literatuur wordt aangegeven als verder te 

onderzoeken onderwerpen.  

Uit deze studie is gebleken dat het nuttig kan zijn om het onderzoek met behulp van 

osmolaliteitstesten bij nycturiepatiënten ten opzichte van controles verder te zetten. Er is 

hierbij echter nood aan grotere groepen, uitgebreider onderzoek en aan referentiewaarden.  

De grotere studiepopulatie moet bijvoorbeeld toelaten om jongere nycturiepatiënten te 

vergelijken met jongere controles en hetzelfde voor de oudere populatie.  

Met uitgebreider onderzoek kunnen andere zaken eveneens betrokken worden bij de 

osmolaliteitstesten, zoals de invloed van de vocht- en zoutinname, het bepalen van 

serumwaarden van ADH, ANP en RAAS activiteit, de invloed van de bloeddruk, het 

vergelijken van serumwaarden met urinewaarden van natrium en osmolaliteit en het nut van 

een behandeling met diuretica.  

Deze zaken kunnen een hulp bieden om de onderliggende reden van de hoge nachtelijke 

osmotische en zout excretie te achterhalen bij ouderen met nycturie en bij nycturiepatiënten 

met NP. 

Als laatste wordt aangeraden om referentiewaarden, verschillend voor ouderen en jongeren, 

op te stellen voor deze vorm van onderzoek met het oog op het bruikbaar maken van de test in 

de klinische praktijk.  
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8 Gebruikte afkortingen 

- ADH = antidiuretisch hormoon = vasopressine 

- ANP = atriaal natriuretisch peptide 

- ANV = aantal nachtelijke micties (actual number of nightly voids) 

- BPH = benigne prostaat hyperplasie 

- COPD = chronisch obstructieve longziekte (chronic obstructive pulmonary disease) 

- CPAP = continuous positive airway pressure 

- CVA = cerebrovasculaire accidenten  

- DI = diabetes insipidus 

- DM = diabetes mellitus 

- GFR = glomerulaire filtratiesnelheid 

- ICI = International consultation for incontinence 

- ICS = International Continence of Society 

- IQR = interkwartiel range 

- LUT = lage uirineweg 

- LUTS = lage urineweg symptomen (lower urinary tract symptoms) 

- MVV = maximaal geplaste volume over 24 uur (maximum voided volume) 

- Na = natrium 

- NBC = nachtelijke blaascapaciteit 

- NBCi = nachtelijke blaascapaciteit index (NBCi=ANV–(Ni–1)) 

- Ni = nycturie index (NUV/MVV) 

- NP = nachtelijke polyurie 

- NPi = nachtelijke polyuria index (NUV/totale urinevolume over 24u) 

- NUV = nachtelijk urine volume 

- OAB  = overactieve blaas 

- OSAS = obstructief slaapapneusyndroom 

- PTH = parathyroid hormoon 

- RAAS = renine-angiotensine-aldosteron systeem 

- REM = rapid eye movement 

- SCN = supra-chiasmatische nucleus 

- St. deviatie = standaard deviatie 

- TSH = thyroid stimulerend hormoon 

- TURp= transurethrale resectie van de prostaat 
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Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten 
 
 

1 Titel van de studie: 
 
Kenmerken van de volwassen nycturiepopulatie. 
 
 

2 Doel van de studie: 
 
Men heeft u gevraagd om deel te nemen aan een klinische studie in het kader van 
het doctoraatsonderzoek van Dr. A. Goessaert onder begeleiding van Prof. Everaert, 
die doorgaat in het UZ Gent. 
Het doel van de studie is na te gaan welke de kenmerken zijn van patiënten met 
nycturie (opstaan om te plassen ’s nachts), dit aan de hand van een bevraging van 
allerlei klachten en symptomen, klinisch onderzoek, slaappatroon en mentale 
processen (concentratie, geheugen). De voornaamste vragen die wensen te 
beantwoorden zijn: 

- Welke mechanismen zijn betrokken in het ontstaan van nachtelijke polyurie 
(een oorzaak van nycturie waarbij ’s nachts teveel urine wordt aangemaakt)? 

- Kunnen we de patiënten onderverdelen in goed geïdentificeerde subgroepen? 
- Zijn er leeftijds- of geslachtsgebonden verschillen?  

 

3 Beschrijving van de studie: 
 
Volgende gegevens van de deelnemer wordt verzameld: 

- Uitgebreide bevraging van algemene gegevens zoals geslacht, leeftijd, 
beroep, lengte, gewicht, alcohol en rook gewoontes, medische 
voorgeschiedenis en medicatie; specifieke gegevens rond aandoeningen die 
gepaard gaan met nycturie zoals veneuze insufficiëntie (gezwollen benen), 
hart- en vaatziekten, fracturen ten gevolge van een val, suikerziekte, 
depressie 

- Gevalideerde vragenlijsten voor nycturie/blaasdysfunctie, overactieve blaas,  
urinewegsymptomen en urinaire incontinentie; en voor slaapstoornissen, 
rusteloze benen syndroom, mentale processen (concentratie, geheugen) 

- Plaskalender (3 dagen): voor informatie rond het plas- en drinkgewoontes, 
urineverlies en voor registratie van de geplaste volumes 

- Debietmeting om de kracht en het patroon van het plassen te kennen en 
residubepaling ofwel bepaling van het achtergebleven volume van urine in de 
blaas 

- Bloedafname en collectie van een urinestaal voor bepaling van bepaalde 
stoffen in de urine: Na+, Cl-, osmolaliteit en creatinine 

- 24uurs bloeddrukmeting 
- Nadruk op nachtelijke polyurie: 24uurs urine collectie om de concentratie van 

zowel bovenvernoemde als andere deeltjes in de urine te bepalen, met een 
berekening van de nierfunctie 
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Dit alles gebeurt in studieverband en is dus geen standaardprocedure tijdens 
consultatie. 
 
De verwachte totale duur van de studie is 5 dagen 
 
Er zullen in totaal 200 personen aan deze studie deelnemen. 
 

4 Wat wordt verwacht van de proefpersoon? 
 
Voor het welslagen van de studie, is het uitermate belangrijk dat u volledig meewerkt 
met de arts en dat u zijn/haar instructies nauwlettend opvolgt.  
 
Bovendien moet u onderstaande items respecteren: 
De plaskalender moet heel nauwkeurig worden ingevuld, zoals u zal worden 
uitgelegd door de studieverantwoordelijke. 

5 Deelname en beëindiging: 
 
De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis.  
Deelname aan deze studie brengt voor u waarschijnlijk geen onmiddellijk 
therapeutisch voordeel. Uw deelname in de studie kan wel helpen om in de toekomst 
patiënten beter te kunnen helpen. 
U kan weigeren om deel te nemen aan de studie, en u kunt zich op elk ogenblik 
terugtrekken uit de studie zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven en zonder 
dat dit op enigerlei wijze een invloed zal hebben op uw verdere relatie en/of 
behandeling met de onderzoeker of de behandelende arts.  
Uw deelname aan deze studie zal worden beëindigd als de arts meent dat dit in uw 
belang is. U kunt ook voortijdig uit de studie worden teruggetrokken als u de in deze 
informatiebrief beschreven procedures niet goed opvolgt of u de beschreven items 
niet respecteert. 
Als u deelneemt, wordt u gevraagd het toestemmingsformulier te tekenen. Als u de 
studie voortijdig verlaat, zal u worden gevraagd om naar het studiecentrum te komen 
voor een laatste evaluatie. 

6 Procedures: 
 

6.1 Procedures: 

 
- Bevraging van klachten en specifieke vragenlijsten 
- Bloedafname voor bepaling van Na+, Cl-, osmolaliteit en creatinine 
- Collectie urinestaal voor bepaling van Na+, Cl-, osmolaliteit en creatinine 
- Uroflow (debietmeting) en residubepaling om de kracht en het plaspatroon te 

kennen 
- 24uurs bloeddrukmeting 
- 24uurs urinair concentratieprofiel ofwel een osmolaliteitstest aan de hand van 

8 urinecollecties in 24 uur, om de 3 uur met bepaling van de volumes, 
bepaalde stoffen in de urine en berekening van de nierfunctie 

- Plaskalender (3 dagen) 
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In totaal wordt ongeveer 7ml bloed afgenomen. 
 

6.2 Studieverloop: 

 
Uw deelname wordt gevraagd tijdens de consultatie indien u aangeeft dat u ’s nachts 
≥ 2x moet plassen (of helemaal niet voor de controlegroep) of u heeft zelf 
aangegeven te willen deelnemen via andere recruteringswegen (posters, mond-tot-
mond-“reclame”). 
Indien u bereid bent deel te nemen komt u op gesprek bij de studieverantwoordelijke 
die u uitleg zal geven over het verloop van de studie: 

- Eerste contact met studieverantwoordelijke: 
1) Tijdens het eerste gesprek worden algemene gegevens verzameld zoals 

geslacht, leeftijd, lengte, gewicht,… en wordt de aanwezigheid van specifieke 
aandoeningen die gepaard gaan met nycturie nagevraagd 

2) Er wordt een bloedstaal en urinestaal afgenomen  
3) U wordt gevraagd te plassen op een speciaal toilet om de kracht en het 

patroon van het plassen te kennen, nadien gebeurt een echografie om te 
controleren of de blaas volledig leeg is 

- Thuis of gedurende de opname 
4) U wordt gevraagd vragenlijsten omtrent verschillende plasklachten, 

slaapstoornissen en concentratiestoornissen in te vullen 
5) Gedurende 3 dagen houdt u een plaskalender bij waarbij u het volume van 

elke plasbeurt bij het desbetreffende tijdstip noteert, net zoals het volume van 
elk drankje dat genuttigd wordt, ook urineverlies wordt op de lijst aangegeven 
en het tijdstip van slapengaan en opstaan 

6)  Gedurende 24 uur wordt om de 3 uur urine verzameld en elk van de 8 porties 
wordt gelabeld en opgestuurd naar het labo voor verder onderzoek 

7) Gedurende 24 uur wordt de bloeddruk gemeten via een speciale 
bloeddrukmeter (kan gecombineerd worden met het bijhouden van de 
plaskalender; enkel bij opname) 
 

7 Risico’s en voordelen: 
 
Deze studie biedt geen medisch of ander voordeel voor uzelf, maar de bekomen 
resultaten kunnen leiden tot nieuwe en meer efficiënte methodes voor de 
behandeling van nycturie of nachtelijk opstaan om te plassen. 
 
U hebt het recht op elk ogenblik vragen te stellen over de mogelijke en/of gekende 
risico’s van deze studie. Als er in het verloop van de studie gegevens aan het licht 
komen die een invloed zouden kunnen hebben op uw bereidheid om te blijven 
deelnemen aan deze studie, zult u daarvan op de hoogte worden gebracht. Mocht u 
door uw deelname toch enig nadeel ondervinden, zal u een gepaste behandeling 
krijgen. 
Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische 
Ethiek verbonden aan dit ziekenhuis en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor 
de goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter 
bescherming van mensen deelnemend aan klinische studies. In geen geval dient u 
de goedkeuring door de Commissie voor Medische Ethiek te beschouwen als een 
aanzet tot deelname aan deze studie. 
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8 Kosten: 
 
Uw deelname aan deze studie brengt geen extra kosten mee voor U. 
 

9 Vergoeding: 
 
Er is geen vergoeding voorzien voor deelname aan deze studie. 
 

10 Vertrouwelijkheid: 
 
In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische 
wet van 22 augustus 2002, zal u persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en 
zal u toegang krijgen tot de verzamelde gegevens. Elk onjuist gegeven kan op uw 
verzoek verbeterd worden. 
Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische 
Ethiek en de bevoegde overheden hebben rechtstreeks toegang tot Uw medische 
dossiers om de procedures van de studie en/of de gegevens te controleren, zonder 
de vertrouwelijkheid te schenden. Dit kan enkel binnen de grenzen die door de 
betreffende wetten zijn toegestaan. Door het toestemmingsformulier, na 
voorafgaande uitleg, te ondertekenen stemt U in met deze toegang. 
Als u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen uw persoonlijke en 
klinische gegevens tijdens deze studie worden verzameld en gecodeerd (hierbij kan 
men uw gegevens nog terug koppelen naar uw persoonlijk dossier). 
Verslagen waarin U wordt geïdentificeerd, zullen niet openlijk beschikbaar zijn. Als de 
resultaten van de studie worden gepubliceerd, zal uw identiteit vertrouwelijke 
informatie blijven.  
Wij zullen uw huisarts op de hoogte brengen van uw deelname aan deze studie – 
tenzij u hier bezwaar tegen heeft. 
 

11 Letsels ten gevolge van deelname aan de studie: 
 
De onderzoeker voorziet in een vergoeding en/of medische behandeling in het geval 
van schade en/of letsel tengevolge van deelname aan de klinische studie. Voor dit 
doeleinde is een verzekering afgesloten met foutloze aansprakelijkheid conform de 
wet inzake experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 2004. Op dat ogenblik 
kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan de verzekeraar. 
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12 Contactpersoon: 
 
Als er letsel optreedt tengevolge van de studie, of als U aanvullende informatie wenst 
over de studie of over uw rechten en plichten, kunt U in de loop van de studie op elk 
ogenblik contact opnemen met: 
 
Dr. A. Goessaert 093326747, ansofie.goessaert@ugent.be 
Prof. Dr. K. Everaert 
 
 

mailto:ansofie.goessaert@ugent.be


Dienst urologie  pagina 6 van 7 

 

 

Toestemmingsformulier 
 
Ik, _________________________________________ heb het document 
“Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten” pagina 1 tot en met 5 
gelezen en er een kopij van gekregen. Ik stem in met de inhoud van het document en 
stem ook in deel te nemen aan deze studie. 
 
Ik heb een kopij gekregen van dit ondertekende en gedateerde formulier voor 
“Toestemmingsformulier”. Ik heb uitleg gekregen over de aard, het doel, de duur, en 
de te voorziene effecten van de studie en over wat men van mij verwacht. Ik heb 
uitleg gekregen over de mogelijke risico’s en voordelen van de studie. Men heeft me 
de gelegenheid en voldoende tijd gegeven om vragen te stellen over de studie, en ik 
heb op al mijn vragen een bevredigend antwoord gekregen, ook op medische 
vragen. 
 
Ik stem ermee in om volledig samen te werken met de toeziende arts. Ik zal 
hem/haar op de hoogte brengen als ik onverwachte of ongebruikelijke symptomen 
ervaar. Ik bevestig dat ik de toeziende arts zal inlichten over eventuele 
geneesmiddelen, van welke aard ook, die ik in de maand voorafgaand aan de studie 
heb gebruikt, momenteel gebruik of van plan ben te gebruiken, ongeacht of ze al dan 
niet werden voorgeschreven. 
 
Men heeft mij ingelicht over het bestaan van een verzekeringspolis in geval er letsel 
zou ontstaan dat aan de studieprocedures of aan de toediening van het (de) 
geneesmiddel(en) is toe te schrijven. 
 
Ik ben me ervan bewust dat deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke 
Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het UZ Gent en dat deze studie zal 
uitgevoerd worden volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) 
en de verklaring van Helsinki, opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend 
aan experimenten. Deze goedkeuring was in geen geval de aanzet om te beslissen 
om deel te nemen aan deze studie. 
 
Ik mag me op elk ogenblik uit de studie terugtrekken zonder een reden voor deze 
beslissing op te geven en zonder dat dit op enigerlei wijze een invloed zal hebben op 
mijn verdere relatie met de onderzoeker. 
 
Men heeft mij ingelicht dat zowel persoonlijke gegevens als gegevens aangaande 
mijn gezondheid, worden verwerkt en bewaard gedurende minstens 20 jaar. Ik stem 
hiermee in en ben op de hoogte dat ik recht heb op toegang en op verbetering van 
deze gegevens. Aangezien deze gegevens verwerkt worden in het kader van 
medisch-wetenschappelijke doeleinden, begrijp ik dat de toegang tot mijn gegevens 
kan uitgesteld worden tot na beëindiging van het onderzoek. Indien ik toegang wil tot 
mijn gegevens, zal ik mij richten tot de toeziende arts die verantwoordelijk is voor de 
verwerking. 
 
Ik begrijp dat auditors, vertegenwoordigers van de opdrachtgever, de Commissie 
voor Medische Ethiek of bevoegde overheden, mijn gegevens mogelijk willen 
inspecteren om de verzamelde informatie te controleren. Door dit document te 
ondertekenen, geef ik toestemming voor deze controle. Bovendien ben ik op de 
hoogte dat bepaalde gegevens doorgegeven worden aan de opdrachtgever. Ik geef 
hiervoor mijn toestemming, zelfs indien dit betekent dat mijn gegevens doorgegeven 



Dienst urologie  pagina 7 van 7 

 

 

worden aan een land buiten de Europese Unie. Ten alle tijden zal mijn privacy 
gerespecteerd worden. 
 
 
 
Ik ben bereid op vrijwillige basis deel te nemen aan deze studie. 
 
 
 
 
 
Naam van de vrijwilliger:  _________________________________________ 
 
 
Datum:    _________________________________________ 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
Ik bevestig dat ik de aard, het doel, en de te voorziene effecten van de studie heb 
uitgelegd aan de bovenvermelde vrijwilliger. 
 
De vrijwilliger stemde toe om deel te nemen door zijn/haar persoonlijk gedateerde 
handtekening te plaatsen. 
 
 
 
 
 
Naam van de persoon 
die voorafgaande uitleg 
heeft gegeven:   _________________________________________ 
 
 
Datum:    _________________________________________ 
 
 
Handtekening:  



1 
 

1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Naam :   .………………………………………………………………………… 

Geboortedatum :  …………………………………………………………………………. 

Adres:   …………………………………………………………………………. 

Tel. nr.:  …………………………………………………………………………. 

Beroep:  .………………………………………………………………………… 

 

Lengte:  .………………………………………………………………………… 

Gewicht:  .………………………………………………………………………… 

Naam huisarts: .………………………………………………………………………… 

Adres:  .………………………………………………………………………… 

2. MEDISCHE GEGEVENS 

 

A. Algemeen 

Medische voorgeschiedenis: (vermeld alle ziektes, operaties, hospitalisaties die u 

heeft gehad/ondergaan) 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Medicatie: (vermeld de dosis, frequentie (aantal innames/dag) en reden van inname) 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Vink aan indien voor u van toepassing: (vermeld frequentie) 

Nicotine:  ………pakjes/sigaretten per dag 

 Caffeïne: ………kopjes per dag 

 Alcohol: ………glazen per dag 

 Drugs: …………………………..(soort) dagelijks/wekelijks/maandelijks   

           (schrap wat niet past) 

Hoeveel uur slaapt u gemiddeld? ……………………………………………………… 

 tijdens de week:   slapengaan: ……u…… opstaan: ……u……  

 tijdens het weekend: slapengaan: ……u…… opstaan: ……u…… 

 

Hoeveel drinkt u gemiddeld per dag? (ml of l)……………………………………….. 

 

B. Specifiek 

Hoeveel keer moet u gemiddeld plassen overdag?   ………………………………. 

Hoeveel keer moet u gemiddeld opstaan om te plassen ’s nachts?  …………. 

Indien van toepassing (niet voor zij die NIET moet opstaan ’s nachts): 

Ik word ’s nachts wakker omdat ik moet plassen 

Ik ga plassen omdat ik wakker geworden ben 

Wat geeft u aan als mogelijke oorzaak van het opstaan om te plassen ’s 

nachts? 

Ik drink veel (’s avonds) 

Ik drink veel alcohol (’s avonds) 

Ik breng veel tijd door in bed (vroeg slapen of lang blijven liggen) 

Ik heb het (te) warm of (te) koud in bed 

Ik heb moeite om de slaap te vatten 

Andere:………………………………………………………………………… 

Welke score zou u toekennen aan de impact van het opstaan om te plassen ’s 

nachts op uw algemene kwaliteit van leven? 

zeer grote impact 

grote impact 

matige impact 

kleine impact 

geen impact 

Hoelang moet u reeds opstaan om te plassen ’s nachts? ……………………… 
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 Ja Nee 

Heeft u het afgelopen jaar uw huisarts of een andere arts bezocht?    

- zo ja: hoeveel keer:…………x; reden: ……………………………….   

   

Bent u het afgelopen jaar afwezig geweest op het werk door ziekte?   

- zo ja: hoeveel keer: …………x; reden:……………………………….   

   

Heeft u gezwollen benen ’s avonds?   

Gebruikt u speciale kousen of elastische windels tegen gezwollen 
benen? 

  

Is de oorzaak van uw gezwollen benen bekend? …………………………..   

   

Heeft de dokter ooit het volgende bij u vastgesteld:   

- te hoge cholesterol   

- te hoge bloeddruk   

- trombose of herseninfarct   

- hartinfarct   

- andere aandoeningen van hart of bloedvaten?   

- suikerziekte   

- astma   

- gewrichtslijden (reuma, arthritis,…)   

- herhaaldelijke urineweginfecties   

- nierproblemen (verminderde functie)   

- overactieve blaas   

- vergrote prostaat / infectie thv prostaat   

- depressie   

- ADHD 
 

  

- slaapstoornissen 
 

  

   

Bent u ooit gevallen toen u moest opstaan om te plassen ’s nachts?   

- zo ja: ging dit gepaard met botbreuken?   

   

Had u als kind last van bedplassen?   
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 Nummer proefpersoon                     VERTROUWELIJK         D       D           M      M          J      J           
 

            Huidige datum 
 
 
ICIQ-OAB 
 
Denk bij de volgende vragen a.u.b. na over uw algemene blaassymptomen tijdens de afgelopen 4 
weken en hoe deze symptomen uw leven hebben beïnvloed. Beantwoord a.u.b. iedere vraag over 
hoe vaak u dit hebt gevoeld zo goed mogelijk. Zet a.u.b. een of een  in het vakje dat het best 
antwoord geeft op iedere vraag. 

 
 
1. A.u.b. uw geboortedatum invullen: 
  

                     DAG           MND           JAAR
 
2.   U bent (1 hokje aankruisen): Vrouw   Man  
 
3a. Hoe vaak moet u per dag plassen (gemiddeld)? 

1 - 6 keer  0 
   

7 - 8 keer  1 
   

9 - 10 keer  2 
   

11 - 12 keer  3 
   

13 keer of vaker  4 
3b. Hoe groot is dit probleem voor u? 
 A.u.b. een getal tussen 0 (geen probleem) en 10 (een ernstig probleem) omcirkelen. 
 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
geen probleem  een ernstig probleem 

 

 
4a. Hoe vaak moet u ‘s nachts opstaan om te plassen (gemiddeld)? 

niet  0 
   

1 keer  1 
   

2 keer  2 
   

3 keer  3 
   

4 keer of meer  4 
4b. Hoe groot is dit probleem voor u? 
 A.u.b. een getal tussen 0 (geen probleem) en 10 (een ernstig probleem) omcirkelen. 
 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
geen probleem  een ernstig probleem 
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5a. Moet u zich haasten om het toilet op tijd te bereiken zodra u aandrang voelt om te 
plassen? 

nooit  0 
   

zelden  1 
   

regelmatig  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 
5b. Hoe groot is dit probleem voor u? 
 A.u.b. een getal tussen 0 (geen probleem) en 10 (een ernstig probleem) omcirkelen. 
 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
geen probleem  een ernstig probleem 

 

 

6a. Laat u wel eens wat urine lopen voordat u het toilet bereikt? 
nooit  0 

   

zelden  1 
   

regelmatig  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 
6b. Hoe groot is dit probleem voor u? 
 A.u.b. een getal tussen 0 (geen probleem) en 10 (een ernstig probleem) omcirkelen. 
 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
geen probleem  een ernstig probleem 

 

 
 

© ICSmale/BFLUTS 
 
Hartelijk dank voor het beantwoorden van deze vragen. 

 



 
Vragenlijst over levenskwaliteit van patiënten met nycturie© 

(voor mannen die ’s nachts moeten opstaan om te plassen) 
(Belgian Dutch version of the N-QOL©) 

De volgende uitspraken gaan over de gevolgen van “ ’s nachts moeten opstaan om te plassen”. Kruis (X) bij elk item het 
vakje aan van het antwoord dat het best omschrijft hoe u zich gevoeld heeft.  Gelieve slechts 1 vakje per uitspraak aan 
te kruisen. 
 

Omdat ik de afgelopen 14 dagen ’s nachts moest opstaan om te plassen… 

1  Was het moeilijk om me de volgende dag te 
concentreren 

 
Elke dag 

 
Bijna elke dag

 
Sommige 

dagen 

 
Zelden 

 
Nooit 

2  Had ik de volgende dag over het algemeen 
weinig energie 

 
Elke dag 

 
Bijna elke dag 

 
Sommige 

dagen 

 
Zelden 

 
Nooit 

3  Moest ik overdag een dutje doen  
Elke dag 

 
Bijna elke dag

 
Sommige 

dagen 

 
Zelden 

 
Nooit 

4  Was ik de volgende dag minder productief  
Elke dag 

 
Bijna elke dag

 
Sommige 

dagen 

 
Zelden 

 
Nooit 

5  Kon ik minder meedoen aan activiteiten 
waar ik plezier in heb 

 
Uitermate 

 
Nogal 

 
Matig 

 
Een beetje 

 
Helemaal niet

6  Ben ik voorzichtig geworden met wanneer 
en hoeveel ik drink 

 
Altijd 

 
Meestal 

 
Soms 

 
Zelden 

 
Nooit 

7  Is het moeilijk om 's nachts voldoende 
slaap te krijgen 

 
Elke nacht 

 
Bijna elke 

nacht 

 
Sommige 
nachten  

 
Zelden 

 
Nooit 

De afgelopen 14 dagen was ik...  

8  Bezorgd dat ik anderen in huis zou storen 
omdat ik 's nachts moet opstaan om te 
plassen 

 
Uitermate 

 
Nogal 

 
Matig 

 
Een beetje 

 
Helemaal niet

9  Aan het piekeren over het feit dat ik 
's nachts moet opstaan om te plassen 

 
Altijd 

 
Meestal 

 
Soms 

 
Zelden 

 
Nooit 

10  Bang dat deze aandoening in de toekomst 
nog erger zal worden 

 
Uitermate 

 
Nogal 

 
Matig 

 
Een beetje 

 
Helemaal niet

11  Bang dat er geen doeltreffende 
behandeling bestaat voor deze aandoening 
('s nachts moeten opstaan om te plassen) 

 
Uitermate 

 
Nogal 

 
Matig 

 
Een beetje 

 
Helemaal niet

 
12. Hoe vervelend was het over het algemeen om 

's nachts te moeten opstaan om te plassen 
gedurende de afgelopen 14 dagen? 

 Helemaal niet 
 Een beetje 
 Matig 
 Nogal 
 Uitermate 

13. In het algemeen zou ik mijn kwaliteit van leven 
beoordelen als... 

 

 Zeer goed  
 Goed 

 Redelijk  
 Slecht 
 Zeer slecht 

White copy - Data Management; Yellow copy - Monitor; Blue copy - Investigator site  V1.0, 20 June 2005  
f:\institut\cultadap\project\ya2645\etude2645\finalversions\n-qol\n-qolbduq.doc-29/07/2005 N-Qol Questionnaire Belgian Dutch  
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Deze vragenlijst informeert ernaar hoe vaak u last hebt gehad van bepaalde blaassymptomen tijdens 
de afgelopen 4 weken. Zet een  of  in het vakje dat het beste beschrijft in welke mate u tijdens de 
afgelopen 4 weken last had van elk symptoom. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Let er 
alstublieft op dat u elke vraag beantwoordt. 
 
Hoeveel last hebt u tijdens de 
afgelopen 4 weken gehad van . . . 

Helemaal 
niet 

Een klein 
beetje 

Een 
beetje 

Tamelijk 
veel Veel Heel veel

1. vaak moeten plassen overdag?  
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

2. een vervelende drang om te 
plassen? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

3. een plotselinge drang om te plassen 
met weinig of geen waarschuwing? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

4. ongewild verlies van kleine 
hoeveelheden urine? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

5. ’s nachts plassen?  
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

6. ’s nachts wakker worden omdat u 
moest plassen? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

7. een niet te bedwingen gevoel om te 
plassen? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

8. urineverlies dat samengaat met een 
sterk gevoel om te plassen? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
 
 
Bovenstaande vragen informeerden naar uw gevoelens over uw individuele blaassymptomen. Wat de 
volgende vragen betreft vragen wij u om aan uw algemene blaassymptomen tijdens de afgelopen 4 
weken te denken en hoe deze symptomen uw leven hebben beïnvloed. Beantwoord elke vraag over 
hoe vaak u zich zo gevoeld hebt zo goed mogelijk. Zet een  of  in het vakje dat het beste elke 
vraag beantwoordt. 
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Tijdens de afgelopen 4 weken, hoe 
vaak zijn uw blaassymptomen er de 
oorzaak van geweest dat  . . . 

Helemaal 
niet Af en toe Soms Tamelijk 

veel Meestal Altijd 

9.  u uw dagelijkse reis van en naar uw 
werk zorgvuldig hebt gepland? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

10. u zich tijdens de dag loom of 
slaperig hebt gevoeld? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

11. u “ontsnappingsroutes” naar 
toiletten in openbare plaatsen hebt 
gepland? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

12. u overstuur bent geraakt?  
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

13. u zich gefrustreerd hebt gevoeld?  
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

14. u het gevoel hebt gehad alsof er iets 
mis is met u? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

15. uw goede nachtrust is verstoord?  
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

16. u minder aan lichaamsbeweging 
hebt gedaan (fitness, sport, enz.)? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

17. u zich ’s morgens bij het wakker 
worden niet goed uitgerust voelt? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

18. uw gezin en vrienden gefrustreerd 
zijn geweest? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

19. u hebt gepiekerd of een angstig 
gevoel hebt gehad? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

20. u vaker thuis bent gebleven dan u 
zou willen? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

21. u uw reisplannen hebt gewijzigd 
zodat u altijd in de buurt van een 
toilet bent? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

22. u activiteiten hebt vermeden die u 
niet in de buurt van een toilet kan 
doen (d.w.z. wandelen, joggen, 
trektochten maken)? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
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Tijdens de afgelopen 4 weken, hoe 
vaak zijn uw blaassymptomen er de 
oorzaak van geweest dat . . . 

Helemaal 
niet Af en toe Soms Tamelijk 

veel Meestal Altijd 

23. u gefrustreerd of geërgerd bent 
geweest vanwege de hoeveelheid 
tijd die u in het toilet hebt 
doorgebracht? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

24. u wakker bent geworden toen u aan 
het slapen was? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

25. u zich zorgen hebt gemaakt over 
geur of hygiëne? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

26. u zich ongemakkelijk hebt gevoeld 
terwijl u op reis was met anderen 
omdat er gestopt moest worden 
voor een toilet? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

27. uw relaties met gezin en vrienden 
erdoor beïnvloed zijn? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

28. u minder hebt deelgenomen aan 
sociale gebeurtenissen, zoals 
feestjes of bezoek aan familie en 
vrienden? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

29. u in verlegenheid werd gebracht?  
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

30. het aantal uren nachtrust dat u 
nodig hebt, is verstoord? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

31. u problemen met uw partner of 
echtgenoot/echtgenote hebt gehad? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

32. u activiteiten zorgvuldiger hebt 
gepland? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

33. u het dichtstbijzijnde toilet hebt 
opgezocht zogauw u aankwam op 
een plaats waar u nooit bent 
geweest? 

 
1 

 
2

 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
 
© Copyright 2004 Pfizer. Alle rechten voorbehouden. 
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 Nummer proefpersoon          VERTROUWELIJK                    D     D           M     M         J        J   
          Huidige datum 

 
 
PLASKLACHTEN VRAGENLIJST 

 
Wij proberen te weten te komen in welke mate uw plasklachten een probleem voor u zijn. Wij zijn u 
zeer erkentelijk als u ons hiermee zou willen helpen door deze vragenlijst in te vullen. Denk bij het 
beantwoorden van deze vragen aan uw klachten in de AFGELOPEN 4 WEKEN. 
 
1.    A.u.b. uw geboortedatum invullen: 
 DAG             MND            JAAR 
 
2a. Hoeveel keer moet u gemiddeld 's nachts opstaan om te plassen? 

   

geen één keer  0 
   

1 keer  1 
   

2 keer  2 
   

3 keer  3 
   

4 of meer keer  4 

2b. In hoeverre is dit een probleem voor u? 
 A.u.b. een getal tussen 0 (geen probleem) en 10 (een ernstig probleem) omcirkelen. 
   

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
      geen probleem  een ernstig probleem 

 

 
3a. Moet u zich naar het toilet haasten om te plassen? 

   

nooit  0 
   

af en toe  1 
   

soms  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 

3b. In hoeverre is dit een probleem voor u? 
 A.u.b. een getal tussen 0 (geen probleem) en 10 (een ernstig probleem) omcirkelen. 
   

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
      geen probleem  een ernstig probleem 

 

 
4a. Heeft u pijn in uw blaas? 

   

nooit  0 
   

af en toe  1 
   

soms  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 

4b. In hoeverre is dit een probleem voor u? 
 A.u.b. een getal tussen 0 (geen probleem) en 10 (een ernstig probleem) omcirkelen. 
   

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
      geen probleem  een ernstig probleem 
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5a. Hoeveel keer plast u overdag gemiddeld? 

1-6 keer  0 
   

7-8 keer  1 
   

9-10 keer  2 
   

11-12 keer  3 
   

13 of meer keer  4 

5b. In hoeverre is dit een probleem voor u? 
 A.u.b. een getal tussen 0 (geen probleem) en 10 (een ernstig probleem) omcirkelen. 
   

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
geen probleem  een ernstig probleem 

 

 
  F: som scores 2a-5a    

  
6a. Moet u even wachten voordat u kunt beginnen met plassen? 

   

nooit  0 
   

af en toe  1 
   

soms  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 

6b. In hoeverre is dit een probleem voor u? 
 A.u.b. een getal tussen 0 (geen probleem) en 10 (een ernstig probleem) omcirkelen. 
   

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
      geen probleem  een ernstig probleem 

 

 
7a. Moet u drukken of persen om te plassen? 

   

nooit  0 
   

af en toe  1 
   

soms  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 

7b. In hoeverre is dit een probleem voor u? 
 A.u.b. een getal tussen 0 (geen probleem) en 10 (een ernstig probleem) omcirkelen. 
   

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
      geen probleem  een ernstig probleem 
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8a. Wordt het plassen meer dan eens onderbroken zonder dat u dat wilt? 
   

nooit  0 
   

af en toe  1 
   

soms  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 

8b. In hoeverre is dit een probleem voor u? 
 A.u.b. een getal tussen 0 (geen probleem) en 10 (een ernstig probleem) omcirkelen. 
   

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
      geen probleem  een ernstig probleem 

 

   
V : som scores 6a+7a+8a    

 
9a. Verliest u urine voor u het toilet kunt bereiken? 

   

nooit  0 
   

af en toe  1 
   

soms  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 

9b. In hoeverre is dit een probleem voor u? 
 A.u.b. een getal tussen 0 (geen probleem) en 10 (een ernstig probleem) omcirkelen. 
   

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
      geen probleem  een ernstig probleem 

 

 
10a. Hoe vaak verliest u urine? 

   

nooit  0 
   

één keer per week of minder  1 
   

2-3 keer per week  2 
   

één keer per dag  3 
   

verscheidene keren per dag  4 

10b. In hoeverre is dit een probleem voor u? 
 A.u.b. een getal tussen 0 (geen probleem) en 10 (een ernstig probleem) omcirkelen. 
   

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
      geen probleem  een ernstig probleem 
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11a. Verliest u urine wanneer u lichamelijk actief bent, zich inspant, hoest of niest? 
   

nooit  0 
   

af en toe  1 
   

soms  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 

11b. In hoeverre is dit een probleem voor u? 
 A.u.b. een getal tussen 0 (geen probleem) en 10 (een ernstig probleem) omcirkelen. 
   

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
      geen probleem  een ernstig probleem 

 

 
12a. Verliest u ooit urine zonder duidelijke oorzaak en zonder dat u voelt dat u moet plassen? 

   

nooit  0 
   

af en toe  1 
   

soms  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 

12b. In hoeverre is dit een probleem voor u? 
 A.u.b. een getal tussen 0 (geen probleem) en 10 (een ernstig probleem) omcirkelen. 
   

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
      geen probleem  een ernstig probleem 

 

 
13a. Heeft u urineverlies tijdens uw slaap? 

   

nooit  0 
   

af en toe  1 
   

soms  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 

13b. In hoeverre is dit een probleem voor u? 
 A.u.b. een getal tussen 0 (geen probleem) en 10 (een ernstig probleem) omcirkelen. 
   

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
      geen probleem  een ernstig probleem 

 

 
I : som scores 9a-13a    

 
© BFLUTS-SF  

 
Hartelijk dank voor het beantwoorden van deze vragen. 
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 Beginnummer            VERTROUWELIJK                    DAG           MAAND          JAAR 
          Huidige datum 

 
 
Plasklachten 

 
Veel mensen hebben wel eens plasklachten. Wij proberen erachter te komen hoeveel mensen 
plasklachten hebben en hoeveel last zij daarvan hebben. Wij zouden het op prijs stellen als u de 
volgende vragen zou willen beantwoorden. Denk daarbij aan hoe het in het algemeen met u ging in de 
AFGELOPEN 30 DAGEN. 
 
1.    Vul hier uw geboortedatum in: 
 DAG          MAAND         JAAR 

 
2a. Duurt het even vooraleer u kunt beginnen met plassen? 

nooit  0 
   

zelden  1 
   

soms  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 

2b. Hoeveel last hebt u hiervan? 
 Omcirkel een getal van 0 (helemaal geen last) tot 10 (heel veel last) 
 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
helemaal geen last  heel veel last 

 

 
3a. Moet u moeite doen om te blijven plassen? 

nooit  0 
   

zelden  1 
   

soms  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 

3b. Hoeveel last hebt u hiervan? 
 Omcirkel een getal van 0 (helemaal geen last) tot 10 (heel veel last) 
 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
helemaal geen last  heel veel last 

   

 
4a. Hoe zou u de kracht van uw urinestraal omschrijven? 

normaal  0 
   

zelden zwak  1 
   

soms zwak  2 
   

meestal zwak  3 
   

altijd zwak  4 

4b. Hoeveel last hebt u hiervan? 
 Omcirkel een getal van 0 (helemaal geen last) tot 10 (heel veel last) 
 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
helemaal geen last  heel veel last 
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5a. Stopt u meer dan eens tijdens het plassen en gaat u daarna weer door? 

nooit  0 
   

zelden  1 
   

soms  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 

5b. Hoeveel last hebt u hiervan? 
 Omcirkel een getal van 0 (helemaal geen last) tot 10 (heel veel last) 
 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
helemaal geen last  heel veel last 

   

 
6a. Hoe vaak hebt u na het plassen het gevoel dat uw blaas niet goed geleegd is? 

   

nooit  0 
   

zelden  1 
   

soms  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 

6b. Hoeveel last hebt u hiervan? 
 Omcirkel een getal van 0 (helemaal geen last) tot 10 (heel veel last) 
 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
helemaal geen last  heel veel last 

 

 
VS: sum scores 2-6   

 
7a. Moet u zich plotseling naar het toilet haasten om te plassen? 

nooit  0 
   

zelden  1 
   

soms  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 

7b. Hoeveel last hebt u hiervan? 
 Omcirkel een getal van 0 (helemaal geen last) tot 10 (heel veel last) 
 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
helemaal geen last  heel veel last 
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8a. Verliest u urine vooraleer u het toilet kunt bereiken? 
nooit  0 

   

zelden  1 
   

soms  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 

8b. Hoeveel last hebt u hiervan? 
 Omcirkel een getal van 0 (helemaal geen last) tot 10 (heel veel last) 
 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
helemaal geen last  heel veel last 

 

 

9a. Verliest u urine wanneer u hoest of niest? 
nooit  0 

   

zelden  1 
   

soms  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 

9b. Hoeveel last hebt u hiervan? 
 Omcirkel een getal van 0 (helemaal geen last) tot 10 (heel veel last) 
 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
helemaal geen last  heel veel last 

 

 
10a. Verliest u wel eens urine zonder duidelijke reden en zonder dat u het gevoel hebt dat u 

moet plassen? 
nooit  0 

   

zelden  1 
   

soms  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 

10b. Hoeveel last hebt u hiervan? 
 Omcirkel een getal van 0 (helemaal geen last) tot 10 (heel veel last) 
 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
helemaal geen last  heel veel last 
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11a. Verliest u urine als u slaapt? 
nooit  0 

   

zelden  1 
   

soms  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 

11b. Hoeveel last hebt u hiervan? 
 Omcirkel een getal van 0 (helemaal geen last) tot 10 (heel veel last) 
 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
helemaal geen last  heel veel last 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12a. Hoe vaak gebeurt het dat enkele minuten nadat u geplast hebt en u uw kleding weer hebt 
aangetrokken, uw onderbroek een beetje nat wordt? 

nooit  0 
   

zelden  1 
   

soms  2 
   

meestal  3 
   

altijd  4 

12b. Hoeveel last hebt u hiervan? 
 Omcirkel een getal van 0 (helemaal geen last) tot 10 (heel veel last) 
 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
helemaal geen last  heel veel last 

 

 
IS: sum scores 7-12   

 
13a. Hoeveel keer plast u gemiddeld overdag? 

één tot zes keer  0 
   

zeven tot acht keer  1 
   

negen tot tien keer  2 
   

elf tot twaalf keer  3 
   

dertien keer of meer  4 

13b. Hoeveel last hebt u hiervan? 
 Omcirkel een getal van 0 (helemaal geen last) tot 10 (heel veel last) 
 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
helemaal geen last  heel veel last 
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14a. Hoeveel keer moet u 's nachts gemiddeld opstaan om te plassen? 

   

nooit  0 
   

één keer  1 
   

twee keer  2 
   

drie keer  3 
   

vier of meer keer  4 

14b. Hoeveel last hebt u hiervan? 
 Omcirkel een getal van 0 (helemaal geen last) tot 10 (heel veel last) 
 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
helemaal geen last  heel veel last 

 

 
 
 
© ICSmaleSF        
 

 
Hartelijk dank voor het beantwoorden van deze vragen. 
 



ICIQ-UI Short Form (Dutch) 
 

Nummer proefpersoon Initialen proefpersoon VERTROUWELIJK  D   D M   M   M J    J 
Huidige datum 

Copyright © “ICIQ Group” 
f:\institut\cultadap\project\sp1892\finalversions\iciq\iciqnlq.doc-25/07/2003 

 
Veel mensen hebben af en toe last van ongewild urineverlies. Wij proberen uit te zoeken bij 
hoeveel mensen ongewild urineverlies voorkomt en hoeveel last zij hiervan hebben. Wij zijn u 
zeer erkentelijk , als u de volgende vragen  beantwoordt.  Probeert u zich hierbij voor te stellen 
hoe u zich over het algemeen gedurende de LAATSTE 4 WEKEN heeft gevoeld . 
 

1   A.u.b. uw geboortedatum invullen:  

      DAG         MND        JAAR 
     

2   U bent (1 hokje aankruisen): Vrouw  Man  
 

   

3   Hoe vaak heeft u last van ongewild urineverlies? (1 hokje aankruisen)   
nooit  0 

ongeveer één keer per week of minder  1 

twee tot drie keer per week  2 

ongeveer één keer per dag  3 

meerdere keren per dag  4 

continu  5 

 
 

4   Wij willen  graag weten hoeveel urine u denkt te verliezen. Hoeveel urineverliest u 
     gewoonlijk (ongeacht of u wel of geen beschermingsmateriaalgebruikt)? 

(1 hokje aankruisen)                                                                                         niets  0 

een beetje  2 

tamelijk veel  4 

veel  6 

 
 

5   Hoeveel invloed heeft het ongewilde urineverlies op uw dagelijkse leven? 
     A.u.b. een getal tussen 0 (helemaal niet) en 10 (heel erg) omcirkelen 

 
0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

helemaal niet  heel erg 
 

  

ICIQ score: som scores 3+4+5   
 

   

6   Wanneer verliest u urine ? (Aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden zijn 
     mogelijk) 

 nooit, ik heb geen last van urineverlies   
 ik verlies urine voordat ik het toilet kan bereiken   

 ik verlies urine wanneer ik hoest of nies   
 ik verlies urine wanneer ik slaap   
 ik verlies urine bij lichamelijke activiteit/inspanning      
 ik verlies urine wanneer ik na het plassen mijn kleren weer aantrek      
 ik verlies urine zonder duidelijke reden      

 ik verlies voortdurend urine   
    

 

Hartelijk dank voor het beantwoorden van deze vragen. 



 
 
Naam:_______________________     Datum:__________ 
 

Pittsburgh Slaapkwaliteit Index (PSQI) 
Nederlandstalige bewerking met toelating van de auteurs door R. Cluydts, M. Kerckhoffs, G. Hoffmann 

 
De volgende vragen hebben enkel betrekking op uw slaap tijdens de voorbije maand. Uw 
antwoorden moeten een zo nauwkeurig mogelijke weergave zijn van de meerderheid van de 
dagen en nachten tijdens de voorbije maand. Gelieve alle vragen te beantwoorden. 
 
1. Hoe laat ging u ’s avonds gewoonlijk naar bed?      ______ 
2. Hoeveel minuten duurde het gewoonlijk elke nacht vooraleer u in slaap viel?  ______ 
3. Hoe laat stond u’s morgens gewoonlijk op?      ______ 
4. Aan hoeveel uren SLAAP kwam u gemiddeld per nacht?      ______ 

(dit aantal kan verschillen van het aantal uren dat u in bed doorbracht) 
 
Zet voor de volgende vragen een kruisje in het toepasselijke vakje. Sla geen vraag over. 

 
5. Hoe vaak had u tijdens de voorbije maand moeilijkheden met slapen, omdat u… 
 

 

niet tijdens de 
voorbije 
maand 

minder dan 
éénmaal per 
week 

één- of 
tweemaal per 
week 

drie- of 
meermaals 
per week 

niet in slaap kon vallen binnen 30 minuten? � � � � 

midden in de nacht of in de vroege morgen wakker werd? � � � � 

naar het toilet moest gaan? � � � � 

niet gemakkelijk kon ademhalen? � � � � 

luid hoestte of snurkte? � � � � 

het te koud had? � � � � 

het te warm had? � � � � 

pijn had? � � � � 

een andere reden had? � � � � 

omschrijf:     

 
 zeer goed redelijk goed eerder slecht zeer slecht 
6. Hoe zou u uw globale slaapkwaliteit tijdens de voorbije 
maand beoordelen? ����    ����    ����    ����    

 niet tijdens de 
voorbije 
maand 

minder dan 
éénmaal per 
week 

één- of 
tweemaal per 
week 

drie- of 
meermaals 
per week 

7. Hoe vaak nam u gedurende de voorbije maand 
geneesmiddelen in (al dan niet voorgeschreven) als hulp bij 
het slapen? 

����    ����    ����    ����    

 niet tijdens de 
voorbije 
maand 

minder dan 
éénmaal per 
week 

één- of 
tweemaal per 
week 

drie- of 
meermaals 
per week 

8. Hoe vaak had u het de voorbije maand moeilijk om 
wakker te blijven tijdens autorijden, eten of een sociale 
activiteit? 

����    ����    ����    ����    

 geen enkel 
probleem 

een klein 
probleem 

enigszins een 
probleem 

een heel groot 
probleem 

9. In welke mate was het de voorbije maand voor u een 
probleem om met voldoende enthousiasme uw dagelijkse 
activiteiten uit te voeren? 

����    ����    ����    ����    

 



 

 
 
Naam:_______________________     Datum:__________ 

 
Epworth Slaperigheids Schaal 
 
Hoe groot is de kans dat u indommelt of inslaapt in de volgende situaties? 
 Omcirkel het cijfer dat het best past bij elke situatie: 
 (gelieve alle 8 vragen te beantwoorden)  
 
 0 = nooit ; 1 = kleine kans; 2 = redelijke kans; 3 = grote kans 
 
- zitten en lezen          0   1   2   3 

- TV kijken         0   1   2   3 

- als toeschouwer in theater of tijdens vergadering    0   1   2   3 

- als passagier in de auto tijdens een rit van ≥ een uur  0   1   2   3 

- rustig liggen in de namiddag      0   1   2   3 

- zitten en praten met iemand       0   1   2   3 

- rustig zitten na een middagmaal zonder alcohol    0   1   2   3 

- in de wagen na een oponthoud van enkele minuten   0   1   2   3 

 

        TOTAAL: ______/24 

 



Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1) Symptom Checklist 
Instructies 

 
De vragen op de volgende pagina zijn bedoeld om een dialoog tussen U en uw patiënten op gang te 
brengen en om te helpen bevestigen of een patiënt voldoet aan symptomen van ADHD 
(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, oftewel ‘aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’). 
 
Omschrijving: De symptoomlijst voor ADHD-symptomen is een diagnostisch hulpmiddel waarin de 
achttien DSM-IV-TR-criteria zijn opgenomen. Van zes van de achttien vragen is aangetoond dat ze het 
best voorspellen of een patiënt symptomen vertoont die overeenkomen met deze van ADHD. Deze zes 
vragen vormen deel A van de symptoomlijst voor ADHD-symptomen en vormen tevens de basis van de 
ASRS-vragenlijst t.b.v. de screening (versie 1.1). Deel B van de symptoomlijst bestaat uit de overige 
twaalf vragen. 
 

Instructies: 
 
Symptomen 
 

1. Vraag de patiënt om zowel deel A als deel B van de symptoomlijst in te vullen door een kruisje 
te zetten in het vakje dat het beste weergeeft hoe vaak hij of zij het betreffende symptoom heeft.  

 
2. Scoor deel A. Als er vier of meer kruisjes staan in de donkergekleurde vakjes in deel A, dan 

vertoont de patiënt symptomen die in hoge mate overeenkomen met ADHD bij volwassenen. 
Verder klinisch onderzoek is dan aangewezen. 

 
3. De scores van deel B leveren extra aanwijzingen op en kunnen worden gebruikt om beter inzicht 

te krijgen in de symptomen van de patiënt. Let voornamelijk op kruisjes in de donkergekleurde 
vakjes. Voor bepaalde vragen is de score sensitiever dan voor andere vragen. De twaalf vragen in 
deel B worden niet gebruikt voor een totaalscore of leveren geen diagnostische 
waarschijnlijkheid. Het is gebleken dat de zes vragen in deel A het best voorspellen of de patiënt 
de aandoening heeft en daarom wordt bij voorkeur deel A gebruikt als screening-instrument. 

 
Beperkingen 

 
1. Bespreek de volledige symptoomlijst met uw patiënt en beoordeel in welke mate elk symptoom 

tot beperkingen leidt. 
 
2. Besteed aandacht aan de werk- of schoolomgeving, het sociale leven en het gezinsleven van de 

patiënt. 
 

3. Aangezien de frequentie waarmee een symptoom optreedt vaak verband houdt met de ernst van 
het symptoom kan de symptoomlijst ook nuttig zijn bij het beoordelen van de beperkingen. Als 
de symptomen van uw patiënt vaak voorkomen kan U hem/haar vragen om te beschrijven in 
welke mate deze invloed hebben op zijn/haar vermogen om te werken, om zaken thuis te regelen 
of om goed op te schieten met anderen, zoals de partner of een belangrijk steunfiguur. 

 
Voorgeschiedenis 

 
1. Beoordeel of deze symptomen of vergelijkbare symptomen optraden in de jeugd. Niet alle 

volwassenen met ADHD zijn formeel gediagnosticeerd met deze aandoening in hun jeugd. Zoek 
bij het beoordelen van de voorgeschiedenis van de patiënt naar aanwijzingen voor vroeg- 
optredende en lang-aanhoudende aandachtsproblemen of problemen met betrekking tot  
zelfbeheersing. De patiënt moet enkele significante symptomen in de jeugd vertoond hebben, 
maar het is niet noodzakelijk dat alle symptomen aanwezig waren.  



 
Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1) Symptom Checklist 

Naam patiënt  Datum  

Gelieve onderstaande vragen te beantwoorden door aan te geven hoe vaak U het 
symptoom in kwestie hebt. Zet een kruisje in het vakje aan de rechterzijde dat uw 
gevoel en gedrag gedurende de afgelopen zes maanden het beste weergeeft. Gelieve 
de ingevulde vragenlijst af te geven aan de hulpverlener om deze te bespreken. 
 N

oo
it 

Ze
ld

en
 

So
m

s  

V
aa

k 

Ze
er

 v
aa

k 

1. Hoe vaak hebt U moeite om de laatste details van een taak af te werken nadat U 
de meest boeiende delen ervan al hebt voltooid? 

     

2. Hoe vaak hebt U problemen om de dingen goed op een rijtje te zetten als U een  
complexe taak moet organiseren?  

     

3. Hoe vaak hebt U moeite om afspraken of verplichtingen te onthouden?      

4. Hoe vaak vermijdt U een taak of stelt U een taak uit als U hiervoor veel moet 
nadenken? 

     

5. Hoe vaak wriemelt U met uw handen of voeten of kan U deze niet stil houden 
wanneer U een lange tijd moet blijven zitten? 

     

6. Hoe vaak voelt U zich overactief en gedwongen om dingen te doen, alsof U door 
een motor wordt aangedreven? 

     

    Deel A
7. Hoe vaak maakt U fouten door slordigheid wanneer U een saaie of moeilijke 

opdracht moet uitvoeren? 
   

8. Hoe vaak hebt U het moeilijk om uw aandacht erbij te houden wanneer U werk 
moet verrichten dat saai is of waarin veel herhaling zit? 

   

9. Hoe vaak hebt U het moeilijk zich te concentreren op wat mensen tegen U 
zeggen, zelfs wanneer ze zich rechtstreeks tot U richten? 

   

10. Hoe vaak legt U dingen verloren of hebt U moeite om dingen terug te vinden, 
thuis of op het werk? 

   

11. Hoe vaak wordt U afgeleid door activiteiten of lawaai in uw omgeving?    

12. Hoe vaak staat U eens recht tijdens bijeenkomsten of in andere situaties waar van 
U wordt verwacht dat U blijft zitten? 

   

13. Hoe vaak voelt U zich rusteloos of kan U zich niet stil houden?    

14. Hoe vaak hebt U moeite om tot rust te komen en U te ontspannen wanneer U tijd 
voor uzelf hebt? 

   

15. Hoe vaak komt het voor dat U teveel praat in sociale situaties?    

16. Wanneer U zich in een conversatie bevindt, hoe vaak komt het voor dat U de 
zinnen van uw gesprekspartner zelf afmaakt vóór hij of zij dat zelf kan doen? 

   

17. Hoe vaak hebt U het moeilijk om uw beurt af te wachten in situaties waarin dit 
vereist is? 

   

18. Hoe vaak stoort U andere mensen wanneer zij met iets bezig zijn?    

 Deel B
 

 



 
Belang van het screenen van ADHD bij volwassenen 

 
 
 
 
Onderzoek wijst erop dat de symptomen van ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, ofwel 
‘aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’) kunnen blijven bestaan in de volwassenheid met 
aanzienlijke gevolgen voor relaties, de loopbaan en zelfs de eigen veiligheid van diegenen die de 
aandoening hebben 1-4. Omwille van het gegeven dat deze aandoening niet steeds goed wordt 
onderkend, krijgen veel patiënten met ADHD niet steeds de aangewezen behandeling. Daardoor 
kunnen zij niet ten volle gebruik maken van hun mogelijkheden. Het probleem is gedeeltelijk te wijten 
aan het feit dat de diagnose niet eenvoudig te stellen is, vooral niet bij volwassenen.  
 
Deze symptoomlijst voor ADHD-symptomen bij volwassenen (de ASRS- versie 1.1) is ontwikkeld in 
samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de studiegroep voor ADHD bij 
volwassenen, die onder meer bestaat uit de onderstaande psychiaters en onderzoekers: 
 
 

Lenard Adler, MD 
Associate Professor of Psychiatry and Neurology 
New York University Medical School 

 
Ronald C. Kessler, PhD 
Professor, Department of Health Care Policy 
Harvard Medical School 

 
Thomas Spencer, MD 
Associate Professor of Psychiatry 
Harvard Medical School 

 
 
Als professionele hulpverlener kan U de ASRS-v 1.1 gebruiken als hulpmiddel om ADHD bij 
volwassen patiënten op te sporen. Het resultaat van de screening kan een aanwijzing zijn dat een 
uitgebreider klinisch interview met de patiënt noodzakelijk is. De vragen van de ASRS-v 1.1 peilen naar 
de DSM-IV-criteria en hebben betrekking op uitingen van ADHD-symptomen bij volwassenen. De 
inhoud van de vragenlijst is een weergave van het belang dat DSM-IV hecht aan de symptomen, de 
mate van beperking en de voorgeschiedenis van de patiënt om tot een juiste diagnose te komen4. 
 
De symptoomlijst kan in ongeveer vijf minuten worden ingevuld en kan belangrijke aanvulling zijn op 
het diagnostische proces rond ADHD in de volwassenheid.  
 
 
 
 
_______________________________ 
 
Literatuur: 
 
1. Schweitzer JB, et al. Med Clin North Am. 2001;85(3):10-I I, 757-777. 
2. Barkley RA. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment. 2nd ed. 1998. 
3. Biederman J, et al. Am J Psychiatry, 1993:150:1792-1798. 
4. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision. 

Washington, DC, American Psychiatric Association. 2000:85-93. 



Geriatric Depression Scale (GDS) 
 
 
 
 
Naam: ……………………………. 
 
Geboortedatum: .…-.…-………… 
 
Datum invullen:  .…-.…-…..…….. 
 
 
 
Deze vragenlijst bestaat uit vragen waarop u met "Ja" of "Nee" kunt 
antwoorden. 
 
Het is de bedoeling dat u de vragen leest en bedenkt welk antwoord 
u hierop zult geven. 
 
U geeft het antwoord dat het best weergeeft hoe u zich de afgelopen 
week, met vandaag erbij, gevoeld heeft. 
 
Om het door u gekozen antwoord zet u dan een cirkeltje. 
 
 
 
Voorbeeld: 
 
Vindt u het mooi weer vandaag? Ja Nee 
 
In dit voorbeeld vindt degene die de vraag beantwoord dat het mooi 
weer is. 
 
 
Het is belangrijk dat u alle 30 vragen beantwoordt. 
 
 
 
 
 
Vertaling: J.A.C. Bleeker, M.L. Frohn de Winter, E. Cornelissen (1985)



NB. Zet een cirkeltje om het antwoord dat op u van toepassing is. 
 
 
 
 
1.  Bent u innerlijk tevreden met uw leven? Ja Nee 
 
2.  Bent u met veel activiteiten en interessen 

opgehouden? Ja Nee 
 
3.  Hebt u het gevoel dat uw leven leeg is? Ja Nee 
 
4.  Verveelt u zich vaak? Ja Nee 
 
5.  Hebt u hoop op de toekomst? Ja Nee 
 
6.  Piekert u over dingen die u niet uit uw hoofd 

kunt zetten? Ja Nee 
 
7.  Hebt u meestal een goed humeur? Ja Nee 
 
8.  Bent u bang dat u iets naars zal overkomen? Ja Nee 
 
9.  Voelt u zich meestal wel gelukkig? Ja Nee 
 
10. Voelt u zich vaak hopeloos? Ja Nee 
 
11. Bent u vaak rusteloos of zenuwachtig? Ja Nee 
 
12. Blijft u liever thuis dan uit te gaan en nieuwe 

dingen te doen? Ja Nee 
 
13. Piekert u vaak over de toekomst? Ja Nee 
 
14. Hebt u het gevoel dat u meer moeite heeft met 

het geheugen dan anderen? Ja Nee 
 
15. Vindt u het fijn om te leven? Ja Nee 



NB. Zet een cirkeltje om het antwoord dat op u van toepassing is. 
 
 
 
 
16. Voelt u zich vaak down en in de put? Ja Nee 
 
17. Voelt u zich nogal waardeloos op het ogenblik? Ja Nee 
 
18. Piekert u veel over het verleden? Ja Nee 
 
19. Vindt u het leven opwindend? Ja Nee 
 
20. Is het voor u moeilijk om met nieuwe dingen 

te beginnen? Ja Nee 
 
21. Voelt u zich energiek? Ja Nee 
 
22. Hebt u het gevoel dat uw situatie hopeloos is? Ja Nee 
 
23. Denkt u dat de meeste mensen het beter hebben 

dan u? Ja Nee 
 
24. Windt u zich vaak op over kleinigheden? Ja Nee 
 
25. Hebt u vaak het gevoel dat u zou willen huilen? Ja Nee 
 
26. Kost het u moeite om ergens uw aandacht bij 

te houden? Ja Nee 
 
27. Staat u ´s ochtends met plezier op? Ja Nee 
 
28. Geeft u er de voorkeur aan gezelschap te 

vermijden? Ja Nee 
 
29. Is het gemakkelijk voor u om beslissingen te 

nemen? Ja Nee 
 
30. Voelt u zich even helder als gewoonlijk? Ja Nee 
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UITLEG PLASKALENDER 

KOLOM A :   

o vul bij elke plasbeurt het uur en de geplaste hoeveelheid (…ml) in 

 

o begin telkens ’s ochtends bij het opstaan tot en met de volgende ochtend na de   

         eerste plas (dit volume hoort nog bij de nachtelijke urineproductie)!  

 tenzij u de plaskalender drie opeenvolgende dagen bijhoudt, dan mag u  

       enkel bij de derde dag niet vergeten de ochtendplas van “dag 4” niet te  

  noteren 

 

o vergeet zeker niet het uur van slapengaan en het uur van opstaan de volgende  

ochtend te noteren, dit is belangrijk om te weten hoeveel keer u bent opgestaan 

om te plassen tussen het moment van slapengaan en opstaan ’s ochtends (u 

kan dit ook omcirkelen of noteren in kolom B) 

 

KOLOM B: (ENKEL INDIEN VAN TOEPASSING) 

o duid iedere keer aan dat u per ongeluk nat bent geweest met N: 

 N1 = enkele druppels verlies 

 N2 = volledig nat, verversen noodzakelijk 

 

o omschrijf de situatie, bv. bij hoesten, lachen, aandrang,… 

 

KOLOM C: 

o noteer telkens wanneer u iets gedronken heeft: 

 de hoeveelheid (…ml) 

 de soort drank, bv. water, soep, koffie, frisdrank, alcohol 
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Kolom A :  Geef gedurende 3 x 24u voor iedere plasbeurt  het uur en de geplaste hoeveelheid (……ml) aan; vergeet niet het volume 

van de eerste plasbeurt de volgende ochtend te noteren; duid ook het uur van opstaan en slapengaan aan  

Kolom B : Duid iedere keer aan dat u per ongeluk nat bent geweest met N, N1= enkele druppels verlies en N2= volledig nat, 

verversen nodig. Omschrijf de situatie, bv. bij hoesten, hard lachen, bij aandrang 

Kolom C : Het drinken bijhouden per glas / tas of per ………..ml vochtinname + welke soort drank 

UUR 

DAG 1: …..../..…../…………. DAG 2: ……./……./...………. DAG 3: ……./..…../…………. 

UUR VAN OPSTAAN DAG 1: ………...U UUR VAN OPSTAAN DAG 2: ……....U UUR VAN OPSTAAN DAG 3: ……....U 

A B C A B C A B C 

6 
         

7 
         

8 
         

9 
         

10 
         

11 
         

12 
         

13 
         

14 
         

15 
         

16 
         

17 
         

18 
         

19 
         

20 
         

21 
         

22 
         

23 
         

24 
         

1 
         

2 
         

3 
         

4 
         

5 
         

B
E

L
A

N
G

R
IJ

K
!!

 

UUR VAN SLAPENGAAN DAG 1:……..U 
 
UUR VAN OPSTAAN NA DAG 1:…..…U  
 
OCHTENDURINE NA DAG 1:………ML      

UUR VAN SLAPENGAAN DAG 2:…..…U 
 
UUR VAN OPSTAAN NA DAG 2:……..U 
 
OCHTENDURINE NA DAG 2: .……..ML 

UUR VAN SLAPENGAAN DAG 3:…...U 
 
UUR VAN OPSTAAN NA DAG 3:……U 
 
OCHTENDURINE NA DAG 3: ……...ML 

 

PLASKALENDER 
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OSMOLALITEITSTEST 

 

Er wordt U gevraagd gedurende 24 uur telkens om de 3 uur te plassen in een maatbeker.  

U begint door ’s ochtends de eerste keer in het toilet te plassen, vanaf dan begint de eigenlijke test en verzamelt u 3 uur 

later het eerste van de 8 staaltjes. 

Bijvoorbeeld: eerste plas om 7u ’s ochtends  verzamelen van stalen om: 10u – 13u – 16u – 19u – 22u – 01u – 04u – 07u.  

Deze 8 plassen worden telkens gemeten (……..mL)* en er wordt telkens een gedeelte in een proefbuisje opgezogen. Op elke 

proefbuis (8 in totaal) wordt een etiket van het UZGent gekleefd met de correcte nummering volgens de lijst (U1, U2, U3,…).  

De proefbuisjes worden in de koelkast bewaard, en de volgende dag naar de dienst urologie, P6, in het UZGent gebracht, zodat 

deze stalen kunnen worden doorgestuurd naar het laboratorium voor bepaling van creatinine en osmolaliteit.  

U dient gedurende de 24 uur elke plas te meten, dus indien u tussendoor moet plassen, moet u het volume en uur noteren en telt u 

dit volume op bij het volume gemeten op het moment van staalname (zie kolommen tussentijdse plas). 

U mag die dag naar eigen gewoonte drinken.   
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Hieronder kan u het desbetreffende uur en volume noteren: 

 

 

 

 

Plas Uur   
(Tussentijdse 

plas)* 

(Tussentijdse 

plas)* 

Volume plas bij 

staalname 
 Totaal volume  

(per periode van 3u) 

U1 …..u…..   ………ml (…u…) ………ml (…u…) ………ml (…u…)  = ………ml 

U2 …..u…..   ………ml (…u…) ………ml (…u…) ………ml (…u…)  = ………ml 

U3 …..u…..   ………ml (…u…) ………ml (…u…) ………ml (…u…)  = ………ml 

U4 …..u…..   ………ml (…u…) ………ml (…u…) ………ml (…u…)  = ………ml 

U5 …..u…..   ………ml (…u…) ………ml (…u…) ………ml (…u…)  = ………ml 

U6 …..u…..   ………ml (…u…) ………ml (…u…) ………ml (…u…)  = ………ml 

U7 …..u…..   ………ml (…u…) ………ml (…u…) ………ml (…u…)  = ………ml 

U8 …..u…..   ………ml (…u…) ………ml (…u…) ………ml (…u…)  = ………ml 

+3u 

+3u 

+3u 

+3u 

+3u 

+3u 

+3u 


