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Abstract 

1. Context 

 

In België heeft 21% van de vrouwen boven de 50 jaar last van urine-incontinentie, maar nog niet 

eens de helft zoekt hiervoor professionele hulp. Op huisartsniveau kan dit probleem worden 

aangepakt door vrouwen met stressincontinentie bekkenbodemoefeningen aan te leren en 

vrouwen met aandrangincontinentie blaastraining uit te leggen. 

 

2. Onderzoeksvraag 

 

Wat is het effect van bekkenbodemoefeningen op de levenskwaliteit van patiënten met urine-

incontinentie? 

 

3. Methode 

Onze doelgroep zijn vrouwen tussen 35 en 70 jaar die last hebben van urineverlies. Via posters 

en een anamnestische screening in het verlengde van een curatief consult wordt de doelgroep 

gerekruteerd. Volgende vragen worden hierbij gesteld: “Verliest u soms urine wanneer u hoest, 

niest, lacht of sport?” en “Ervaart u soms plots een sterke drang om te plassen en moet u zich 

dan haasten naar het toilet?” Tijdens een 2e consult wordt een uitgebreide vragenlijst over het 

urineverlies en de invloed op de levenskwaliteit afgenomen. Indien ze in aanmerking komen en 

dit wensen, worden ze doorverwezen naar een gespecialiseerde kinesitherapeut. Zo niet worden 

thuisoefeningen uitgelegd. Na 3 maanden behandeling wordt het effect op de klachten en de 

levenskwaliteit telefonisch nagegaan.  

4. Resultaten 

In totaal worden 17 vrouwen in de studie geïncludeerd. Twee vrouwen vallen later af: de eerste 

omdat ze niet naar de kinesitherapeut is gegaan en de tweede omdat ze haar thuisoefeningen 

niet heeft gedaan. Er zijn 7 vrouwen die last hebben van stressincontinentie en 5 van 

aandrangincontinentie. Drie vrouwen met gemengde incontinentie ervaren de meest negatieve 

invloed op de levenskwaliteit. Vijf vrouwen kiezen voor kinesitherapie, de overige 10 krijgen 

thuisoefeningen mee. Zowel de thuisoefeningen als de kinesitherapie geven bij 12 van de 15 

vrouwen een toename van de levenskwaliteit van 5,5% tot 50%.  

5. Conclusie 

Screening van 35-plus vrouwen op klachten van urine-incontinentie, biedt de mogelijkheid om 

bekkenbodemoefeningen en blaastraining aan te bieden. Begeleiding door een kinesitherapeut 

resulteert in de grootste vooruitgang inzake levenskwaliteit, terwijl thuisoefeningen ook een 

waarneembare verbetering geven.  

ICPC-code: Urine-incontinentie. Contact: jirka.vandamme@ugent.be
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Inleiding 

Urinaire incontinentie is een frequent voorkomend probleem, zowel bij oudere als bij jongere 

vrouwen. In België heeft 21% van de vrouwen boven de 50 jaar er last van (Naemova et al., 

2007). Echter nog niet eens de helft zoekt professionele hulp. Veel vrouwen vinden het een 

normaal verschijnsel na de bevalling of bij het verouderen. Er heerst onwetendheid over de 

mogelijke behandelingen. De oplossing wordt maar al te vaak gezocht bij opvangmaterialen, 

zoals inlegkruisjes. Er bestaat nog steeds een schroom over dit onderwerp. Aangezien de 

huisarts voor vele mensen het eerste aanspreekpunt is, is het ideaal om dit probleem op 

huisartsenniveau proberen aan te pakken. 

Dit project heeft als doel de levenskwaliteit van patiënten met dit probleem te verbeteren op 

eerstelijnsniveau. Inspanningsgebonden incontinentie wordt ook stressincontinentie genoemd. 

Stressincontinentie betekent ongewild urineverlies bij hoesten, niezen of inspanning. De 

eerstekeuzebehandeling voor inspanningsgebonden incontinentie is 

bekkenbodemkinesitherapie. Dit kan door de huisarts uitgelegd worden door middel van 

thuisoefeningen of aangeleerd worden door een gespecialiseerde kinesitherapeut. De keuze 

tussen deze behandelingen wordt door de patiënt gemaakt, maar bij matige tot erge 

incontinentieklachten wordt kinesitherapie toch aangeraden. Aandrangincontinentie wordt ook 

urge-incontinentie genoemd. Aandrangincontinentie is het urineverlies dat ontstaat door een 

ongewilde en ongecontroleerde detrusorcontractie. Ook voor aandrangincontinentie kunnen 

levensstijlaanpassingen, thuisoefeningen en kinesitherapie baat hebben. De effectiviteit ligt hier 

wel lager dan voor stressincontinentie. Toch wordt ook deze groep in het project geïntegreerd. 

Bij gemengde incontinentie worden zowel bekkenbodemoefeningen als blaastraining 

aangeleerd. De nadruk van de behandeling ligt op de vorm van urineverlies die overheerst. 

Het voornaamste opzet van het project is deze behandelingen integreren in de dagdagelijkse 

praktijk. Het taboe moet hierover worden doorbroken en patiënten moeten informatie over de 

behandelingsmethoden krijgen. Rekening houdend met de aanbevelingen van het ethisch comité 

wordt de rekrutering van de patiënten gedaan door middel van posters in de praktijk. Daarnaast 

zal in het verlengde van een curatief consult op vraag van de patiënt door de behandelende arts 

een anamnestische screening gebeuren naar de aanwezigheid van incontinentieklachten bij 

vrouwen tussen 35 en 70 jaar. 
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Literatuuronderzoek 

Het literatuuronderzoek wordt beperkt tot inspanningsgebonden incontinentie (stress) en 

aandrangincontinentie (urge).  

1. Prevalentie en incidentie van urine-incontinentie 

In België ervaart 21% van de vrouwen ouder dan 50 jaar urinaire incontinentie (Naemova et al., 

2007). Van deze groep klaagt 17% over dagelijks ongewild urineverlies. 

Inspanningsincontinentie is met 42% de meest voorkomende vorm van urine-incontinentie. Van 

alle Belgische vrouwen heeft 9,9% er last van. De verhouding van inspannings-, aandrang- en 

gemengde incontinentie varieert met de leeftijd: op hogere leeftijd is er een groter aandeel van 

aandrang- en gemengde incontinentie ten opzichte van inspanningsincontinentie. 

Inspanningsincontinentie komt het meest voor bij jonge vrouwen en vrouwen rond de 40 jaar.  

 

In onderstaande figuur wordt de incidentie van urine-incontinentie per 1000 patiëntenjaren 

voorgesteld. De totale incidentie bedraagt 3.3 per 1000 patiëntenjaren voor de jaarlijkse 

contactgroep en 2.61 voor de geschatte praktijkpopulatie. De incidentie wordt uitgedrukt in 

patiëntenjaren, wat het veelvoud is van het aantal patiënten en de tijd dat ze worden opgevolgd 

in die periode. De jaarlijkse contactgroep is het totale aantal patiënten dat in dat jaar wordt 

gezien. De geschatte praktijkpopulatie wordt berekend door het aantal van de jaarlijkse 

contactgroep te delen door het percentage patiënten dat de huisarts jaarlijks contacteert, 

gebaseerd op cijfers van de mutualiteit. 

 

 
Figuur 1: Incidentie van urine-incontinentie per 1000 patiëntenjaren van de jaarlijkse contactgroep (JCG) en van de 

geschatte praktijkpopulatie (PP) over de periode 2008-2010 per leeftijdsgroep (www.intego.be) 
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2. Levenskwaliteit 

 

Deze aandoening heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven, vanwege de sociale, 

fysieke en seksuele beperkingen. Vooral symptomen van urge- en gemengde incontinentie 

hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van leven (Vaart et al., 2000). Urge-incontinentie is 

onvoorspelbaar en het gaat vaak over grotere hoeveelheden urineverlies. Voor 

stressincontinentie bestaat een betere zelfzorg in de vorm van incontinentie 

absorptiematerialen. Urineverlies beperkt voor vele patiënten hun dagelijkse activiteiten. Het 

leidt vaak tot verminderd zelfvertrouwen en soms zelfs tot depressie (Christiaens et al., 2011). 

Echter 2/3 van de vrouwen ervaart het onwillekeurige urineverlies als helemaal niet of slechts 

zeer licht storend. Anderzijds geeft 10% aan een duidelijke hinder te ondervinden (Hannestad et 

al., 2000). 

Er bestaan 2 vragenlijsten die het effect van de klachten op de levenskwaliteit nagaan. De 

Incontinentie Impact Lijst (IIL) en de Urogenitale Klachten Lijst (UKL). (zie bijlage 1) De IIL meet 

de gevolgen van incontinentie voor het dagelijkse functioneren. De UKL bestaat uit 9 vragen en 

wordt gebruikt voor het vaststellen van urogenitale symptomen en de ervaren hinder hiervan. 

Hoe hoger de score in percentage, hoe beter de levenskwaliteit (Vaart et al., 2000). 

3. Hulpzoekend gedrag 

 

Er heerst een gevoel van schaamte over het onderwerp, waardoor veel vrouwen dit probleem 

niet spontaan ter sprake brengen tijdens een consultatie. Deze vrouwen hebben zich vaak al 

aangepast aan het probleem. Ze leren ermee leven. Voor veel vrouwen hoort urineverlies bij het 

normale verouderingsproces, waardoor ze dus geen hulp zoeken. Daarnaast zorgt 

onduidelijkheid over de behandelmogelijkheden ervoor dat vrouwen geen medische hulp 

zoeken. Ongeveer de helft van de patiënten zou geen arts raadplegen, omdat ze de aandoening 

niet als een probleem zien en zich er geen zorgen over maken (Christiaens et al., 2011). Gezien 

de meest negatieve invloed op de levenskwaliteit zoeken vrouwen met gemengde incontinentie 

het snelste hulp en worden ze dus het vaakst behandeld. 

Volgens een studie van Albers-Heitner et al. koopt 29,3% van de patiënten met urineverlies 

incontinentie opvangmateriaal zonder de huisarts te contacteren. Vijftig procent van de 

patiënten die de huisarts hiervoor wel contacteren, krijgt enkel incontinentie absorptiemateriaal 

van de huisarts voorgeschreven. Bijgevolg is 29% van de patiënten niet tevreden met de 

informatie die ze van de huisarts krijgen (Albers-Heitner et al., 2008). 

4. Risicofactoren urine-incontinentie 

Overgewicht, obstipatie en cafeïnegebruik zijn risicofactoren voor het ontwikkelen van 

urineverlies. Cafeïne verhoogt de druk en de prikkelbaarheid ter hoogte van de musculus 

detrusor. Minder koffie drinken kan bijgevolg de aandrang reduceren. 

Ook de pariteit heeft een invloed. Na een vaginale bevalling is de kans op het ontstaan van 

stressincontinentie aanzienlijk groter dan na een bevalling per sectio caesarea. (Verema et al., 

2003). 

Zoals eerder in de figuur 1 aangeduid, neemt het risico op urineverlies toe met de leeftijd. Het 

hormoontekort na de menopauze zorgt hiervoor. Hysterectomie, familiale voorgeschiedenis en 

roken zijn andere risicofactoren voor stressincontinentie. 
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Systemisch toegediende oestrogenen (met of zonder progestagenen) verergeren de urine-

incontinentie. Daarnaast hebben ze veel ernstige bijwerkingen. Intravaginaal toegediende 

oestrogenen zijn mogelijk wel nuttig, maar waarschijnlijk minder effectief dan 

bekkenbodemspieroefeningen (Cody et al., 2012). 

 

Al deze risicofactoren worden bij het praktijkproject nagevraagd.  

 

5. Aanpak door de huisarts 

Urine-incontinentie kan grotendeels in de eerste lijn aangepakt worden. Slechts bij falen van de 

aanpak in de eerste lijn of wanneer een chirurgische behandeling te overwegen is, is een 

gespecialiseerde aanpak noodzakelijk (Christiaens et al., 2011). 

 

5.1.  Anamnese 

De anamnese is de sleutel tot de diagnose. Het type en de ernst van urine-incontinentie kunnen 

hiermee worden bepaald. Inspanningsincontinente patiënten verliezen urine bij abdominale 

drukverhoging, zoals bij fysieke activiteiten. Om urineverlies te voorkomen gaan de patiënten 

vaker plassen en zo wordt de urinefrequentie verhoogd. Patiënten met aandrangincontinentie 

klagen over ongewild urineverlies samengaand met of rechtstreeks voorafgegaan door een zeer 

sterke plotse aandrang om te plassen (urgentie). Deze patiënten plassen vaak, met dringende 

plasdrang, kleine hoeveelheden en zonder verband met een fysieke inspanning. Dikwijls is er 

een lange periode tussen het ontstaan van de klachten en de eerste consultatie. Een zorgvuldige 

anamnese naar de klachten, de medische voorgeschiedenis, het gebruik van medicatie, het 

toiletgedrag en het beroep is belangrijk (Naoemova et al., 2007).  

Om het onderscheid tussen inspanningsgebonden- en aandrangincontinentie te maken wordt 

gebruik gemaakt van de 3IQ (incontinence questions) vragenlijst. (zie bijlage 1) Deze vragenlijst 

is niet erg nauwkeurig en is ongeschikt bij complexe incontinentie of incontinentie met 

comorbiditeit. Een volledig correcte diagnose is bij het eerste contact echter van minder belang, 

aangezien bekkenbodemreëducatie volgens de huidige richtlijnen de eerste stap is in de aanpak 

van zowel urge- als stressgebonden incontinentie (NHG standaard Urine-incontinentie). 

Wanneer deze eerste behandeling faalt, is urogynaecologische oppuntstelling gewenst. Ook 

wanneer een meer invasieve (chirurgie), een meer risicovolle (medicatie) of een duurdere 

(biofeedback) behandeling wordt overwogen. wordt doorverwezen. Aan de hand van 3 

eenvoudige vragen kan dus snel op de eerste consultatie het type urineverlies worden bepaald 

(Brown et al., 2006). 

5.2.  Klinisch onderzoek 

Bekkenbodemonderzoek dient te gebeuren om te bepalen of de patiënt de bekkenbodemspieren 

al dan niet kan aanspannen. Men doet hierbij een vaginaal toucher bij vrouwen in 

gynaecologische houding. Indien ze dit niet spontaan kunnen, dient te worden verwezen naar 

een bekkenbodemkinesitherapeut. Hierbij kan dan ook een prolaps gedetecteerd worden. Een 

prolaps graad 3 of 4 is meestal geassocieerd met klachten en dit dient dus eerst te worden 

aangepakt alvorens de bekkenbodembehandeling te starten (CBO, 2012). 
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5.3.  Urineonderzoek 

Urineonderzoek wordt aangeraden bij alle vrouwen met urineverlies. Erythrocyten, leukocyten 

en nitriet worden opgespoord. Indien de urine teststrook positief is, dient een urinekweek te 

worden ingesteld, ook bij vrouwen zonder klachten van branderige of frequente mictie. 

5.4.  Mictiedagboek 

 

Een mictiedagboek geeft heel wat informatie over de soort incontinentie en de impact op het 

dagelijkse leven. (zie bijlage 6) Ideaal dient dit 3 dagen op rij te worden bijgehouden. In het 

dagboek wordt de hoeveelheid en soort vochtinname (drank en voedsel) bijgehouden. 

Daarnaast worden het tijdstip van urineren, de hoeveelheid urineverlies, het aantal wisselingen 

van incontinentie absorptiemateriaal, de oorzaak van het verlies (hoest, plotse aandrang,…) en 

activiteiten tijdens het verlies genoteerd. Ideaal wordt een dag in het weekend en een dag in de 

week opgevolgd. Het is een goed diagnostisch middel om symptomen van urinaire incontinentie 

verder in te schatten. Sommige studies hebben zelfs een therapeutisch effect aangetoond. Het 

mictiedagboek is het middel bij uitstek om op een eenvoudige manier te kunnen evalueren hoe 

de klachten en de symptomen van de patiënt er in het dagelijkse leven uitzien. Geen andere 

onderzoeksmethode kan op dezelfde manier deze inlichtingen geven (Naoemova et al., 2007). 

 

5.5.  Aanvullende onderzoeken 

Cystoscopie, MR, CT-scan of echografie worden niet aangeraden als onderzoeken bij urineverlies 

(CBO, 2012). Deze onderzoeken dragen niet meer bij tot de diagnose dan de anamnese. 

Cystoscopie kan wel van waarde zijn bij vrouwen met pijn of recidiverende urineweginfecties, 

na een eerdere operatie in het klein bekken, of bij een verdenking op fistels, maligniteiten of 

stenen. 

5.6.  Behandeling 

De doelstelling van de behandeling is een verbetering van de levenskwaliteit en het sociale 

functioneren met verminderen van de frequentie en het volume van ongewild urineverlies. Dit 

alles met zo weinig mogelijk ongewenste effecten. 

5.6.1. Levensstijlaanpassingen 

Beperken van alcohol en niet te veel en niet te weinig drinken zijn de eerste stappen in de 

aanpak van incontinentie. Bij vrouwen met overactieve blaasklachten en/of 

aandrangincontinentie wordt cafeïnereductie aangeraden. Aan obese vrouwen (BMI>30) met 

urine-incontinentie of overactieve blaasklachten wordt geadviseerd te vermageren (Subak et al., 

2009). Dit heeft een bewezen gunstig effect op urineverlies. Obstipatie (< 2/w ontlasting) en 

toename van persen bij de stoelgang is geassocieerd met het ontstaan van prolaps en van urine-

incontinentie, maar bewijs over het effect van behandeling van de obstipatie is nog niet 

gevonden. Rookstop wordt aangeraden, hoewel het effect onduidelijk is. 

Bukken, tillen en langdurig lopen kunnen een negatieve invloed hebben op urine-incontinentie. 

Routinematig gebruik van incontinentie absorptiemateriaal wordt enkel aangeraden als 

tijdelijke aanvulling op conservatieve behandeling, indien de behandeling geen of onvoldoende 

effect heeft of als een (operatieve) vervolgbehandeling niet mogelijk of gewenst is. 
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5.6.2. Inspanningsgebonden incontinentie 

5.6.2.1. Definitie  

Inspanningsincontinentie betekent ongewild urineverlies bij een drukverhoging in het abdomen, 

zoals veroorzaakt door hoesten, lachen, sporten of andere fysieke activiteiten. Er zijn 2 

pathofysiologische mechanismen: een tekort aan weerstand en een hypermobiliteit van de 

urethra. Een combinatie van beide afwijkingen komt voor bij de meerderheid van de patiënten. 

Vooral vrouwen hebben last van inspanningsincontinentie door een zwakte van de 

bekkenbodemspieren, een defect van de sluitspier na de bevalling, hormoontekort in de 

menopauze, na hysterectomie of bij obesitas (Naoemova et al., 2007). 

5.6.2.2. Behandeling 

Niet-medicamenteus Medicamenteus Invasief 

Levensstijlaanpassingen Duloxetine TVT 

Bekkenbodemtraining Hormonale therapie TOT 

Mechanische hulpmiddelen  Colposuspensie 

 

5.6.2.2.1. Niet-medicamenteuze behandeling 

Levensstijlaanpassingen zijn ook bij stressincontinentie belangrijk. Obstipatie dient te worden 

behandeld en overgewicht moet worden aangepakt. 

5.6.2.2.1.1. Bekkenbodemspiertraining 

Bekkenbodemspiertraining is de eerstekeuzebehandeling voor vrouwen met stressincontinentie 

of gemengde incontinentie waarbij de stresscomponent overheerst. Als er sprake is van een 

adequate aan- en ontspanning van de bekkenbodemspieren kan een standaard oefenprogramma 

worden gegeven door de huisarts of kinesitherapeut. Bij twijfel hierover dient te worden 

doorverwezen naar een gespecialiseerde kinesitherapeut. Elektrostimulatie en/of biofeedback 

dient enkel te worden toegepast indien de patiënt niet actief in staat is de bekkenbodemspieren 

aan te spannen of te ontspannen. Dit stimuleert de motivatie en de therapietrouw. 

Bekkenbodemoefeningen hebben als doel de spieren van de bekkenbodem te versterken. Het 

werkingsmechanisme is tweeledig: een contractie van de bekkenbodemspieren brengt de 

bekkenbodem omhoog waardoor er druk ontstaat op de urethra, en geeft voldoende steun aan 

de blaashals (Christiaens et al., 2011). De oefeningen worden geëvalueerd op basis van de 

subjectieve vermindering van de klachten en de subjectieve verbetering van de levenskwaliteit.   

5.6.2.2.1.1.1.  Effectiviteit bekkenbodemspiertraining 

Met bekkenbodemoefeningen ervaren meer patiënten verbetering of genezing in vergelijking 

met patiënten die een controlebehandeling (placebo, adviezen, placebo-elektrische stimulatie,…) 

of geen behandeling kregen. Afhankelijk van studie tot studie is de kans om bij 

stressincontinentie minder klachten te hebben of genezen te zijn 14 tot 20 keer hoger. Dit komt 

er gemiddeld op neer dat in de studies met stressincontinentie 2 patiënten gedurende 3 tot 6 

maanden oefeningen moeten doen om de stressincontinentie van 1 patiënt te genezen of te 

verbeteren. Op vragenlijsten die peilen naar levenskwaliteit scoren patiënten in de groep met 
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bekkenbodemoefeningen significant beter. Ook secundaire uitkomstmaten zoals het aantal 

incontinentie-episodes en het aantal micties per 24 uur worden door bekkenbodemoefeningen 

verminderd. Het aantal incontinentie-episodes per 24 uur wordt met gemiddeld 1 episode 

verminderd. 

Biofeedback is een methode om de patiënt het aanspannen van de bekkenbodem aan te leren. 

Met behulp van meetapparatuur worden de contracties gevisualiseerd en gekwantificeerd. Zo 

kan de patiënt optimale contracties aanleren, aangezien hij of zij feedback krijgt. Dit in 

combinatie met bekkenbodemoefeningen blijkt effectiever dan bekkenbodemoefeningen alleen. 

Ook tijdens de zwangerschap en na de bevalling zijn bekkenbodemoefeningen bewezen effectief. 

Zowel naar preventie als behandeling van incontinentie toe. Hoe intensiever, hoe beter het 

effect. 

Bekkenbodemspieroefeningen zijn bewezen effectief in het verbeteren van de urinaire 

symptomen en de levenskwaliteit bij patiënten met urinaire incontinentie (Fan et al., 2013). Na 

5 jaar heeft 2/3 van de patiënten geen verdere behandeling nodig. Bovendien kent deze therapie 

geen ongewenste effecten.(www.farmaka.be) 

Intensieve bekkenbodemoefeningen onder begeleiding van een kinesitherapeut levert initieel 

betere resultaten op ten opzichte van thuisoefeningen. Op lange termijn is er echter geen 

verschil meer tussen de 2 behandelingsmethoden (CBO, 2012). 

 

5.6.2.2.2. Overige behandelingsmethoden 

 

De overige behandelingsmethoden worden besproken in bijlage 7, aangezien ze niet van 

toepassing zijn op het praktijkproject. 

 

5.6.2.3. Besluit inspanningsgebonden incontinentie 

 

Een trapsgewijze aanpak beginnend bij bekkenbodemspieroefeningen aan de hand van een 

zelfhulpgids of instructies, gevolgd door een programma met professionele begeleiding is aan te 

bevelen. 

 

5.6.3. Aandrangincontinentie 

5.6.3.1. Definitie 

Aandrangincontinentie is urineverlies dat ontstaat door een ongewilde en ongecontroleerde 

detrusorcontractie (detrusoroveractiviteit). Andere typische kenmerken van 

blaashyperactiviteit zijn pollakisurie, nycturie en mictiedrang (Christiaens et al., 2011). Deze 

vorm van incontinentie komt in beide geslachten evenveel voor. Detrusoroveractiviteit komt 

vaak voor bij ouderen. De functie van de sluitspier, de urineproductie en veranderingen in 

blaasgevoeligheid spelen hierbij een rol. Leeftijd blijkt niet onafhankelijk gecorreleerd met de 

frequentie van de detrusoroveractiviteit. Bij vrouwen zijn leeftijdsgebonden hormonale 

veranderingen (daling van de oestrogeen- en progesteronspiegel) de belangrijkste factor. 

Andere mogelijke oorzaken zijn neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, 

multiple sclerose, diabetes mellitus, cerebrovasculair accident, hersen- en ruggenmergtrauma’s, 

recidiverende urineweginfecties en cafeïne. Het gebruik van diuretica, laxativa, benzodiazepines 

en antidepressiva wordt geassocieerd met incontinentie in beide geslachten (Naoemova et al., 

2007). 
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5.6.3.2. Behandeling 

 

Niet-medicamenteus Medicamenteus Invasief 

Levensstijlaanpassingen Anticholinergica Botuline injecties 

Blaastraining  Sacrale zenuwstimulatie 

 

5.6.3.2.1. Niet-medicamenteuze behandeling 

Ook bij dit type dienen in de eerste plaats levensstijladviezen te worden meegegeven. Obesitas 

en obstipatie moeten aangepakt worden en cafeïne dient tot een minimum te worden beperkt. 

5.6.3.2.1.1. Blaastraining  

Aan vrouwen met aandrangincontinentie of gemengde incontinentie waarbij 

aandrangincontinentie overheerst, wordt blaastraining voor de duur van minstens zes weken als 

eerstekeuzebehandeling aangeboden. Zo wordt het verkeerde plasgedrag gecorrigeerd, de 

mictiedrang tegengegaan en de blaascapaciteit vergroot. Het gaat om gedrags- en oefentherapie. 

Blaastraining kan op verschillende manieren worden aangeleerd. De blaas kan getraind worden 

door op vaste tijdstippen te plassen en de intervallen telkens te vergroten. Op momenten van 

aandrang wordt de plas opgehouden (best op het toilet). Concreet kan men starten met een 

interval van 1 uur en dit wekelijks verlengen met 15-30 minuten tot een interval van 2-3 uur is 

bereikt. Deze adviezen worden gecombineerd met opvolging, ondersteuning en positief 

bekrachtigen. Er bestaan geen overtuigende studies waarin blaastraining is bewezen. Gezien het 

ontbreken van nevenwerkingen en het potentieel langdurig effect wordt het toch als eerste 

aanpak aangeraden (Christiaens et al., 2011). Wanneer dit in woon- en zorgcentra wordt 

toegepast stijgt de score op de Katz schaal. (www.farmaka.be) 

Vrouwen met aandrangincontinentie met overactieve bekkenbodemspieren worden verwezen 

naar een gespecialiseerde kinesitherapeut, aangezien blaastraining alleen hier niet voldoende 

zal zijn (CBO, 2012). 

5.6.3.2.2. Overige behandelingsmethoden 

 

De overige behandelingsmethoden worden besproken in bijlage 8, aangezien ze niet van 

toepassing zijn op het praktijkproject. 

 

5.6.3.3. Besluit aandrangincontinentie 

 

Ook bij dit type incontinentie gaat de voorkeur naar een niet-medicamenteuze behandeling door 

middel van levensstijladviezen en blaastraining. Enkel als deze niet voldoende zijn gebleken kan 

worden overgaan naar medicatie of heelkunde. 
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Methode 

1. Onderzoeksfase 

Dit onderzoek gaat na wat het effect van bekkenbodemreëducatie is op de levenskwaliteit bij 

vrouwen met urine-incontinentie. Er wordt gezocht naar een manier om dit in de 

huisartsenpraktijk aan te pakken. Onze doelgroep zijn vrouwen tussen 35 en 70 jaar die last 

hebben van urineverlies. Indien ze in aanmerking komen en dit wensen, worden ze 

doorverwezen naar een gespecialiseerde kinesitherapeut. Zo niet worden thuisoefeningen 

uitgelegd en meegegeven. Na 3 maanden behandeling wordt het effect op de klachten en de 

levenskwaliteit telefonisch nagegaan. 

Rekening houdend met de opmerkingen van het ethisch comité gebeurt de rekrutering van 

patiënten niet via het systematisch versturen van een rekruteringsbrief. In het verlengde van 

een curatief consult op vraag van de patiënt gebeurt door de behandelende arts een 

anamnestische screening naar de aanwezigheid van incontinentieklachten bij vrouwen tussen 

35 en 70 jaar. Dit is een onderdeel van goed huisartsgeneeskundig handelen. 

Tevens hangt er een poster in de wachtzaal en in de consultatieruimten. Hiermee worden de 

patiënten geïnformeerd over het onderzoek en aangespoord om bij klachten van urine-

incontinentie erover te praten met hun arts. (zie bijlage 2) 

Zijn er geen klachten van urine-incontinentie, dan is de screening negatief en wordt er ook geen 

gevolg aan gegeven. Zijn er echter wel klachten en wil de vrouw graag verdere diagnostiek en 

behandeling, dan wordt de mogelijkheid geboden voor een vervolgconsult hieromtrent bij een 

arts naar keuze. De patiënten kunnen zelf beslissen of ze dit willen of niet.  

Vrouwen die een verdere consultatie wensen en voldoen aan de criteria voor stress- of 

aandrangincontinentie (3IQ vragenlijst) worden geïncludeerd. Zowel vrouwen die ingaan op het 

voorstel voor kinesitherapie als deze die weigeren worden in de studie opgenomen. Degene die 

weigeren wordt uitgebreide informatie gegeven. Met een patiëntenbrief worden ze 

aangemoedigd thuisoefeningen te doen. 

Tijdens de eerste consultatie wordt een uitgebreide vragenlijst overlopen om de soort urine-

incontinentie vast te stellen. Daarnaast wordt gepeild naar risicofactoren voor urineverlies: 

vaginale bevalling, hysterectomie, obesitas, koffie gebruik. Tevens worden vragenlijsten 

betreffende het effect van deze incontinentie op de levenskwaliteit afgenomen: de incontinentie 

impact lijst en de urogenitale klachten lijst. (zie bijlage 1) Er wordt een urineonderzoek en een 

gynaecologisch onderzoek uitgevoerd. Indien ze in aanmerking komen, wordt het nut van 

bekkenbodemreëducatie uitgelegd. Verder worden ze dan doorverwezen naar een 

gespecialiseerde kinesitherapeut. Er wordt een voorschrift voor 9 behandelingen meegegeven. 

Patiënten die kinesitherapie weigeren of deze die slechts beperkte last hebben en zelf in staat 

zijn de bekkenbodemspieren aan te spannen, krijgen thuisoefeningen mee. In een patiëntenbrief 

worden de soorten urine-incontinentie en de behandeling uitgelegd. Deze wordt meegegeven. 

(zie bijlage 3) Patiënten die willen meewerken aan het onderzoek worden gevraagd een 

informed consent te tekenen. (zie bijlage 4) Bij de kinesitherapeut wordt aan de patiënten 

gevraagd een plasdagboek in te vullen gedurende 3 dagen. (zie bijlage 5) Deze kinesitherapeut 

houdt de coördinerende arts op de hoogte van het effect van de behandelingen. 
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2.  Literatuuronderzoek 

In de literatuur wordt gezocht naar de standaarden voor huisartsen. Voornamelijk de CBO 

richtlijn betreffende urine-incontinentie en de transparantiefiche van het bcfi over urine-

incontinentie worden geraadpleegd. Daarnaast worden enkele artikels afzonderlijk bekeken. 

Deze worden gezocht via het tijdschrift voor geneeskunde, minerva of pubmed.  

3. Opvolging patiënten 

Na 3 maanden behandeling worden de patiënten telefonisch gecontacteerd door de 

coördinerende arts. Het effect van de behandeling op het urineverlies wordt nagevraagd. Indien 

de behandeling doeltreffend is, worden de vragenlijsten betreffende de levenskwaliteit herhaald. 

(zie bijlage 6) Indien de behandeling niet doeltreffend is, wordt nagegaan of kinesitherapie 

(verder) nodig is of een andere behandeling zich opdringt. 

4. Analyse resultaten 

De vragenlijsten voor en na de behandeling worden vergeleken om na te gaan wat het effect van 

bekkenbodemreëducatie op de levenskwaliteit van patiënten met urine-incontinentie is. Uit de 

literatuur wordt verwacht dat dit effect positief is (Fan et al., 2013). Het is de bedoeling 

patiënten met deze klachten in de huisartsenpraktijk te blijven informeren en motiveren tot een 

dergelijke behandeling en het effect ervan op te volgen. 

Bij de analyse van de resultaten worden verschillende groepen gedefinieerd. Vrouwen voor en 

na de menopauze zullen worden vergeleken. De groepen met inspanningsincontinentie, 

aandrangincontinentie en gemengde incontinentie worden ook vergeleken. Ook het verschil 

tussen de kinesitherapie en de thuisoefeningen wordt nagegaan. 

5. Conclusie maken 

Ten slotte wordt gezocht wat de ideale manier is om deze patiëntenpopulatie te bereiken om zo 

levenskwaliteit bevorderende zorg te kunnen aanbieden in de huisartsenpraktijk. 
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Resultaten 

In totaal worden 19 patiënten gezien op consultatie. Twee daarvan worden niet opgenomen in 

het project. De eerste is al 77 jaar, heeft bijna geen klachten en hoeft dus geen behandeling. De 

tweede heeft uitgesproken klachten en is niet in staat de bekkenbodem bewust aan te spannen. 

Thuisoefeningen zijn dus geen optie. Naar de kinesitherapeut of uroloog gaan, ziet de patiënte 

echter niet zitten. Er wordt 1 vrouw van 75 jaar geïntegreerd in het project, omdat ze de poster 

heeft zien hangen en ook graag geholpen wordt. 

1. Patiëntenlijst 

Tabel 1: Patiëntenlijst voor de behandeling 

 Lft Pariteit Baby > 4kg Menopauze Hysterectomie Type incontinentie R/ 
1 59 2  2 Ja Nee Gemengd Thuis 
2 47 3 2 Nee Nee Urge Kiné 
3 49 1 0 Nee Ja Gemengd Kiné 
4 53 2 0 Nee Ja Stress Kiné 
5 56 2 0 Ja Nee Gemengd Thuis 
6 45 3 2 Nee Nee Stress Kiné 
7 54 2 0 Ja Nee Stress Kiné 
8 37 2 1 Nee Nee Stress Thuis 
9 75 5 0 Ja Nee Stress Kiné 
10 50 0 0 Nee Nee Stress Thuis 
11 59 3 0 Ja Nee Stress Thuis 
12 37 2 2 Nee Nee Stress Thuis 
13 65 4 4 Ja Nee Urge Thuis 
14 44 3 0 Nee Nee Urge Thuis 
15 53 2 0 Ja Nee Urge Thuis 
16 47 1 0 Nee Nee Stress Thuis 
17 67 1 0 Ja Ja Urge Thuis 
 

2. Patiëntenkarakteristieken 

De gemiddelde leeftijd bedraagt 52.8 jaar. Acht vrouwen zijn postmenopauzaal. Van die vrouwen 

zijn er 3 met stressincontinentie, 3 met urge- en 2 met gemengde incontinentie. 

 

Figuur 2: Verdeling pre- en postmenopauzale vrouwen volgens type incontinentie 
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Slechts 1 vrouw heeft geen kinderen. Bij 6 vrouwen is het geboortegewicht van 1 of meer van 

hun kinderen meer dan 4 kilogram. Eén vrouw heeft een sectio gehad, de anderen zijn vaginaal 

bevallen. Bij 2 bevallingen wordt gebruik gemaakt van een forceps. 

 

Figuur 3: Verdeling vrouwen met baby's groter en kleiner dan 4 kg volgens type incontinentie 

Bij 3 vrouwen is de baarmoeder in het verleden weggenomen. Elk van hen heeft een verschillend 

type incontinentie. 

Eén van de patiënten heeft last van constipatie. Een andere vrouw gebruikt lokale oestrogenen 

en een systemisch progestageen. 

Het effect op de levenskwaliteit wordt nagegaan aan de hand van 2 vragenlijsten. De score van 

de IIL en de UKL worden procentueel uitgedrukt. Een score van 100% betekent de beste 

levenskwaliteit op urologisch gebied. De gemiddelde scores voor de behandeling worden in 

onderstaande tabel opgelijst voor de verschillende types incontinentie. 

 

Figuur 4: Gemiddelde scores op de vragenlijsten betreffende levenskwaliteit volgens type incontinentie 
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Van de overige 17 patiënten worden er 6 naar de kinesitherapeut gestuurd. De anderen krijgen 

thuisoefeningen mee. Negen patiënten hebben last van zuivere stressincontinentie, 5 van 

zuivere aandrangincontinentie en 3 van gemengde incontinentie, waarbij de stresscomponent 

overheerst. 

 

Figuur 5: Verdeling van de vrouwen met thuisoefeningen en met kinesitherapie volgens type incontinentie 

Eén patiënte die naar de kinesitherapeut gestuurd is, heeft afgehaakt omdat ze niet tot bij de 

kinesitherapeut geraakt. Ze heeft ook geen thuisoefeningen gedaan. Een andere patiënte heeft 

haar thuisoefeningen niet gedaan. Deze hebben in de lijst volgnummer 6 en 8 en vallen dus weg. 

De nummering wordt bijgevolg opgeschoven. 

Tabel 2: Patiëntenlijst na de behandeling 

 Lft Pariteit Baby > 4kg Menopauze Hysterectomie Type incontinentie R/ 
1 59 2  2 Ja Nee Gemengd Thuis 
2 47 3 2 Nee Nee Urge Kiné 
3 49 1 0 Nee Ja Gemengd Kiné 
4 53 2 0 Nee Ja Stress Kiné 
5 56 2 0 Ja Nee Gemengd Thuis 
6 54 2 0 Ja Nee Stress Kiné 
7 75 5 0 Ja Nee Stress Kiné 
8 50 0 0 Nee Nee Stress Thuis 
9 59 3 0 Ja Nee Stress Thuis 
10 37 2 2 Nee Nee Stress Thuis 
11 65 4 4 Ja Nee Urge Thuis 
12 44 3 0 Nee Nee Urge Thuis 
13 53 2 0 Ja Nee Urge Thuis 
14 47 1 0 Nee Nee Stress Thuis 
15 67 1 0 Ja Ja Urge Thuis 
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3. Opvolging 

Bij navraag naar de subjectieve verbetering ervaren door de patiënte zelf, hebben 6 vrouwen 

helemaal geen klachten meer. Bij 6 vrouwen zijn de klachten grotendeels verbeterd. Bij 2 

vrouwen zijn de klachten volledig over geweest maar recidiveerden omdat ze gestopt waren met 

de oefeningen. Eén patiënte heeft nog dezelfde klachten als voordien. Patiënten 2,3 en 7 krijgen 

9 extra beurten kinesitherapie voorgeschreven, gezien de klachten nog niet volledig verdwenen 

zijn. 

Evolutie van de score op de IIL vragenlijst. Hierop wordt gezien hoe de levenskwaliteit evolueert 

voor en na de behandeling. 

 

Figuur 6: Evolutie van de score op IIL voor  de behandeling en na 3 maanden 

 

In volgende grafiek wordt de evolutie van de score op de UKL vragenlijst weergegeven.  

Drie patiënten ervaren geen beterschap door de behandeling. Bij patiënt nummer 7 is dit te 

verwachten aangezien ze uitgesproken klachten van stressincontinentie heeft, al 75 jaar is en 

nog niet alle beurten kinesitherapie na 3 maanden heeft doorlopen. Patiënten nummer 8 en 11 

zijn na 1 maand gestopt met de thuisoefeningen. Initieel waren de klachten wel verbeterd. 
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Figuur 7: Evolutie van de score op UKL voor de behandeling en na 3 maanden 

In volgende grafieken wordt de opdeling stressincontinentie, aandrangincontinentie en 

gemengde incontinentie gemaakt. De vragenlijsten betreffende de levenskwaliteit voor en na de 

behandeling worden zo vergeleken. 

Stressincontinentie IIL: 

 

Figuur 8: Evolutie van de score op IIL voor de behandeling en na 3 maanden bij de groep met stressincontinentie 
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Stressincontinentie UKL: 

 

Figuur 9: Evolutie van de score op UKL voor de behandeling en na 3 maanden bij de groep met stressincontinentie 

Aandrangincontinentie IIL: 

 

Figuur 10: Evolutie van de score op IIL voor de behandeling en na 3 maanden bij de groep met aandrangincontinentie 
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Aandrangincontinentie UKL: 

 

Figuur 11: Evolutie van de score op UKL voor de behandeling en na 3 maanden bij de groep met aandrangincontinentie 

Gemengde incontinentie IIL: 

 

Figuur 12: Evolutie van de score op IIL voor de behandeling en na 3 maanden bij de groep met gemengde incontinentie 

Gemengde incontinentie UKL: 

 

Figuur 13: Evolutie van de score op UKL voor de behandeling en na 3 maanden bij de groep met gemengde incontinentie 
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Evolutie van de score op de IIL van de patiënten die minstens 1 baby van boven de 4 kg kregen: 

 

Figuur 14: Evolutie van de score op IIL voor de behandeling en na 3 maanden  bij vrouwen die bevielen van minstens 1 baby 
> 4kg 

Evolutie van de score op de UKL van de patiënten die minstens 1 baby van boven de 4 kg kregen: 

 

Figuur 15: Evolutie van de score op UKL voor de behandeling en na 3 maanden bij vrouwen die bevielen van minstens 1 
baby > 4kg 

Evolutie van de score op de IIL van de patiënten die geen baby boven de 4 kg kregen: 

 

Figuur 16: Evolutie van de score op de IIL voor de behandeling en na 3 maanden bij patiënten die geen baby > 4 kg kregen 
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Evolutie van de score op de UKL van de patiënten die geen baby boven de 4 kg kregen: 

 

Figuur 17: Evolutie van de score op de UKL voor de behandeling en na 3 maanden bij patiënten die geen baby > 4 kg kregen 

Evolutie van de score op de IIL van de postmenopauzale patiënten: 

 

Figuur 18: Evolutie van de score op IIL voor de behandeling en na 3 maanden bij de postmenopauzale patiënten 

Evolutie van de score op de  IIL van de premenopauzale patiënten: 

 

Figuur 19: Evolutie van de score op IIL voor de behandeling en na 3 maanden bij de premenopauzale patiënten 
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Evolutie van de score op de UKL van de postmenopauzale patiënten: 

 

Figuur 20: Evolutie van de UKL voor de behandeling en na 3 maanden bij de postmenopauzale patiënten 

Evolutie van de score op de UKL van de premenopauzale patiënten: 

 

Figuur 21: Evolutie van de score op de UKL voor de behandeling en na 3 maanden bij de premenopauzale patiënten 

Evolutie van de score op de IIL voor de kinesitherapiegroep: 

 

Figuur 22: Evolutie van de score op IIL voor de behandeling en na 3 maanden bij de groep die kinesitherapie volgt 
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Evolutie van de score op de UKL voor de kinesitherapiegroep: 

 

Figuur 23: Evolutie van de score op UKL voor de behandeling en na 3 maanden bij de groep die kinesitherapie volgt 

Evolutie van de score op de IIL voor de groep met thuisoefeningen: 

 

Figuur 24: Evolutie van de score op IIL voor de behandeling en na 3 maanden bij de groep die thuisoefeningen doet 

Evolutie van de score op de UKL voor de groep met thuisoefeningen: 

 

Figuur 25: Evolutie van de score op UKL voor de behandeling en na 3 maanden bij de groep die thuisoefeningen doet 
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Discussie 

1. Samenvatting resultaten 

In totaal worden 17 vrouwen in de studie geïncludeerd. Twee vrouwen vallen later af, zodat 

gegevens over de opvolging van 15 patiënten gekend zijn. De eerste patiënte is niet naar de 

kinesitherapeut geweest, omdat ze er niet geraakte. De tweede vrouw heeft haar 

thuisoefeningen niet gedaan, omdat ze haar klachten niet storend genoeg vindt en er geen tijd 

voor heeft. Er zijn 7 vrouwen die last hebben van stressincontinentie en 5 van 

aandrangincontinentie. Drie vrouwen met gemengde incontinentie ervaren de meest negatieve 

invloed op de levenskwaliteit. Vijf vrouwen kiezen voor kinesitherapie, de overige 10 krijgen 

thuisoefeningen mee. Zowel de thuisoefeningen als de kinesitherapie geven bij 12 van de 15 

vrouwen een toename van de levenskwaliteit van 5,5% tot 50%. Bij de kinesitherapie is deze 

invloed groter: hun levenskwaliteit is het laagst voor de behandeling en het hoogst na de 

behandeling in vergelijking met de groep die thuisoefeningen doet. De gemiddelde toename van 

de score op de Incontinentie Impact Lijst bij de groep die kinesitherapie volgt bedraagt immers 

15,56% en 8,32% bij de groep met thuisoefeningen. De score op de Urogenitale Klachten Lijst 

verbetert met gemiddeld 23,36% bij de groep die kinesitherapie volgt en 12,5% bij de groep met 

thuisoefeningen. 

2. Rekrutering 

De rekrutering van patiënten verloopt niet zo vlot, in de zin dat een grotere respons verwacht 

wordt. Er wordt door de artsen zoveel mogelijk geprobeerd om vrouwen uit onze doelgroep aan 

te spreken en de vraag naar urine-incontinentie te stellen. In tegenstelling tot de 

prevalentiecijfers uit de literatuur lijkt in onze praktijk het probleem niet zo groot te zijn 

wanneer we er naar vragen. Een anamnestische screening in het verlengde van een curatief 

consult is dus niet de ideale manier om patiënten te bereiken. Wegens tijdsgebrek wordt dit 

soms vergeten. De respons zal vermoedelijk groter zijn, wanneer de vrouwen worden 

aangeschreven. 

Sommige patiënten denken dat ze tijdens hetzelfde consult hiervoor een oplossing zullen 

krijgen. Dit is uiteraard niet mogelijk aangezien een dergelijke consultatie een half uur duurt. 

Vrouwen die toch een apart consult wensen, hebben er waarschijnlijk meer last van dan 

diegenen die niet voor een vervolgafspraak zijn gekomen. 

Vijf patiënten maken een afspraak, maar komen niet opdagen of annuleren de afspraak. De reden 

hiervoor is mogelijks dat ze de klachten niet storend genoeg vinden. Ook door de drukte van het 

dagelijkse leven kan tijd voor een dergelijke consultatie ontbreken. 

Sommige vrouwen worden overdonderd door de vraag en durven niet rechtstreeks te 

antwoorden. Om deze doelgroep te bereiken, zou het effectiever geweest zijn deze vrouwen aan 

te schrijven. Patiënten met een globaal medisch dossier mogen wettelijk worden aangeschreven. 

Het GMD is dus een ideale manier om aan preventieve geneeskunde te doen. Rekening houdend 

met de opmerkingen van het ethisch comité is dit echter niet mogelijk, omdat zo patiënten 

worden geronseld en de toename in kinesitherapie het RIZIV veel geld zal kosten. De doelgroep 

kan via het aanschrijven worden vergroot, meer mensen krijgen hulp en er zullen minder 

operaties gebeuren, wat de kost weer zal doen dalen. Dit is dus mijns inziens een grote 

belemmering voor het praktijkproject. In deze praktijk zijn de patiënten het gewoon om 
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aangeschreven te worden: zo gebeurt er jaarlijks de griepvaccinatiecampagne en zijn er al 

projecten geweest rond borstkankerscreening en cervixuitstrijkjes. Altijd is de respons hierop 

groot. Bij de griepvaccinatiecampagne bedraagt deze 65%. 

Ideaal gezien blijft de poster met de screeningsvragen in de wachtzaal hangen. Posters in de 

wachtzaal zijn bewezen effectief om de kennis van de patiënten te verhogen (Ilic & Rowe, 2013). 

Een groot deel van de patiënten (82%) ziet de posters hangen, daarvan leest 95% ze.  

De vraag naar urine-incontinentie kan ook gebeuren in het kader van het GMD plus. Zo worden 

toch heel wat vrouwen boven de 45 jaar bereikt. Dit project kan ook op de website van de 

praktijk worden gezet, gezien zo mogelijks een grotere doelgroep wordt bereikt. Indien de 

informatica van de website en het medisch programma het toelaat, kan de vragenlijst via de 

website worden afgenomen en zo in het medisch dossier worden geïntegreerd. Dit is 

tijdsbesparend en na verloop van tijd kan dit heel wat vrouwen bereiken. Via een soort van e-

learningmodule kunnen de thuisoefeningen aangeleerd worden bij patiënten met lichte tot 

matige urine-incontinentie klachten. 

3. Behandeling 

Het is duidelijk bewezen in de literatuur dat bekkenbodemreëducatie en blaastraining de 

eerstekeuzebehandeling is voor urine-incontinentie (CBO, 2012). Naar de kosteneffectiviteit van 

deze behandeling is nog extra onderzoek nodig. Het lijkt wel duidelijk dat kinesitherapie of 

thuisoefeningen kosteneffectiever zijn dan niets doen en afwachten tot chirurgie nodig is. 

Kinesitherapie kost 200 euro voor 9 beurten, waarvan 45 euro eigen aandeel voor de patiënt 

zonder OMNIO statuut. De kosten van de thuisoefeningen beperken zich tot de consultatie van 

24,5 euro en de patiëntenbrief die wordt meegegeven. Een transvaginale tape operatie kost 

411,5 euro aan het RIZIV. (www.riziv.be) Daar zijn de consultaties bij de gynaecoloog, de 

(dag)opname in het ziekenhuis en de werkonbekwaamheid achteraf nog niet bijgeteld. 

Daarnaast zijn de kosten van incontinentie absorptiematerialen ook niet te onderschatten. 

Inlegkruisjes voor vrouwen met lichte incontinentie kosten 20 euro per maand, wanneer ze 2 

inlegkruisjes per dag gebruiken. Bij matig urineverlies kan dit oplopen tot 80 euro per maand 

wanneer het verband 4 keer per dag wordt verwisseld. (www.tenashop.be) Ook het RIZIV 

voorziet een incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden van 493,15 euro per jaar en een 

incontinentieforfait voor onbehandelbare incontinentie bij niet afhankelijke personen van 160 

euro per jaar. 

Er kiezen veel meer vrouwen voor thuisoefeningen dan voor kinesitherapie. Vaak is dit omdat 

de klachten nog beperkt zijn en ze eerst thuisoefeningen willen proberen. Anderen zien het dan 

weer niet zitten om naar een kinesitherapeut te gaan. Dit vormt dus wel een drempel voor de 

behandeling. Volgens een Amerikaanse studie zijn de barrières om niet naar de kinesitherapeut 

te gaan het niet hebben van een verzekering die de kinesitherapie dekt en het ongeloof over de 

effectiviteit van bekkenbodemspieroefeningen (Washington et al., 2011). In België heeft 

nagenoeg iedereen een ziektekostenverzekering. Het remgeld voor de kinesitherapie kan wel 

een drempel zijn. Voor 9 beurten bedraagt dit gemiddeld 45 euro. Het vergt ook tijd om op 

regelmatige basis naar de kinesitherapeut te gaan. Patiënteneducatie is zeker een manier om de 

kennis bij te schaven en zo bereidwilligheid voor de behandeling te verhogen.  

 

http://www.riziv.be/
http://www.tenashop.be/
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4. Opvolging 

Het telefonisch bereiken van de patiënten 3 maanden na het eerste consult is een succes. De 

patiënten zijn meestal eerlijk door de vertrouwensrelatie met de huisarts. Ze melden de 

moeilijkheden van de behandeling. Door dit contact worden ze opnieuw gemotiveerd de 

oefeningen verder te zetten. Een verdere opvolging is interessant om de vrouwen telkens 

opnieuw te motiveren. Dit is ook nodig aangezien de oefeningen anders gauw vergeten worden. 

Tijdens consultaties om andere redenen kan er best nog eens naar gevraagd worden. 

Toch zijn er 2 vrouwen, die na 3 maanden de kinesitherapie of thuisoefeningen niet gedaan 

hebben. Ook zijn er 2 patiënten die ze initieel wel gedaan hebben met effect, maar daarna weer 

niet meer. Als redenen hiervoor geven ze vergeetachtigheid, vakantieperiodes en drukte in het 

dagelijkse leven. Het terugkeren van de klachten is dan wel weer een stimulans om de 

oefeningen te hervatten. Raar genoeg is er vaak weinig motivatie om de oefeningen te doen. Het 

incontinent worden op zich is dus niet motiverend genoeg. Uit de studie van MacInnes van 2008 

blijkt dat patiënten hun oefeningen niet doen, omdat ze ze niet leuk vinden en niet geloven in het 

effect ervan. Vrouwen vinden de oefeningen tijdrovend, ze vergen een grote motivatie en de 

bereidwilligheid om een intensief trainingsprogramma uit te voeren. Een betere opvolging met 

meer consultaties, motivationele gesprekstherapie, herinneringsbrieven of telefoons wordt 

aangeraden om de therapietrouw te bevorderen. Dit blijkt ook uit het praktijkproject dat het 

noodzakelijk is om patiënten voldoende te herinneren aan de oefeningen, bijvoorbeeld naar 

aanleiding van een ander consult. Een soort alarm enkele keren per dag kan hen helpen om te 

denken aan de oefeningen. 

Voor veel vrouwen is het niet gemakkelijk de oefeningen in te bouwen in de routine van het 

dagelijkse leven. Ze proberen dit op te lossen met post-itjes te plakken op allerhande plaatsen 

waar ze vaak komen. Anderen doen het wanneer ze voor het rode licht staan of eventjes vrij zijn. 

Bij het telefonisch vervolgconsult geven de vrouwen aan dat de eerste weken vaak het 

moeilijkste zijn. Nadien hebben ze een manier gevonden om de oefeningen in het dagelijkse 

leven te integreren.  

Een studie bij vrouwen boven de 60 jaar toont aan dat 5 jaar na bekkenbodemkinesitherapie te 

hebben gevolgd, de thuisoefeningen nog door 72,5 % (29/40) worden gedaan. De oefeningen 

worden nog dagelijks gedaan door 42,5% van de vrouwen. Een kwart merkt nog verbetering na 

5 jaar, iets meer dan de helft blijft stabiel en de overige 15% verslechtert. (Simard et al., 2010) 

De levenskwaliteit betreffende huishoudelijke en sociale activiteiten en op urologisch gebied 

evolueert over het algemeen in gunstige zin. Bij de meeste patiënten is er een verbetering na de 

behandeling. Voor gemengde incontinentie ligt de levenskwaliteit initieel het laagste. 

Bekkenbodemspieroefeningen zijn bewezen effectief in het verbeteren van de urinaire 

symptomen en de levenskwaliteit bij vrouwen met urine-incontinentie en zijn een effectieve 

eerstelijns interventie. (Fan et al., 2013) 

Op de incontinentie impact lijst scoren de meeste patiënten ook initieel hoger dan op de 

urogenitale klachten lijst. Dit wil dus zeggen dat ze wel klachten hebben, maar deze zijn niet 

storend voor hun dagelijkse bezigheden. 
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De effectiveness van de bekkenbodemoefeningen en blaastraining in de huisartsenpraktijk is 

voor de meerderheid van de vrouwen gebleken.  

De studie van Betschart toont geen verschil in patiëntentevredenheid over het resultaat van 

bekkenbodemoefeningen tussen pre- en postmenopauzale vrouwen. (Betschart et al., 2014) De 

screening kan dus uitgebreid worden naar vrouwen van alle leeftijden. 

De patiëntengroep die kinesitherapie volgt lijkt veel gemotiveerder dan deze die voor de 

thuisoefeningen kiest. Vaak zijn de klachten bij de kinesitherapiegroep uitgebreider. Deze 

vrouwen willen graag een behandeling hiervoor. Anderzijds is de kinesitherapeut op zich ook 

een stimulerende factor. Ze doen beter hun best omdat ze korter opgevolgd worden door de 

kinesitherapeut. De oefeningen worden ook nauwkeuriger uitgelegd en het effect wordt 

opgevolgd. Patiënten worden gecorrigeerd wanneer ze het niet goed doen. Dit alles zorgt ervoor 

dat de resultaten na kinesitherapie heel goed zijn. In deze groep is niemand afgehaakt en doet 

iedereen zijn oefeningen nog na 3 maanden. Drie van de vijf vrouwen die voor kinesitherapie 

kozen, hebben 9 beurten extra nodig. Redenen hiervoor zijn de uitgebreide klachten aan het 

begin van de behandeling en het onderhoudend karakter van de extra beurten. Via deze extra 

beurten wordt een duwtje gegeven om de oefeningen thuis te blijven verder doen. 
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Conclusie 

Screening van 35-plus vrouwen op klachten van urine-incontinentie, biedt de mogelijkheid om 

bekkenbodemoefeningen en blaastraining aan te bieden. Begeleiding door een kinesitherapeut 

resulteert in de grootste vooruitgang inzake levenskwaliteit, terwijl thuisoefeningen ook een 

waarneembare verbetering geven. 

1. Suggesties voor de praktijk 

De vraag naar urineverlies kan gebeuren in het kader van het gmd plus. Er zijn toch meerdere 

consulten nodig om de hele preventiemodule te doorlopen. De diagnosestelling en behandeling 

van urine-incontinentie kan tijdens één van deze consultaties gebeuren.  

Posters kunnen in de wachtzaal worden gehangen. Zodat ook vrouwen onder de 45 jaar bereikt 

worden. 

Op de website van de praktijk kan alle informatie betreffende urineverlies en de behandeling 

ervan worden vermeld. Idealiter kan een vragenlijst met e-learningmodule op de website 

worden gezet. 

Via deze wegen worden heel wat vrouwen bereikt en kan in een volgend consult de 

bekkenbodemoefeningen voor stressincontinentie en blaastraining voor aandrangincontinentie 

worden uitgelegd. Via een patiëntenbrief wordt deze informatie verduidelijkt. Vrouwen met 

ernstige incontinentieklachten worden aangemaand om naar een gespecialiseerde 

kinesitherapeut te gaan. In het medisch dossier kan worden aangeduid dat ze behandeling 

volgen en zo kan tijdens elk ander consult worden nagevraagd hoe het vlot. Patiënten worden zo 

opnieuw gemotiveerd, de behandeling kan worden bijgestuurd indien nodig. Bij falen van de 

behandeling kan een andere behandelingsmodaliteit worden overwogen. 

Uit dit praktijkproject blijkt dat dit een positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven. Voor 

alle types incontinentie geldt deze positieve trend. 
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Bijlage 1: Vragenlijsten 

1. Vragenlijst urine-incontinentie 

Naam: 

Geboortedatum: 

Telefoonnummer: 

 

A. Algemeen: 

 

- Hebt u kinderen? Zo ja, wanneer bent u bevallen? Hoeveel was het geboortegewicht? 

Bent u normaal bevallen? Heeft de gynaecoloog een zuignap moeten gebruiken? Was het 

een keizersnede? Volgde u voor en/of na de bevalling kinesitherapie?  

Datum Gewicht Verloop bevalling: 

- vaginaal of sectio? 

- forceps? 

Pre- en of postnatale kinesitherapie? 

    

    

    

    

- Bent u al in de menopauze? In welk jaar had u voor het laatst uw maandstonden? 

- Neemt u hormonen of medicatie voor urineverlies? 

- Hebt u last van constipatie (harde stoelgang minder dan 2 keer per week)? 

- Welke chronische ziektes heeft u? 

- Welke operatieve ingrepen heeft u ondergaan? 

- Hebt u uw baarmoeder nog? Indien nee, wanneer is deze weggenomen? 

- Bent u een zenuwachtig type, snel opgejaagd? Of hebt u last van stress? 

 

B. Urologisch: 

 

- Sinds wanneer hebt u last van urine-incontinentie? 

- Ziet u een verband met een bepaalde gebeurtenis? 

 

- Vanaf welke leeftijd was u ’s nachts droog als kind? 

- Zijn er nog mensen in de familie met incontinentie  

- of bedplassen? 

- of een verzakking? 

 

- Hebt u al blaasontstekingen gehad de laatste 6 maanden? Zo ja, hoeveel? 

- Wanneer hebt u last van urineverlies? 

Hoesten? 

Niezen? 

Lachen? 

Wandelen? 
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Bij houdingsveranderingen? Bijvoorbeeld wanneer u opstaat? 

Lopen? Dansen? Andere sportieve activiteiten? 

Contact met koud water? 

Horen van stromend water? 

’s Nachts? 

 

- Voelt u zich nat zonder het verlies opgemerkt te hebben? 

 

- Hebt u vaak het gevoel dringend te moeten plassen? Zo ja verliest u daarbij dan urine? 

Hoeveel denkt u te verliezen? 

 

- Perst u mee bij het plassen? 

 

- Hebt u last van nadruppelen? 

 

- Gebruikt u incontinentiemateriaal? Zoals inlegkruisjes, pampers? 

Welke soort? 

Wanneer? 

Hoeveel/dag? 

 

Onderscheid inspanningsgebonden – en aandrangincontinentie: 

Incontinence Questions (3IQ)  

1.Heb je de voorbije drie maanden ongewild urineverlies gehad?  

nee: hier stopt de vragenlijst  

ja: ga verder...  

2. Verloor je de voorbije drie maanden urine: (alles aankruisen wat van toepassing is)  

a. bij fysieke activiteiten zoals hoesten, niezen, tillen, lichaamsoefeningen?  

b. wanneer je drang voelde om te plassen, maar het toilet niet op tijd bereikte?  

c. zonder fysieke activiteit of drang?  

3.Verloor je de voorbije drie maanden urine, meestal: (slechts 1 item aankruisen)  

a. bij fysieke activiteiten zoals hoesten, niezen, tillen, lichaamsoefeningen?  

b. wanneer je drang voelde om te plassen, maar het toilet niet op tijd bereikte?  

c. zonder fysieke activiteit of drang?  

d. evenveel bij fysieke activiteit als bij drang?  

  

Classificatie van urine-incontinentie, gebaseerd op de antwoorden op  

vraag 3  
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a. alleen stressincontinentie of hoofdzakelijk stresscomponenten  

b. alleen urge-incontinentie of hoofdzakelijk urge-componenten  

c. alleen of in hoofdzaak een andere oorzaak  

d. alleen of in hoofdzaak een andere oorzaak  

2. IIL en UKL 

2.1. Incontinentie Impact Lijst 

De urinelekkage stoort: Helemaal 

niet 

Een 

beetje 

Matig Heel 

erg 

De mogelijkheid om huishoudelijke taken uit te 

voeren (zoals koken, kuisen, de was doen) 

    

Fysieke activiteiten zoals wandelen, zwemmen, 

fietsen 

    

Vrijetijdsbesteding (naar de film gaan, concerten, 

hobby’s) 

    

De mogelijkheid om met de auto of bus meer dan 30 

min van huis weg te zijn 

    

Participatie in sociale activiteiten buitenshuis (naar 

de markt gaan,…) 

    

Emotionele gezondheid (zenuwachtigheid, 

depressie) 

    

2.2. Urogenitale Klachten Lijst 

Heb je ooit last van en zo 

 ja hoe erg stoort je dat? 

Ja Helemaal 

niet 

Een 

beetje 

Matig Heel 

erg 

Veelvuldig plassen?      

Nachtelijk plassen?      

Urineverlies bij aandrang?      

Urineverlies bij fysieke 

inspanning, hoesten of 

niezen? 

     

Urineverlies in andere 

omstandigheden dan vorige? 

     

Enkele druppels urineverlies?      

Grote hoeveelheden urineverlies?      

Moeilijkheden om de blaas te ledigen?      

Pijn of ongemak in de onderbuik of 

geslachtsorganen? 

     



 

Bijlage 2: Poster 

 

VERLIEST U SOMS URINE WANNEER U HOEST, NIEST, LACHT, BEWEEGT OF SPORT? 

 

 

ERVAART U SOMS PLOTS EEN STERKE DRANG OM TE PLASSEN EN MOET U ZICH DAN 

HAASTEN NAAR HET TOILET?  

 

HEBT U ER LAST VAN? 

 

BENT U EEN VROUW TUSSEN DE 35 EN DE 70 JAAR? 

 

DAN KAN U EEN AFSPRAAK MAKEN BIJ DR. JIRKA VAN DAMME EN MEEDOEN AAN HET 

PRAKTIJKPROJECT. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 3: Patiëntenbrief 

Wat is urine-incontinentie? 

Incontinentie voor urine wil zeggen dat u zonder dat u het wilt uw plas niet goed kan ophouden. 

Het is mogelijk dat u verlies ervaart bij hoesten, niezen, lachen, tillen, traplopen of springen. Dit 

wordt inspannings- of stressincontinentie genoemd. 

Het kan ook zijn dat u plotseling aandrang voelt om te plassen en dit dan niet kan tegenhouden 

tot u tijdig bij het toilet bent. Dit wordt aandrang- of urge-incontinentie genoemd.  

Het is mogelijk dat u een combinatie van beide heeft. 

Hoe werken de urinewegen? 

Urine wordt in de nieren geproduceerd en gaat via de urineleiders naar de blaas. De urine wordt 

in de blaas opgeslagen tot deze gevuld raakt en komt dan via de plasbuis naar buiten. 

De plas wordt opgehouden door een sluitspier rond de uitgang van de blaas. Bovendien vormen 

de bekkenbodemspieren een afsluiting rond de plasbuis. De bekkenbodemspieren vormen een 

soort strakke hangmat waar uw blaas op steunt. Bij het opslaan van de urine wordt de blaas 

opgerekt. Bij 150 tot 200 ml vulling van de blaas krijgt u aandrang om te plassen. Door het 

aanspannen van de spieren in de blaaswand en het ontspannen van de spieren rond de uitgang 

van de blaas en rond de plasbuis, kunt u plassen. 

 

Hoe ontstaat urine-incontinentie? 

Stressincontinentie ontstaat wanneer de afsluiting van de blaas niet goed werkt. Dit komt vooral 

voor bij vrouwen bij wie de bekkenbodemspieren verzwakt zijn. De bekkenbodemspieren 

kunnen verzwakken of oprekken door een zwangerschap of bevalling. U kunt er ook aanleg voor 

hebben. Als de bekkenbodemspieren niet krachtig genoeg zijn en de blaas volloopt, is de 

sluitspier soms niet sterk genoeg om de urine tegen te houden. Door hoesten, niezen, lachen, 

tillen, traplopen, hardlopen, dansen of springen, neemt de druk in de buik toe. Dat geeft ook druk 

op uw blaas, waardoor u ongewild urine kunt verliezen.  

Aandrangincontinentie ontstaat als de blaas extra prikkelbaar of ‘overactief’ is. Dit komt bij 

mannen én vrouwen voor. Doordat de spieren in de blaaswand plotseling samentrekken wordt 

de urine uit de blaas geperst. Dit kan zowel ’s nachts als overdag gebeuren. Het kan ontstaan 

door een aandoening van de blaas of van het zenuwstelsel, of door een bijwerking van bepaalde 

medicijnen. Ook koffie en cafeïne houdende dranken hebben er invloed op. Het lijkt erop dat 

soms de angst voor urineverlies zoveel spanning geeft dat ook dat de blaasspieren plotseling 

doet samentrekken.  
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Wat kunt u zelf doen of waar kan de kinesitherapeut u bij helpen? 

Bij urine-incontinentie kan het doen van oefeningen helpen om uw plas beter op te houden. Na 

vier tot zes weken zult u meestal merken dat uw klachten afnemen.  

Bij inspanningsincontinentie helpen bekkenbodemspieroefeningen. Wanneer u zich voorstelt dat u 

uw plas (of een windje) wilt afknijpen of onderbreken, spant u vanzelf ook uw 

bekkenbodemspieren aan. Zo weet u hoe u uw bekkenbodemspieren moet gebruiken, maar het 

oefenen zelf mag niet tijdens het plassen gebeuren. Door deze spieren meerdere malen per dag 

enkele tellen flink aan te spannen, oefent u uw bekkenbodemspieren en worden ze sterker. Als u 

de voorgeschreven oefeningen gedurende enkele maanden zorgvuldig blijft doen, kunt u uw plas 

uiteindelijk beter ophouden.  

Bij aandrangincontinentie helpt blaastraining. Dat gaat als volgt: Telkens als u voelt dat u moet 

plassen, probeert u dit enkele minuten uit te stellen. Probeer de urine geleidelijk aan steeds 

langer op te houden. Daardoor traint u uw blaas om meer urine op te slaan. Hoe meer u oefent 

en hoe langer u probeert de urine op te houden, hoe groter de kans dat uw klachten 

verminderen. Het doel is dat u uiteindelijk slechts één keer in de drie uur naar het toilet hoeft te 

gaan. Dit is dus 3 tot 8 maal per dag. ’s Nachts moet je je plas kunnen ophouden. 

Het helpt als iemand de oefeningen aan u uitlegt en meteen kan zeggen of u de oefeningen goed 

uitvoert. Iemand die u stimuleert om ermee door te gaan.  

Een gespecialiseerde kinesitherapeut neemt alle tijd voor u en legt u uit welke oefeningen voor u 

geschikt zijn. U krijgt aanwijzingen of tips zodat het u beter lukt de oefeningen uit te voeren en 

vol te houden. Het is noodzakelijk dat de kinesitherapeut een vaginaal onderzoek doet, om te 

kunnen beoordelen of uw bekkenbodemspieren verzwakt zijn. Hierbij kan zij gebruik maken van 

een apparaatje om de spierspanning te meten of te stimuleren. De kinesitherapeut zal dit altijd 

eerst met u bespreken en uw toestemming hiervoor vragen.  

Wilt u toch liever niet bij de kinesitherapeut gaan, kan u thuis ook bekkenbodemspieroefeningen 

doen. Dit doet u als volgt: 3 maal per dag een sessie van 10 lange contracties en 3 maal per dag 

een sessie van 10 korte, krachtige contracties. Bij de lange contracties probeert u gedurende 10 

seconden de bekkenbodemspieren samen te trekken. Bij de korte contracties spant u uw 

bekkenbodemspieren 1 seconde zo hard mogelijk aan. Deze oefeningen worden best verspreid 

over de dag: voor elk rood licht, tijdens het tanden poetsen, tijdens de afwas, tijdens het koken,… 

Hoe gaat het verder? 

Meestal merkt u na zes tot negen behandelingen bij de kinesitherapeut dat u uw plas al beter 

kunt ophouden. Zorg dat u de oefeningen ook thuis blijft herhalen nadat u de behandelingen bij 

de kinesitherapeut afgerond hebt. Doe uw oefeningen op een vast moment van de dag, 

bijvoorbeeld tijdens het tandenpoetsen of douchen. Zo maakt u er vanzelf een gewoonte van.  

Na 9 behandelingen of na 2 maanden thuisoefeningen zal dr. Jirka Van Damme u telefonisch 

contacteren om het effect te bekijken en de afgenomen vragenlijsten van de eerste consultatie te 

herhalen. 

Hebt u verder nog vragen: neem gerust contact met ons op het nummer: 052/35.88.40 
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Bijlage 4: Toestemmingsverklaringformulier (informed consent) 

 

Titel onderzoek: 

 

Wat is het effect van bekkenbodemreëducatie door een gespecialiseerde kinesitherapeut op de 

levenskwaliteit van patiënten met urine-incontinentie in de huisartsenpraktijk? 

Verantwoordelijke onderzoeker: Dr. Jirka Van Damme 

In te vullen door de deelnemer 

 

Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode en doel van 

het onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen anoniem en 

vertrouwelijk aan derden bekend gemaakt zullen worden. Mijn vragen zijn naar tevredenheid 

beantwoord. Ik ga ermee akkoord dat ik gedurende het onderzoek telefonisch wordt 

gecontacteerd om vragen te beantwoorden. 

Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud me daarbij het recht voor 

om op elk moment zonder opgaaf van redenen mijn deelname aan dit onderzoek te beëindigen. 

Naam deelnemer: ………………………………………………………………………….. 

Datum: ……………        Handtekening deelnemer: …...…………………………………. 

 

In te vullen door de uitvoerende onderzoeker 

 

Ik heb een mondelinge en schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek. Ik zal resterende 

vragen over het onderzoek naar vermogen beantwoorden. De deelnemer zal van een eventuele 

voortijdige beëindiging van deelname aan dit onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden. 

Naam onderzoeker: …………………………………………………………………………………..………….. 

Datum: ……………        Handtekening onderzoeker: ...…………………………………. 

 

 

 

 



 

Bijlage 5: Telefonische vragenlijst na behandeling 

Naam: 

Geboortedatum: 

Telefoonnummer: 

Hoe zijn de thuisoefeningen, respectievelijk kinesitherapie verlopen? 

Heeft het u geholpen bij u klachten van urineverlies? 

Zijn de oefeningen haalbaar om in u dagelijks leven in te bouwen? 

Ik ga nog eens de vragenlijst overlopen, die ik afgenomen heb bij de eerste consultatie: 

De urinelekkage stoort: Helemaal 

niet 

Een 

beetje 

Matig Heel 

erg 

De mogelijkheid om huishoudelijke taken uit te voeren 

(zoals koken, kuisen, de was doen) 

    

Fysieke activiteiten zoals wandelen, zwemmen, fietsen     

Vrijetijdsbesteding (naar de film gaan, concerten, 

hobby’s) 

    

De mogelijkheid om met de auto of bus meer dan 30 

min van huis weg te zijn 

    

Participatie in sociale activiteiten buitenshuis (naar de 

markt gaan,…) 

    

Emotionele gezondheid (zenuwachtigheid, depressie)     

2.3. Urogenitale Klachten Lijst 

Heb je ooit last van en zo 

 ja hoe erg stoort je dat? 

Ja Helemaal 

niet 

Een 

beetje 

Matig Heel 

erg 

Veelvuldig plassen?      

Nachtelijk plassen?      

Urineverlies bij aandrang?      

Urineverlies bij fysieke 

inspanning, hoesten of 

niezen? 

     

Urineverlies in andere 

omstandigheden dan vorige? 

     

Enkele druppels urineverlies?      

Grote hoeveelheden urineverlies?      

Moeilijkheden om de blaas te ledigen?      

Pijn of ongemak in de onderbuik of 

geslachtsorganen? 
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Bijlage 6: Plasdagboek 

In dit plas- of mictiedagboek (mictie = het lozen van urine) gaat u gedurende 3 x 24 uur een 

soort dagboekje bij houden. Het is de bedoeling om dit dagboek op gewone dagen in te vullen, 

dus niet op een dag dat u een uitstapje heeft gepland of dingen doet die u anders niet zo vaak 

doet. 

U start ’s ochtends bij het opstaan tot de volgende dag bij het opstaan. Graag drie dagen invullen; 

het is niet noodzakelijk dat dit drie opeenvolgende dagen zijn. Wilt u bij het afsluiten van de lijst 

de totale hoeveelheid van de kolom urinevolume bij elkaar optellen? En doet u dit ook bij de 

kolom vochtinname? 

Om te zien wat er overdag en ’s nachts gebeurt, moet u ook aangeven hoe laat u naar bed gaat en 

wanneer u weer opstaat. 

Elke plas moet apart worden gemeten; de hoeveelheid graag noteren in milliliters. Het is niet de 

bedoeling dat u urine gaat verzamelen. Geeft u ook aan of u aandrang of pijn voelde voordat u 

ging plassen? 

Het dagboek moet ook inzicht verschaffen in uw drinkpatroon; op de volgende pagina is een 

indicatie (aanwijzing) voor hoeveelheden te vinden.  

Urineverlies graag noteren in de kolom ‘urineverlies’. Hetzelfde voor verband wisselen. 

24-uurs plasdagboek 

Graag beginnen bij het opstaan tot de volgende dag bij het opstaan. 

- Activiteit:  In deze kolom vult in waar u mee bezig was toen u aandrang voelde dan wel 

ongewild urineverlies had. 

 

- Aandrang en pijn: om de mate van aandrang en de mate van pijn aan te geven kunt u de 

volgende tekens gebruiken: 

Geen = – 

Gering = + 

Matig = ++ 

Sterk = +++ 

 

- Urineverlies: om de mate van urineverlies in kaart te brengen kunt u de volgende tekens 

gebruiken: 

Geen = – 

Druppels = + 
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Scheutje = ++ 

Behoorlijk = +++ 

 

- Drinken:           Mok/glas = 200 ml 

Dessert = 150 ml 

Kopje = 125 ml 

Fruit = 75 ml 

 

- Soort gebruikte verbandmiddelen 

Plasdagboek: 

Datum plasdagboek: 

Naar bed gegaan om: ……..uur 

Opgestaan om: …….uur 

 Tijd Activiteit Urine- 

Volume (ml) 

Aan- 

drang 

Pijn Urine- 

verlies 

Verband- 

Wisseling 

Vochtinname 

 

        Tijd Drinken (ml) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          



 

Bijlage 7: Inspanningsgebonden incontinentie 

1. Niet-medicamenteuze behandeling 

 

1.1. Vaginale kegeltjes  

 

Vaginale kegeltjes met verschillende gewichten kunnen vaginaal worden ingebracht om zo de 

spieren te trainen. Ook dit is bewezen effectief in vergelijking met niets doen. Volgens de 

subjectieve beleving van de patiënt zijn deze kegeltjes even werkzaam als 

bekkenbodemoefeningen. Op het objectieve eindpunt incontinentie-episodes zijn ze echter 

minder effectief. De combinatie van beide behandelingen verhoogt de werkzaamheid niet. 

 

1.2. Elektrostimulatie 

 

Elektrostimulatie stimuleert de nervus pudendus waardoor de bekkenbodem samentrekt. Deze 

aanpak heeft een plaats bij patiënten die de bekkenbodem niet goed kunnen aanspannen 

(insufficiënte bekkenbodem of mentaal niet in staat dit te doen). Deze behandeling is bewezen 

matig effectief in vergelijking met niets doen. Het effect is gelijkaardig aan 

bekkenbodemspieroefeningen, maar bij elektrostimulatie zijn er ook nevenwerkingen (irritatie 

vagina, urineweginfecties, paresthesieën). De combinatie van elektrostimulatie en 

bekkenbodemoefeningen blijkt niet effectiever dan bekkenbodemoefeningen alleen. 

 

1.3. Mechanische hulpmiddelen 

 

Voor mechanische hulpmiddelen zoals pessaria en tampons is er onvoldoende bewijs over de 

werkzaamheid (Christiaens et al., 2011). 

 

2. Medicamenteuze behandeling  

 

Duloxetine (Yentreve) is een serotonine- en noradrenalineheropnameremmer en verhoogt zo de 

urethrale tonus via stimulatie van de bezenuwing van de urethrale sfincter. 

Duloxetine 80 mg per dag is, vergeleken met placebo, werkzamer op vlak van levenskwaliteit, 

vermindering in aantal incontinentie-episodes en verbetering van de incontinentie volgens de 

perceptie van de patiënt. Deze verbetering is vanuit klinisch standpunt vrij beperkt: 1 

incontinentie-episode minder per dag en 5 punten op 100 beter op een schaal die naar 

levenskwaliteit peilt. Met duloxetine moeten 7 patiënten gedurende 12 weken behandeld 

worden om de incontinentie van 1 extra patiënt te verbeteren. Duloxetine is niet werkzamer dan 

placebo op vlak van genezen van de incontinentie, zowel subjectief als objectief gemeten. Ook 

ongewenste effecten zijn mogelijk: nausea, droge mond, vermoeidheid, slapeloosheid, obstipatie, 

hoofdpijn, evenwichtsstoornissen, somnolentie, diarree. Risico op zelfmoord is mogelijk 

verhoogd, van daar is dit middel niet geregistreerd in Amerika voor het gebruik bij 

stressincontinentie. De plaats is dus zeer beperkt gezien het beperkte effect, de nevenwerkingen 

en het verdwijnen van het effect bij stoppen van de behandeling. In België zijn ze wel 

geregistreerd voor de behandeling van stressincontinentie als niet-medicamenteuze 

maatregelen niet effectief zijn. 
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Lokale oestrogenen hebben een beperkt effect bij postmenopauzale vrouwen met stress- of 

urge-incontinentie op de incontinentie klachten. Eventueel kunnen ze bij postmenopauzale 

vrouwen met vaginale atrofie worden gebruikt. (www.farmaka.be) Systemische oestrogenen 

echter hebben een negatief effect op het urineverlies. De reden hiervoor is onduidelijk. 

 

3. Heelkunde 

 

Heelkunde wordt aangewend als de conservatieve behandeling faalt. In de jaren negentig werd 

de open retropubische colposuspensie het meest uitgevoerd. Tegenwoordig wordt een 

tensievrije vaginale tape (TVT) of een transobturatortape (TOT) het meest geplaatst. Het 

succespercentage ligt tussen de 63 en de 85%. Mogelijke complicaties zijn verhoogde aandrang 

en residuvorming. Vergeleken met TVT geeft TOT minder aanleiding tot verwondingen aan de 

blaas, hematomen en plasmoeilijkheden. Wel is er meer pijn ter hoogte van de pubisstreek. 

Een Nederlandse studie (Labri et al., 2013) heeft aangetoond dat direct overgaan tot een TVT 

resulteert in een hogere subjectieve verbetering van de klachten en in subjectieve en meer 

subjectieve en objectieve genezing na 1 jaar in vergelijking met bekkenbodemkinesitherapie. Dit 

geldt voor vrouwen met matige tot ernstige stressincontinentie. De beslissing om over te gaan 

tot chirurgie dient echter individueel te worden afgewogen in samenspraak met de patiënt. 

 

 

 

http://www.farmaka.be/


 

Bijlage 8: Aandrangincontinentie 

1. Medicamenteuze behandeling 

1.1. Anticholinergica 

Indien blaastraining niet voldoende effectief is, kunnen anticholinergica aan de behandeling 

worden toegevoegd. De werking van anticholinergica in de behandeling van een overactieve 

blaas met urge-incontinentie berust op het blokkeren van de parasympatische acetylcholine-

pathway met als gevolg het onderdrukken van willekeurige en onwillekeurige contracties van de 

detrusorspier. In België zijn darifenacine, fesoteridine, oxybutinine, propiverine, solifenacine en 

tolterodine geregistreerd voor gebruik bij overactieve blaas. Oxybutinine en tolterodine zijn het 

meest onderzocht. Een groot aantal studies heeft een significant resultaat kunnen aantonen voor 

wat betreft mictiefrequentie, incontinentie-episodes en levenskwaliteit vergeleken met placebo. 

De klinische verbetering is wel beperkt. Anticholinergica geven een vermindering van 4 

incontinentie-episodes en 5 micties per week vergeleken met placebo. Dit komt overeen met een 

number needed to treat van 7 om per 48u 1 incontinentie-episode minder te verkrijgen. 

(Christiaens et al., 2011) De voorkeur gaat uit naar oxybutinine (ditropan) gezien dit 

medicament het langst gekend en best bestudeerd is. Er is geen verschil in werkzaamheid met 

nieuwere molecules en het is terugbetaald voor deze indicatie. Tolterodine extended release 

(detrusitol) is een goede 2e keuze (www.farmaka.be) 

Deze hebben veel bijwerkingen, vooral bij ouderen en de werkzaamheid is matig. Naast 

monddroogte worden obstipatie, plasmoeilijkheden, urineweginfecties en zelden cardiale 

ritmestoornissen gerapporteerd. Bij urge-incontinentie, die niet het gevolg is van neurologisch 

lijden, hebben de verschillende anticholinergica dezelfde werkzaamheid. De extended release en 

transdermale preparaten geven minder monddroogte dan de immediate release preparaten. Bij 

kwetsbare ouderen worden ze niet aangeraden. 

Er is onvoldoende evidentie voor het combineren van blaastraining met een anticholinergicum. 

1.2. Flavoxaat en imipramine 

Flavoxaat zou een direct relaxerend effect op de gladde spiercellen van de urinewegen 

uitoefenen. Imipramine is een tricyclisch antidepressivum. Voor flavoxaat en imipramine is geen 

plaats meer in de behandeling van overactieve blaas gezien de ongewenste effecten en het 

gebrek aan bewijs van werkzaamheid. 

2. Invasieve behandeling 

Stimulatie van de sacrale zenuw, augmentatiecystoplastie, urinaire diversie, detrusor-

myectomie en injectie met botuline-toxine worden bij urge-incontinentie uitgevoerd. 

Verminderde contractiliteit van de musculus detrusor is inherent aan veel van deze technieken 

en plasmoeilijkheden zijn dus een frequent ongewenst effect, soms zelfs met nood aan 

katheterisatie. De plaats van heelkunde is eerder beperkt vergeleken met wat geldt voor 

stressincontinentie. 

 

 



 2 

                            

 

                                                       

2.1. Sacrale zenuwstimulatie 

Sacrale zenuwstimulatie is ook een behandeloptie wanneer met conservatieve behandelingen 

onvoldoende resultaat wordt bereikt. Door stimulatie van de sacrale zenuwen kunnen de 

reflexmatige contracties van de blaas onderdrukt worden. Dit gebeurt door middel van een 

implanteerbaar toestel dat elektrische impulsen stuurt naar de S3 wortels. Gerandomiseerd 

gecontroleerd onderzoek is praktisch en ethisch moeilijk uitvoerbaar gezien het invasieve 

karakter van de interventie en het stimulatiegevoel dat de patiënten ervaren. In een 

geselecteerde patiëntenpopulatie kunnen implanteerbare neurostimulatoren een oplossing 

bieden wanneer andere therapieën gefaald hebben. 

 

2.2. Botulinetoxine injecties 

Botulinetoxine (type A en B) kan door een verlammend effect op de detrusorspier de 

symptomen van urge-incontinentie verbeteren. Het toxine wordt via cystoscopie in de musculus 

detrusor geïnjecteerd. De auteurs van een systematisch overzicht besluiten dat er onvoldoende 

evidentie bestaat voor de werkzaamheid en veiligheid van botulinetoxine vergeleken met 

controle of andere therapieën. Bovendien includeert een meerderheid van de studies enkel 

patiënten met neurogene blaas. 

 


