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nieuws
IN HET KORT

Het chirurgisch verhelpen van 
incontinentie verbetert de 
kwaliteit van leven in legio 
opzichten – en slaap valt daar 
ook onder, ontdekten Brazili-
aanse artsen. De Brazilianen 
zochten een groep vrouwen, 
die vanwege urine-incontinen-
tie was geopereerd, een half 
jaar na de ingreep op, en on-
dervroegen ze over hun slaap. 
De vrouwen vertelden dat ze 
overdag wakkerder en  

alerter waren, en dat dat kwam 
omdat de kwaliteit van hun 
slaap was verbeterd. Ze hoef-
den ’s nachts niet meer of min-
der vaak op te staan om inconti-
nentiemateriaal te vervangen. 
Het aantal uren dat de vrouwen 
sliepen was niet toegenomen.
tinyurl.com/ 
incontinentie-slaap

Een zittende leefstijl vergroot wellicht 
de kans op urine-incontinentie. Tot 
die conclusie komen urologen van het 
Charles Nicolle Ziekenhuis in het 
Franse Rouen. De onderzoekers 
traceerden vijf studies die de leefstijl 
van vrouwen met en zonder inconti-
nentie met elkaar vergeleken, veeg-
den de uitkomsten samen, en analy-
seerden die opnieuw. De onderzoe-
kers weten niet precies hoe het ver-
band is. Het is mogelijk dat beweging 
zelf beschermt, maar het is ook mo-
gelijk dat vrouwen die veel bewegen 
lichter zijn en daardoor minder kans 
op incontinentie hebben.
tinyurl.com/incontinentie- 
bewegingsarmoede

MAAGVERKLEINING

Fors gewichts
verlies kan  
incontinentie  
verhelpen
Het is al tientallen jaren bekend 
dat ernstig overgewicht of obesi-
tas de kans op urine-incontinentie 
vergroot. Een maagverkleining kan 
incontinentie bij obesitas gene-
zen, ontdekten urologen van de 
universiteit van Cork in Ierland. De 
onderzoekers volgden 61 obese 
vrouwen die een maagverkleining 
hadden ondergaan een jaar lang. 
In die periode verdween de incon-
tinentie bij 40% van de vrouwen. 
Bij de vrouwen die incontinent 
bleven, werd de incontinentie 
minder ernstig.
tinyurl.com/ 
incontinentie-gewichtsverlies

Ongeveer 65% van vrouwelijke 70-plus-
sers heeft een overactieve blaas, rappor-
teren Zuid-Koreaanse onderzoekers van 
de Kyung Hee University. Dat kan beteke-
nen dat ze verrast worden door een niet 
tegen te houden plasdrang. Volgens het 
Koreaanse onderzoek, uitgevoerd onder 
822 vrouwen van 18 tot en met 80 jaar, is 
leeftijd de belangrijkste risicofactor van 
een overactieve blaas. Op de tweede 
plaats komt roken. Rokers hadden maar 
liefst 8 keer zo vaak een overactieve blaas 
als vrouwen die niet rookten.
tinyurl.com/incontinentie-risicofactoren

LEEFSTIJL

Altijd maar zitten 
is funest voor je 
blaascontrole

OUDERDOM

Risicofactoren voor 
overactieve blaas

NACHTRUST

Incontinentie verholpen, 
beter slapen
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U
rine-incontinentie komt in 
soorten en maten, vertelt 
uroloog Jikke Bootsma, die is 
verbonden aan de Treant 

Zorggroep. ‘De twee meest voorkomen-
de vormen van incontinentie zijn stres s-
incontinentie en aandrangincontinentie. 
Die eerste vorm heeft, anders dan de 
naam doet vermoeden, niets met psy-
chologische stress te maken.’ Stressin-
continentie ontstaat als de bekkenbo-
demspieren en de sluitspier die de 
urineblaas afsluit niet meer goed wer-

ken. Als de druk op de blaas groter wordt 
dan de sluitspier aankan, ontsnapt er 
urine. Bij de een gaat het om een paar 
druppeltjes die vrijkomen tijdens het 
hardlopen of het vrijen, bij de ander 
loopt de blaas leeg bij het opstaan uit 
een stoel.

‘Deze vorm van incontinentie is vaak 
een gevolg van verzwakte bekkenbo-
demspieren’, zegt Bootsma. ‘Die ver-
zwakking kan bij mannen een gevolg zijn 
van een operatie waarbij de prostaat is 
verwijderd, maar meestal is stressincon-
tinentie het gevolg van overbelasting. 
Daarom vind je bijvoorbeeld bij mensen 
met COPD, die continu veel hoesten, 
vaak stressincontinentie. Als je hoest, 
neemt de druk in de blaas toe. Als dat 
voortdurend tientallen keren per dag 
gebeurt, kan dat voor de bekkenbodem-
spieren op een gegeven moment te veel 
worden.’

Incontinentie komt minstens twee 
keer vaker voor bij vrouwen dan bij man-
nen. Dat komt in de eerste plaats doordat 
vrouwen een andere anatomie hebben 
dan mannen. Vrouwen hebben bijvoor-
beeld een kortere en kwetsbaardere plas-

Volgens cijfers van het  
CBS kampen 800.000 

Nederlanders met urine-
incontinentie, maar 

waarschijnlijk zijn dat er veel 
meer. Omdat urineverlies in de 

taboesfeer zit, stappen veel 
mensen niet naar hun 

huisarts. En dat is jammer.

Tekst Willem Koert

Voelt u 
nattigheid? 

Da’s meestal niet nodig

Expert 
aan het 
woord

JIKKE BOOTSMA  
is sinds 2013 als 
uroloog verbon-
den aan de Tre-
ant Zorggroep in 
Noord-Neder-
land. Ze deed 
onderzoek naar 
incontinentie bij 
ouderen en 
schreef mee aan 
urologische 
richtlijnen en 
handboeken.
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de irritatie – en hoe groter de aandrang 
om te plassen. Door minder te drinken 
wordt het probleem dus alleen maar 
erger. Er zijn trouwens ook dranken die 
mensen met aandrangincontinentie 
beter niet te veel kunnen drinken. Cafeï-
nehoudende dranken als koffie, kool-
zuurhoudende frisdranken en energie-
drankjes kunnen het probleem 
verergeren. Gewoon water en niet zo 
sterke thee zijn beter geschikt.

Een andere leefregel is dat overgewicht 
de kans op stressincontinentie vergroot. 
‘Dat is logisch’, vertelt Bootsma. ‘Want de 
overtollige kilo’s vergroten de druk op de 
blaas.’

Een wat moeilijker te begrijpen leefre-
gel is dat het loont om op tijd naar de wc 
te gaan, en dan zo ontspannen mogelijk 
te plassen. ‘De meeste mensen moeten  
5 of 6 keer per dag plassen’, legt Bootsma 
uit. ‘Maar er zijn beroepen waarbij dat 
niet zo eenvoudig is. Chauffeurs, leraren 
en mensen in de zorg moeten vaak hun 
plas ophouden, en dat verklaart waarom 
in deze beroepen plasproblemen op late-
re leeftijd zo vaak voorkomen. Als deze 
mensen dan naar de wc gaan, plassen ze 

soms ook nog gehaast en proberen ze de 
urine er zo snel mogelijk uit te persen. 
Dat is niet goed voor je blaas. Als je plas-
problemen wilt voorkomen, kun je beter 
zo ontspannen mogelijk plassen.’

Naar de huisarts
Wanneer mensen met incontinentie naar 
hun huisarts stappen, verschilt per indi-
vidu. ‘Het kan gebeuren dat mannen 
zich zorgen maken over een paar drup-
pels urine die ze verliezen nadat ze naar 
de wc zijn gegaan’, vertelt Bootsma. ‘Ze 
zijn dan bang dat hun probleem een 
teken is van prostaatkanker.’ Hun huis-
arts kan die angst vaak ontzenuwen. Het 
komt inderdaad voor dat artsen bij man-
nen met plasproblemen prostaatkanker 
vaststellen, maar plasproblemen zijn 
maar zelden het gevolg van prostaatkan-
ker.

‘Of incontinentie een probleem is, 
heeft eigenlijk niet zo veel te maken met 
de hoeveelheid urine die je verliest’, legt 
Bootsma uit. ‘Veel belangrijker is of ie-
mand het zelf als probleem ervaart. En 
op het moment dat je dat probleem er-
vaart, doe je er goed aan naar de huisarts 
te gaan.’

Jammer genoeg wachten veel mensen 
daar te lang mee. ‘Een huisarts kan onze-
kerheid wegnemen, of met leefstijltips 
het probleem vaak al verminderen’,  
vervolgt Bootsma. ‘Bovendien kan de 
huisarts doorverwijzen naar een bekken-
therapeut of, als de huisarts een onder-
liggende aandoening vermoedt, naar een 
uroloog.’ 

Zeker bekkentherapeuten – ‘niet te 
verwarren met fysiotherapeuten; bek-
kentherapeuten zijn echt iets anders’ – 
kunnen in veel gevallen met hun op 
maat gemaakte oefenprogramma’s veel 
voor patiënten betekenen. ‘Een volledige 
oplossing is niet altijd haalbaar’, besluit 
Bootsma. ‘Maar het verminderen en 
draaglijk maken van het probleem, dat 
lukt heel vaak.’  ■

buis dan mannen. Bovendien zijn zware 
bevallingen een risicofactor. Na een zwa-
re bevalling hebben vrouwen vaak last 
van incontinentieproblemen. Gelukkig 
gaan die meestal, als de bekkenbodem-
spieren zich herstellen, grotendeels weer 
over. Maar soms gebeurt dat niet.

Een ander type incontinentie is aan-
drangincontinentie. Daarvan is sprake 
als de drang om te plassen zo snel en 
sterk opkomt dat het niet meer goed 
mogelijk is om nog op tijd op een toilet 
te komen, of als het urineverlies onge-
merkt gebeurt. ‘Aandrangincontinentie 
kan een gevolg zijn van ongezond plas-
gedrag waarbij mensen te vaak naar de 
wc gaan en zich aanleren kleine beetjes 
te plassen’, zegt Bootsma. ‘Het kan ook 
een gevolg zijn van medicijngebruik of 
van een neurologische aandoening.’

Leefregels
Er zijn een paar eenvoudige leefregels 
die de kans op het ontstaan van plaspro-
blemen verminderen, en bestaande pro-
blemen beter hanteerbaar maken. ‘Een 
eerste leefregel is dat mensen met plas-
problemen voldoende moeten blijven 
drinken, en misschien zelfs een beetje 
meer moeten gaan drinken’, aldus Boots-
ma. ‘Dat speelt zeker bij aandrangincon-
tinentie. Patiënten met aandranginconti-
nentie hebben vaak de neiging minder te 
gaan drinken. Maar daardoor wordt de 
urine in hun blaas geconcentreerder.’

De nieren filteren afvalstoffen uit het 
bloed, en voeren die via de urine af. Die 
stoffen kunnen de urineblaas irriteren. 
Hoe sterker hun concentratie, hoe groter 

‘De  meeste mensen 
moeten 5 of 6 keer per 
dag plassen. Het loont 
op tijd te gaan.’
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INTERVIEW ERICH TAUBERT

Als leefstijlregels en bekkentherapie 
urine-incontinentie niet kunnen 
oplossen, hebben urologen nog een 
scala aan medische technologieën 
tot hun beschikking. Uroloog Erich 
Taubert licht een tip van de sluier op.

Tekst Willem Koert 
 Fotografie De Beeldredaktie/Marco Vellinga

‘Zo oud als 
de weg naar 
Kralingen’
Wanneer zijn plasproblemen zo serieus dat u 
gaat denken aan een operatie? Als oefenthera-
pie niet meer helpt?
‘Zo simpel is het niet. Therapie is een hoeksteen van 
vrijwel elke behandeling van urologische proble-
men, ook als daar operaties bij komen kijken. Dan 
heb ik het over therapie door bekkentherapeuten, 
zeg ik met nadruk. Dat zijn dus geen fysiotherapeu-
ten, maar gespecialiseerde therapeuten die een 
complete opleiding hebben voltooid. In de urologie 
werken we vrijwel altijd met bekkentherapeuten 
samen. Zij zijn de belangrijkste leden van onze 
teams, zeg ik weleens. Soms lost bekkentherapie de 
problemen van onze patiënten op, en als we beslui-
ten te opereren, dan gebruiken we bekkentherapie 
als aanvulling om de operaties effectiever te maken. 

De basis van bekkentherapie is al zo oud als de 
weg naar Kralingen, maar het vak ontwikkelt zich 
nog steeds. Het is jammer dat nog steeds veel pati-
enten met plasproblemen niet met deze specialisten 
in aanraking komen. In plaats daarvan komen ze bij 
iemand terecht die ze adviseert bijvoorbeeld in 
streepjes te leren plassen om hun sluitspieren ster-
ker te maken. Maar dat is juist een van de slechtste 
dingen die je kunt doen. Als je dat vaak doet, verer-
geren je problemen juist.’

Als bekkentherapie voor uw patiënten niet 
voldoende werkt, wat kunt u dan voor ze doen?
‘Dat hangt er helemaal van af over wat voor soort 

Bekkentherapie is  
de hoeksteen
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Maar als we een sling hebben aangebracht, om-
vat hij de plasbuis en helpt hij bij het opvangen 
van een verhoogde druk vanuit de blaas. De spie-
ren worden er niet sterker door, maar het pro-
bleem wordt zo wel minder.’

Het klinkt ingrijpend. Na zo’n operatie loop 
je dus de rest van je leven met een stukje 
plastic in je lichaam?
‘Dat klopt. De weefsels vergroeien wel met de 
kunststof, maar het bandje lost niet op. Maar dit 
is een heel betrouwbare techniek die goede re-
sultaten geeft. Ongeveer 1% van de patiënten 
ervaart na de operatie complicaties zoals pijn, 
waardoor we een andere of een aanvullende 
oplossing moeten zoeken. Maar de overige 99% is 

tevreden met het resultaat.
Een ontwikkeling waarover ik me 
een beetje zorgen maak, is dat deze 

ingreep in een minder goed dag-
licht is komen te staan na onthul-
lingen over bekkenbodemmatjes 
die we gebruiken bij verzakkin-

gen. Drie jaar geleden toonde het 
consumentenprogramma Radar aan 

dat daar van alles mis mee was. Er was 
toen sprake van een groot internationaal 

schandaal. In de Verenigde Staten en Groot-Brit-
tannië zijn de bekkenbodemmatjes ondertussen 
verboden.

Het is natuurlijk goed dat de misstanden over 
de bodemmatjes aan het licht zijn gekomen, 
maar minder mooi is dat als gevolg daarvan nu 
ook de slings in een kwaad daglicht zijn komen te 
staan, omdat die van dezelfde kunststof zijn ge-
maakt. Desondanks zijn ze volkomen veilig.

Toch zie je in de vakliteratuur de laatste jaren 
veel publicaties over bioplastics, die rondom 
plasbuizen moeten worden ingespoten en op 
ongeveer dezelfde manier zouden moeten wer-
ken als de slings. Deze behandeling zou dan 
vooral interessant zijn voor patiënten die liever 
geen sling meer willen hebben. Deze “nieuwe” 
behandeling is echter al behoorlijk oud. Omdat 
die vaak niet goed werkte, zijn we ervan afgestapt 
toen de slings kwamen. Ik mag toch hopen dat 
we door alle negatieve berichten over bekkenbo-
demmatjes niet terug in de tijd gaan.’  ■

incontinentie het gaat. Bij aandrangincontinentie 
gebruiken we soms een groep medicijnen die we 
anticholinergica noemen. Deze middelen kalme-
ren de blaas, maar hebben ook vaak bijwerkin-
gen. Zo veel bijwerkingen, dat na een jaar 70% 
van de patiënten ze liever laat staan. 

Een alternatief is PTNS. Dat is een techniek 
waarbij we via een naald een zenuwbaan prikke-
len die signalen van de blaas doorgeeft naar de 
hersenen. De zenuw die we prikkelen, loopt van 
de enkel tot in het bekken. We brengen de naald 
in op de enkel, op precies hetzelfde punt waar 
acupuncturisten bij mensen met een 
overactieve blaas hun naalden zetten. 
Da’s vast niet toevallig. Als we de 
behandeling met PTNS één keer 
per drie weken doen, wordt de 
blaas rustiger.

En als dat niet helpt, is er nog 
botox. Ja, da’s dezelfde botox die 
wordt gebruikt bij rimpels in het ge-
zicht. Maar wij injecteren botox dan in 
de blaas, zodat die minder snel prikkels naar 
de hersenen stuurt. Het effect is trouwens maar 
tijdelijk. Na een half jaar of iets langer is de injec-
tie uitgewerkt. 

Als we dan echt door al onze opties heen zijn, 
kunnen we de blaas operatief groter maken. Een 
augmentatiecystoplastiek, noemen we zo’n ope-
ratie. Daarbij gebruiken we een stuk van de 
darm.’

En wat kunt u doen bij stressincontinentie? 
Als bekkentherapie alleen niet werkt?
‘Dan kunnen we de urineleider ondersteunen 
met een bandje van kunststof, een “sling”. Bij 
stressincontinentie kunnen de spieren die de 
plasbuis horen af te sluiten hun werk niet meer 
goed doen. Bij hoesten of inspanning wordt de 
druk groter dan de spieren kunnen hebben, en 
dan komt urine uit de blaas naar buiten. We kun-
nen deze bandjes op verschillende manieren 
vastmaken, en het hangt helemaal van de fysiolo-
gie van de patiënt af welke variant we kiezen. 

Erich  
Taubert
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Lanceert de IP Plas-
lijst, een gratis app 

waarmee patiënten 
hun plasgedrag 

kunnen registreren. 
Door de app komen 

huisartsen en  
urologen sneller en 
makkelijker tot een 

diagnose. 

ip-plaslijst.nl
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