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Urine incontinentie
Iedere vorm van ongewild
urineverlies, dat objectief
aantoonbaar is
Vormt vaak een sociaal of
hygiënisch probleem
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Prevalentie incontinentie
•

Hoog!

•
•
•

1 op de 8 vrouwen overactieve blaas
Marokkanen, Antilianen < Turken, Surinamers, autochtonen
Percentage stijgt met de leeftijd

•

Van de oudere mensen met incontinentie bezoekt ca 50% geen
huisarts

– 50% van de vrouwen wel eens incontinentie
– 25% hinderlijke last
– 9% mannen

– 19% zelfstandig wonend
– 75% verzorghuis
– 90% verpleeghuis
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Terminologie
Frequency

Als de pat. vindt dat hij/zij vaak moet plassen
Bij plasdagboek indien >8x per 24 uur

Urgency/OAB

Plotse, heftige aandrang tot plassen die moeilijk uitgesteld kan
worden

Urge-incontinentie

Ongewild urineverlies voorafgegaan of samenhangend met urgency

Stressincontinentie

Ongewild urineverlies bij stijging van intra-abdominale druk

Gemengde
incontinentie

Combinatie van stress- en urge- incontinentie
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Terminologie
Reflexincontinentie

Ongewild urineverlies t.g.v. neurologische aandoening: cva, parkinson,
MS of dwarslaesie

Overloopincontinentie

Ongewild urineverlies door verhoogde druk door overvulling

Overige

Psychogeen, congenitaal, fistel
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Kwaliteit van leven
•

Taboe!

•

25% ervaart zorgen of depressief gevoel

•

stress en angst verergeren de klachten

•

kwaliteit van leven wordt sterk beïnvloed door de klachten
•

•

m.n. OAB en urge-incontinentie

Economische kosten substantieel
•

Stijgt jaarlijks

•

2008 inco materiaal 149 miljoen euro
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Mictie anamnese
•

hoe verloopt de mictie; veranderingen?

•

pijn?

•

urineverlies? wanneer? hoe vaak? hoeveel?

•

incontinentiemateriaal? welk type? hoeveel?

•

droogheid/branderigheid vagina?

•

verzakkingsklachten?

•

medicatie?

•

sterk afwijkende vochtinname? veel alcohol? veel caffeïne?

•

sociale gevolgen: werk, recreatie, seksualiteit, eigenwaarde,
zelfvertrouwen?
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Lichamelijk onderzoek
Onderzoek van het abdomen
Onderzoek genitalia externa + vaginaal toucher
•

patiënte vragen te hoesten met volle blaas: beoordeel urineverlies,
verzakking

Onderzoek bekkenbodem
•

tijdens toucher vragen plas op te houden: beoordeel spanning en
vervolgens relaxatie van de bekkenbodem
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Aanvullend onderzoek
Urineonderzoek: uitsluiten hematurie en infectie
Mictiedagboek 2x 24 h:
•

informatie functie blaas en ernst klachten

•

vochtintake, geplaste hoeveelheid, optreden urineverlies en
hoeveelheid urineverlies genoteerd in de tijd, nachtelijke poly-urie

Flowmetrie en echo-residu
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Flow
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Aanvullend onderzoek
Cystoscopie
Pathologie

Urodynamisch onderzoek
Blaasfunctie
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Welke vorm van incontinentie?
Stressincontinentie of inspanningsincontinentie
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Mictiemechanisme
Relaxatie van de bekkenbodem en de
intrinsiek dwarsgestreepte spiervezels van
de urethra → daling van de urethradruk
Gevolgd door contractie van de m. detrusor
met openen van de blaashals en verkorting
van de urethra
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Stressincontinentie
Urineverlies tijdens drukverhogende momenten
Oorzaak
• Meest voorkomende oorzaak:
slechte functie bekkenbodem
• Falende afsluitmechanisme
urethra

17

Niet-medicamenteuze behandeling
Bekkenbodemfysiotherapie
• Oefenen om bekkenbodemspieren aan te spannen
tijdens drukverhoging in de buik
• 1e keus bij niet-zwangere vrouwen zonder prolaps
• Bij voorkeur gespecialiseerde fysiotherapeut
• Bij vrouwen eventueel in eerste instantie huisarts zelf
• Indien geen verbetering na 3 maanden → verwijzing
Hulpmiddelen
• Pessarium: bij combinatie prolaps
• speciale tampons bij activiteit gebonden
stressincontinentie: RECA fem
18
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Chirurgische behandeling
Slingprocedure Kunststofbandje onder plasbuis
• Spanningsvrij: geeft alleen steun tijdens een
druk stijging
Richtlijn:
Colposuspensie volgens Burch
Inspuiten van colloid materiaal (siliconen)
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TVT-O / altis

https://www.coloplast.us/surgical-urology/professional/femaleurinary-incontinence/#section=Altis-Procedure-Animation_99501
20

10

11-2-2020

Urge-incontinentie
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Urge-incontinentie
Urineverlies gerelateerd aan sterke aandrang
• Vaak geen oorzaak aan te wijzen
• Komt bij mannen en vrouwen voor
Mogelijke oorzaken:
• Aandoeningen blaas: uwi, blaassteen, tumor
• Dunner wordend slijmvlies van de vagina
• Hypertonie bekkenbodem – verkeerd plaspatroon
• Aandoeningen van het zenuwstelsel: parkinson, ms,
dwarslaesie
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Aandoeningen van de blaas
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Niet medicamenteuze behandeling
Algemene adviezen
• Zo mogelijk wijzigen medicatiegebruik
• Adequaat opvangmateriaal
• Zo nodig afvallen
• Gebruik alcohol en cafeïne verminderen
• Zorgen voor voldoende vochtintake
• Blaastraining eerste behandeling
– Gericht op verhogen blaascapaciteit
– Aandrang → 1 minuut uitstellen → geleidelijk uitstelperiode
vergroten
• Gespecialiseerde bekkenbodem fysiotherapeut (myofeedback!)
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Medicamenteuze behandeling
• Anticholinergica
•

In bijzondere gevallen instillatie oxybutynine in blaas

• Selectieve β3-adrenoceptoragonist
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Anticholinergica
• Blokkade muscarine-receptoren gladde spiercellen blaas
– Detrusorcontracties ↓, blaascapaciteit ↑, mictiefrequentie ↓,
urineverlies ↓, aandrang ↓
• Hoog placebo-effect: gemiddeld 30%
• Lage therapietrouw
• Bijwerkingen:
– droge mond en obstipatie
– bij oudere patiënten negatieve invloed cognitie
• Contra-indicaties:
– Nauwe kamerhoek glaucoom, toxisch megacolon,
myastenia gravis
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Beschikbare anticholinergica
Muscarine
dosering
receptorantagoni
st

Ophoog
mogelijkheden

oxybutynine
(Dridase, Kentera)

3 dd 2.5mg
transdermaal: 2x per week 1 pleister
(komt overeen met 3.9 mg/etmaal)

3dd5mg

tolterodine
(Detrusitol)

1 dd 4mg SR
2 dd 2mg
Bij leverfunctiestoornis 2dd1mg of
1dd2mg (SR)

solifenacine
(Vesicare)

1 dd 5mg

1dd10mg

darifenacine
(Emselex)

1 dd 7.5mg

1dd15mg
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Selectieve β3-adrenoceptoragonist
Mirabegron 50mg 1dd1

Werking:
• Niet anticholinerg
• Relaxatie gladde spierweefsel
• Verhoogd concentratie cAMP in gladde spierweefsel
• Minder vaak samentrekken van blaas!
• Bloeddruk controleren (ernstige hypertensie is een
contra-indicatie)
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Oestrogenen
• Verbetering incontinentieklachten door
toepassing oestrogenen niet aangetoond
• Postmenopauzele vrouwen met genitale atrofie
→ kortdurende behandeling met vaginale
oestrogenen kan frequency en urgency
klachten verminderen
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Invasieve therapie
Poliklinisch
• Blaasspoeling
• PTNS
Chirurgisch
• Botox
• Sacrale neuromodulatie
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Blaasspoelingen
Niet vergoed!
• Voor herstellen blaasslijmvlies: glycosaminoglycaanlag (GAG)
Voordeel
• Direct in de blaas
• Lichaamseigen stof: onderdeel GAG laag
• Geen neveneffecten
Nadeel
• Catheter noodzakelijk
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Blaasspoelingen
Spoelingen om de blaaswand te verstevigen
• Chondroitinesulfaat (Gepan, Uracyst) en
• Hyalonzuur (Cystistat)
• Combinatie van Chondroitinesulfaat en
hyaluronzuur (Ialuril)
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PTNS: percutaneous tibial nerve
stimulation
• Middels electrische prikkels (poging) zenuwstelsel
blaas reguleren
• Senso-motorische zenuwen worden via n. tibialis
posterior die in segment S3 uitkomt geprikkeld
• ‘Aanprikken’ ter hoogte van enkel
• Ontspanning en pijndemping blaas
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Botox
• Gemaakt door bacterie
• Onderbreking signaaloverdracht zenuwvezels
spier
• Verlamming
• Knijpkracht blaas neemt af
– Minder aandrang
– Afname mictie frequentie
– Afname urineverlies
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Botox
Nadeel!
• 1 op de 10 vrouwen --> urineretentie
• Zelfcatheteriseren / verblijfscatheter
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Sacrale neuromodulatie
• Electrode onderrug thv S3
• Verbinden met neurostimulator (‘pacemaker’)
onderhuids
• Stimulatie sacrale zenuwen dmv lichte pulsjes
– Zelf te reguleren
• 100.000 patienten wereldwijd
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Conclusie incontinentie
• Type incontinentie
– Vast stellen middels anamnese en lichamelijk
onderzoek
• Behandeling starten in 1e lijn
• Verwijzen bij onvoldoende effect BBFT, bij
overloop incontinentie of uitsluiten overige
pathologie
• Voornamelijk bij urge incontinentie niet reagerend
op medicatie laagdrempelig verwijzen
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Overige indicaties voor verwijzing?
• Urge in combinatie met microscopische hematurie
• Denovo urge klachten bij oudere patiënten
• Mictie klachten bij patiënten met neurologische
ziekten
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Informatie patient
http://www.allesoverurologie.nl/aandoeningen/ur
ineverlies/vrouwen
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Recidiverende urineweginfecties
Ten minste 2 infecties per half jaar of 3
infecties per jaar
Deze hoeven niet door hetzelfde microorganisme te zijn veroorzaakt
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Anamnese
Let op!
• Seksuele activiteit
• Wijze van anticonceptie
• Hormonale status
• Familiare belasting
• Obstipatie
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Lab onderzoek
• Altijd midstream urine voor kweek voor start
antibiotica
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Aanvullende diagnostiek
•
•
•
•

Bepaal inadequate blaasontlediging
Mictielijst
Uroflow (urologie)
Residu
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Therapie recidiverende infecties
SWAB richtlijn
• Vitamine C wordt niet aanbevolen
• Premenopauzale vrouwen, ab profylaxe
– Dagelijks / Postcoitum
– Cranberry producten (& D-mannose)

– Melkzuurbacteriën (Lactobacillus crispatus)

• Postmenopauzale vrouwen, ab profylaxe
– Dagelijks/ Postcoitum
– Oestrogenen lokaal

– Orale capsules met probioticum (L rhamnosus Gr-1 and L.
reuteri RC-14)

45

Wanneer doorverwijzen?
Ondanks profylaxe frequent recidiverende
infecties
& Hematurie!
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Bedankt voor de aandacht!
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