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URINE-INCONTINENTIE 
BIJ VROUWEN

WAT KUNNEN WE ERTEGEN DOEN?
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WAT IS URINE-INCONTINENTIE?

• Definitie volgens ICS: 

Iedere vorm van ongewild 

urineverlies.



EPIDEMIOLOGIE

• Urine-incontinentie komt, afhankelijk van 

de ernst, voor bij 25-50% van alle 

volwassen vrouwen en bij

> 10% van alle volwassen mannen.

• Prevalentiecijfers van SUI bij vrouwen 

variëren van 30-40%. 

• De jaarlijkse incidentie van SUI varieert 

van 7-11%.

• 1 op de 8 vrouwen na vaginale bevalling in 

lft 45-85 jr heeft een symptomatische 

verzakking



EPIDEMIOLOGIE

Bekkenbodem Aandoening Prevalentie

vrouwen mannen

Onderactief
stressincontinenti
e

20% zeldzaam, iatrogeen

prolaps 12% 0,5% (rectumprolaps)

fecale 
incontinentie

•gemiddeld 8% (vrouwen en mannen samen)

•20-29 jaar 2,6% (vrouwen en mannen samen)

•> 70 jaar 15,3% (vrouwen en mannen samen)

Overactief dyspareunie
30% (indien 
gemeenschap)

–

obstipatie 10-20% (vrouwen en mannen samen)

overactieve 
blaas

10-12% (vrouwen en mannen samen)

recidiverende 
urineweginfectie

10% –

chronische buik-
en bekkenpijn

14-24% 3-4%



EPIDEMIOLOGIE

• Van de vrouwen zoekt 50% geen hulp bij de huisarts, van de 
mannen is dit 54%. 

• Naarmate de incontinentie ernstiger is en men er meer hinder 
van ondervindt, wordt vaker een arts geconsulteerd. 

• In vergelijking met vrouwen zoeken mannen hulp bij relatief 
minder ernstige vormen van urine-incontinentie. 

• Ook bij ernstige incontinentie zoekt ongeveer de helft van de 
patiënten geen hulp.



EPIDEMIOLOGIE

• De redenen voor het niet of niet tijdig consulteren van de arts 

kunnen onder meer zijn: 

• verlegenheid;

• niet op de hoogte zijn van de mogelijke oplossingen;

• hopen dat het vanzelf zal verbeteren;

• lage verwachtingen van een eventuele behandeling;

• denken dat incontinentie normaal is als men ouder wordt;

• denken dat er niets aan te doen is; 

• angst voor chirurgie;

• denken dat men te oud is om behandeld te kunnen worden.



EPIDEMIOLOGIE

Hulpverleners met meer kennis over het 

ziektebeeld en de behandelingsopties zullen ook 

het hulpzoekgedrag bij patiënten bevorderen.



WAT MAAKT IEMAND CONTINENT?

1. Compliantie van de detrusor 

2. Efficiëntie van de urethrale sfincter 

3. Efficiëntie van de bekkenbodem 

4. Mucosal seal



WAT MAAKT IEMAND CONTINENT?
Compliantie van de detrusor + efficiëntie van de urethrale sfincter 

1. Blaas

2. Urethrale spincter

3. bekkenbodem

4. Mucosal seal



WAT MAAKT IEMAND CONTINENT?
Compliantie van de detrusor + efficiëntie van de urethrale sfincter 

1. Blaas

2. Urethrale spincter

3. Bekkenbodem

• Diaphragma pelvis

• Diaphragma urogenitale

4. Mucosal seal

Functie:

• controle vullen/ledigen van de blaas 

en darmen 

• ondersteunen organen onderin de 

buik 

• seksualiteit: erectie, opwinding, 

orgasme 

• stabiliseren LWK/Bekken 

• ondersteunen ademhaling



WAARDOOR IS IEMAND 
INCONTINENT?

URGE   

“De plas loopt plots langs de benen heen”

STRESS   

“Verlies van urine tijdens het sporten”

GEMENGD



VORMEN VAN UI

• Een zuivere stressincontinentie:

• Treedt op tijdens drukverhogende momenten.

• Vaak verlies van steunweefsel onder de urethra met als 

gevolg een hypermobiele urethra en /of intensieke 

urethrazwakte.

• Meestal gemengde vorm.



VORMEN VAN UI

• Urge-incontinentie:

• Vaak een overactieve musculus detrusor.

• Instabiele blaascontracties→ aandrang.



WAARDOOR IS IEMAND 
INCONTINENT?

1. Blaasfunctiestoornis

2. Bekkenbodemfunctiestoornis



WAARDOOR IS IEMAND 
INCONTINENT?
BLAASFUNCTIESTOORNIS

Overactieve blaas

Overloop blaas



WAARDOOR IS IEMAND 
INCONTINENT?

BEKKENBODEMFUNCTIESTOORNIS

• Onderactieve bekkenbodem

• Overactieve bekkenbodem

• Coördinatiestoornis bekkenbodem

• Geen activiteit bekkenbodem

• Contractie (Normaal Sterk Zwak 

Afwezig) 

• Relaxatie (Volledig Partieel Vertraagd 

Afwezig) [Messelink , 2005]

• Coördinatie [Slieker, 2009]



ANAMNESE
SUI VERSUS URGE

Stressincontinentie Urge-incontinentie

Urineverlies bij drukverhogende 

momenten

Onvermogen om op tijd het toilet te 

bereiken bij mictiedrang

Normale mictiedrang Onbeheersbare mictiedrang

Normale mictiefrequentie Frequentie mictie

Druppeltjes/scheutjes Grote hoeveelheden urine verlies

Normaal nachtelijk mictiepatroon Nachtelijk urineren ( > 2 keer/nacht)

Vrouwen < 65 jaar Ouderen > 65 jaar



WAARDOOR IS IEMAND INCONTINENT?
STRESS-URINE INCONTINENTIE

• Verstoorde innervatie:

• Diabetes mellitus

• Verstoorde weefselcondities:

• Oestrogenenstatus (verminderde functie sluitmechanisme blaas)

• Ouderdomsatrofie

• Verstoorde anatomie (minder steun):

• Partus

• Veel hef- en tilwerk

• Overgewicht

• Operaties kleine bekken



WAARDOOR IS IEMAND INCONTINENT?
OORZAKEN URGE-INCONTINENTIE

• Cystitis;

• Neurogene aandoeningen (MS);

• Polyurie (diuretica);

• Overactieve detrusor door verkeerd aangeleerd gedrag;

• Complicatie van TVT (tensionfree vaginal tape);

• Blaastumoren-poliepen-stenen;

• Psychische spanningen of andere stressoren;

• Gebruik verslavende middelen (alcohol, cafeïne, drugs).



ANAMNESE 

Type: 3IQ-vragenlijst (gevalideerd) onderscheid urge en stress:

• Hebt u de afgelopen 3 maanden onvrijwillig urineverlies gehad?

• Was dat bij: 
- fysieke activiteit, zoals hoesten, niezen, tillen, of lichamelijke inspanning 
- bij onhoudbare aandrang of het gevoel de blaas te moeten ledigen waardoor u 

het toilet niet op tijd haalde 
- onder fysieke activiteit en zonder het gevoel van onhoudbare aandrang 

• Wanneer trad de afgelopen 3 maanden onvrijwillig urineverlies het vaakst 
op? (1 antwoord): 

- bij het uitoefenen van fysieke activiteit
- bij onhoudbare aandrang of het gevoel de blaas te moeten ledigen waardoor u 

het toilet niet op tijd haalde 
- zonder fysieke activiteit en zonder het gevoel van onhoudbare aandrang 
- ongeveer even vaak bij fysieke activiteit als bij het gevoel van onhoudbare 

aandrang



ANAMNESE

• Bij overactiviteit van bekkenbodem:

• Dyspareunie

• Obstipatie

• Overactieve blaas (soms met urge-incontinentie).

• Recidiverende UWI’s

• Chronische buik- en bekkenpijn.



ANAMNESE

Ernst:

1. Hoe vaak heeft u last van ongewild urineverlies?

2. Hoeveel urine verliest u iedere keer?

Druppels, scheutjes, kleine plasjes, hele plas

3. Opvangmateriaal nodig? Hoeveel? Welke? Waarom wisselt u?

4. Op welk tijdstip van de dag treedt er voornamelijk urineverlies op?

5. Hoe vaak gaat u naar de toilet op een dag? Wat is de reden van het aantal 

keren?



ANAMNESE

Mate van sociale handicap:

1. Hoe lang bestaat dit probleem?

2. Heeft uw urineverlies invloed op het dagelijkse leven? (werk, 

sport, huishoudelijke activiteiten, gezinsleven, sociaal leven en 

seksualiteit)

3. Heeft het verlies invloed op het zelfvertrouwen?



ANAMNESE
PLASGEDRAG

Plas-
gedrag

Houding

Frequent

Hesitatie

De tijd 
genome

n

Straal

Residu

Waarom 
mictie

Hoe snel 
weer

Intake

Persen



ANAMNESE
BIJDRAGENDE FACTOREN

• Voorgeschiedenis en comorbiditeit (DM, COPD, astma, HVZ, 

prostaatlijden, operaties in kleine bekken, vaginale 

bevallingen).

• Urineweginfectie.

• Medicatiegebruik.

• Gebruik van alcohol- en cafeïnehoudende dranken.

• Vochtinname.

• Visuele beperkingen.

• Beperkte mobiliteit.

• Dementieel syndroom.

• Obesitas.





LICHAMELIJK ONDERZOEK
BIJ DE VROUW

• Onderzoek in gynaecologische houding.

• Onderzoek van het abdomen met speciale aandacht voor 
operatielittekens en urineretentie.

• Vaginaal toucher. 

• Incontinentie uitlokken en reflexcontrole door hoesten en 
persen.

• Bekkenbodemspierkracht bepalen, duur en snelkracht, met 
speciale aandacht voor ademhaling en co-contractie

• Bekkenbodem relaxatie bepalen.

• Onderzoek naar aan-of afwezigheid van een prolaps (middels 
pop-Q rekeninghoudend met dagdeel).



AANVULLEND ONDERZOEK

Mictielijst/plaslijst/plasdagboek

Geeft veel inzicht in mictie, 

verlies, maar ook intake en 

blaasvolume.

Dag en nacht!

2 dagen

Het helpt als de patiënt zelf ook 

inzicht krijgt. Zowel diagnostisch 

als evaluatief inzetbaar.



AANVULLEND ONDERZOEK

Mictielijst/plaslijst/plasdagboek

Geeft veel inzicht in mictie, 

verlies, maar ook intake en 

blaasvolume.

Dag en nacht!

2 dagen

Het helpt als de patiënt zelf ook 

inzicht krijgt. Zowel diagnostisch 

als evaluatief inzetbaar.



AANVULLEND ONDERZOEK

1 uur PAD-test

Goed leegplassen, droog verband

500 ml drinken in 15 minuten

30 min rondlopen, inclusief trappen

30min opstaan, hoesten, huppelen, 
bukken, tillen, handen wassen.

Verband opnieuw wegen:

1–10 g mild incontinence

11–50 g moderate incontinence

>50 g severe incontinence



AANVULLEND ONDERZOEK

In kaart brengen van toilethouding

Verhoogd toilet?

Koude vloer?

Naast de woonkamer/keuken?

Zelfstandige transfer?

Haasten?

Kijk ook even naar ontlasthouding!

Voor de mannen:

Staan of zitten?



THERAPIE

• Plas advies

• “Rechtop” en ontspannen 
zitten met de voeten op de 
grond. 

• Ontspan de bekkenbodem en 
neem de tijd 

• Niet meepersen

• Na het plassen wiebelen of 
kantelen van het bekken. 

• Span BB licht aan ter afsluiting 

• Vegen of deppen naar anaal 



THERAPIE
BEKKENBODEMTRAINING

• Bij overactieve bekkenbodem?

• Bij onderactieve bekkenbodem?

• Bij coördinatiestoornis?



PROLAPS

• Onderactieve bekkenbodem of schade aan 

bekkenbodem.

• Cystocele, rectocele, descensus uteri.

• Voor verzakking zonder klachten is geen 

behandeling nodig.

• Bij een beginnende prolaps kan 

bekkenbodemfysiotherapie goede resultaten 

worden behaald.

• Tampon. 

• Anders een pessarium of verzakkingsoperatie.



THERAPIE
BLAASTRAINING

• Balans vochtintake – output - tijd 

• Ophoudfunctie 

• Buikdrukregulatie 

• Ademhaling 



THERAPIE
EFFECTIVITEIT

• Effectiviteit van bekkenbodemoefeningen neemt vaak af na 4-5 jaar.

• Een gunstig effect hangt voornamelijk samen met motivatie en therapietrouw. 

• Dit gunstige effect wordt ook gezien bij ouderen > 60 jaar, maar helaas is deze groep 
vaak minder gemotiveerd.

• Voor blaastraining is de effectiviteit op lange termijn nog onbekend.

• Er zijn effectieve behandelingsmogelijkheden zoals blaastraining en 
bekkenbodemoefeningen.

• Deze zijn in 60-70% werkzaam. 

• Het doen van bekkenbodemoefeningen is een effectieve interventie bij 
stressincontinentie. 

• Over blaastraining beperkte hoeveelheid onderzoeken, maar deze suggeren dat het 
effectief is voor urge-incontinentie.

• Ook in de huisartspraktijk is dit een goede behandelingsoptie met inzet van de POH-er.

• Uit eerdere studies lijkt het inzetten van een verpleegkundige/praktijkondersteuner bij 
het starten en begeleiden van bekkenbodemoefeningen en blaastraining effectief. 





INZET POH
PROTOCOL IN DE HUISARTSPRAKTIJK

• 1e contact bij de huisarts (diagnose, NHG brief, 

mictiedagboek).

• Begeleiding POH-er 3 maanden.

• Aandacht tijdens spreekuur, ook bij andere ingangsklacht.

• Bekkenbodemoefeningen en blaastraining formulieren.





CASUS 

Mevrouw Verlies, 37 jaar, komt op uw spreekuur ivm een oproep voor 

een uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek op 

baarmoederhalskanker. U ziet haar zelden op het spreekuur. Bij het 

inbrengen van het speculum vraagt u haar te persen om het inbrengen 

van het speculum te vergemakkelijken. Zij reageert hierop een beetje 

verlegen: ‘Laten we dat maar niet doen, want dan wordt het een natte 

boel.’ Ze is bang dat ze met persen urine zal verliezen.

Ze zou sinds de geboorte van haar laatste dochter (G2P2) last hebben 

gekregen. Ze vindt het niet ernstig en gebruikt maandverband bij het 

sporten. Ze wil er toch niet aan geopereerd worden.



CASUS 

U vindt het belangrijk dat Mw Verlies voor dit probleem 

terugkomt op uw spreekuur.

• Wat vertelt u Mw Verlies?



CASUS
ANAMNESE 

Mw Verlies komt toch op het spreekuur, nu ze weet dat er ook 

andere opties zijn dan opereren.

Wat willen we weten van mevrouw?



CASUS 
ANAMNESE

Scheutjes urineverlies tijdens tillen en springen en tillen van 

haar jongste dochter van 2. Maar ook weleens tijdens hoesten 

of niezen.

Tijdens het sporten draagt ze meestal maandverband vanwege 

dit urineverlies.

Tijdens de tweede zwangerschap is er een episiotomie (knip) 

gezet, daar heeft ze lang last van gehad.

Mevrouw werkt als assistente op de afdeling oogheelkunde in 

het zkh. Door de drukte is er vaak geen tijd om te plassen en 

plast ze snel.

Ze heeft al vaker een UWI gehad.



CASUS
ANAMNESE

Wat willen we nog 

meer weten?



CASUS 
ANAMNESE

Bij sterke aandrang kan Mw Verlies haar plas goed ophouden. 

De frequentie van het urineverlies is 1 tot 2 keer per week. 

Ze heeft geen pijn bij het plassen of vaginale infectie.

Ze gebruikt geen medicijnen.

In het dagelijks leven heeft ze er niet veel problemen mee. Op 

seksueel gebied vind ze het soms lastig en is ze bang ook te 

verliezen. Dit is weleens gebeurd tijdens het veranderen van 

houding. 

Mevrouw is verder goed gezond. 



CASUS 
ONDERZOEK

• Welke diagnose stelt u op grond van de anamnese?



CASUS 
ONDERZOEK

• Welke diagnose stelt u op grond van de anamnese?

• Welke onderzoeken doet u dus?

• Welke uitkomsten verwacht u?



CASUS 
ONDERZOEK

Uit het lichamelijk onderzoek komt het volgende naar voren:

Er bestaat een geringe prolaps van de vaginavoorwand.

Aan de uterus en adnexen vindt u geen bijzonderheden.

De functie van de bekkenbodemspieren is moeilijk te beoordelen, 

omdat bij aanspanning vooral de buik, billen en benen iets doen.

Verder is de relaxatie onvolledig.

Er lijkt sprake van een overactieve bekkenbodem met een 

coördinatiestoornis. 



CASUS 
THERAPIE

Wat gaat u doen?



CASUS 
THERAPIE

Wat gaat u doen?

Bekkenbodemspiertraining met ontspanning als doel?

Ademhalingsoefeningen?

Plasadvies?



TAKE HOME MESSAGES

• UI is een veelvoorkomend probleem waar weinig 

hulp voor wordt gezocht.

• UI is zeker wat aan te doen in de 1e lijn.

• Een goed getrainde POH-er kan een belangrijke rol 

spelen in de begeleiding van pt met UI.

• Blaastraining en bekkenbodemoefeningen zijn 

bewezen effectief.

• Bij onduidelijkheden en vragen is er altijd 

mogelijkheid voor overleg met 

bekkenfysiotherapeuten.



VRAGEN?

Bedankt voor de aandacht!


