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SOORTEN INCONTINENTIE 



Symptoom beschrijvend 
Stress: inspanningsgebonden urineverlies
Urgency: aandrangincontinentie
Overloopincontinentie



Prevalentie 

Irwin ED et al. Eur Urol 2006; 50:1306-15.

Incontinentie bij 12,9% 
van de vrouwen. 



Prevalentie 

Irwin ED et al. Eur Urol 2006; 50:1306-15.

Incontinentie bij 5,4% 
van de mannen. 

OAB symptomen 
vergelijkbaar bij mannen 
en vrouwen (11%&13%). 

Stress incontinentie bij 
9% vrouwen en bij 
1.2% mannen.



DIAGNOSESTELLING



Obstetrische voorgeschiedenis? 
Geboortegewicht kinderen? 
Chirurgische voorgeschiedenis? 
Radiotherapie?

Constipatie? Roken? Obesitas? Drinkgedrag?
Leeftijd? 
Duur van de klachten?  

Medische Voorgeschiedenis



Anamnese
Verlies bij lachen, hoesten, 
niezen, inspanning… ?
Verlies ‘s nachts? 

Verlies bij zitten in de zetel, al 
kijkend naar TV? 

Obstetrische voorgeschiedenis, 
leeftijd, obesitas, chirurgische 
geschiedenis, lang bestaande 
klachten (jaren), … 

Angst om niet op tijd toilet te vinden? 

Verlies ‘s nachts? 

Constipatie, roken, obesitas, 
drinkgedrag, recente klachten 
(maanden), … 

Frequency
Nycturie 
Residugevoel 

Achterwege laten van 
sport/fysieke/sociale 
activiteiten?

Verlies bij zitten in de zetel, al 
kijkend naar TV? 
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+ objectiveer hoeveelheid urineverlies en wat is 
de last voor de patient!  



Klinisch Onderzoek
• Confirmeren van diagnose (stress-I) 

• Excluderen van geassocieerde pathologie 
(caruncula, oedeem, prolaps, … )

• Evalueren van de bekkenbodem 
(kracht, proprioceptie, gevoel)



Urineonderzoek

Urine dipstick/microscopie/cultuur

CAVE: Asymptomatische bacteriurie bij ouderen!
Enkel te behandelen indien symptomen/klinisch relevant.



Belangrijk in de oudere populatie!
Overloopincontinentie?  
• Druppelincontinentie
• Urineverlies door overrekking van de blaas, 

waardoor de blaas niet meer wordt geledigd en 
continu overloopt. 

Residu bepaling 



Plasdagboek

Frequentie 
Plasvolume 
24u urine output 
Intake 
Urineverlies (wegen 
van pads) 

Urineverlies? 
Pijn? 
Urgency? 
Activiteit? 



Bijkomende onderzoeken? 
- Onzekerheid over type incontinentie? 
- Therapieresistente incontinentie 

(conservatief/medicatie…)
- Na voorafgaande urologische/pelvische

chirurgie (radiotherapie)
- Neurologische aandoeningen
- Alarmsymptomen



Bijkomende onderzoeken? 

Alarmsymptomen 

Hematurie 
Pijn diagnose ?!

Urineweginfectie 
Carcinoma in situ / TCC 
Lithiasis
Blaaspijnsyndroom (BPS)
Zwangerschap 
…



Bijkomende onderzoeken? 
• Urine cytologie
• Cystoscopie
• Urodynamica
• Echo 
• RX 
• CT scan



BEHANDELING 



Stress-Incontinentie

• Levensstijl aanpassingen
• Fysiotherapie 

• (Medicatie) 
Oestrogenen 
Imipramine (Tofranil – TCA)
Alpha agonist

Duloxetine (Yentreve®, 
Cymbalta®)

Dahm & Dmochowski eds. Evidence based Urology 2010; chapter 20

BBSO + (biofeedback) 

Hay-Smith EJ et al. Cochrane Database Syst Rev 2006; 1:CD005654.



Stress-Incontinentie

• Chirurgie 
Mid urethrale sling procedure



Stress-Incontinentie

• Chirurgie
Meestal iatrogeen! 

Male sling – Sfincterprothese 



Urgency-Incontinentie

• Levensstijl aanpassingen
• Fysiotherapie 

• Medicatie 
Darifenacine (Emselex)
Fesoterodine (Toviaz)
Oxybutinine
Propiverine (Mictonorm)
Solifenacine (Vesicare)
Tolterodine (Detrusitol en Urolina)

Burgio KL et al, JAMA 1998;280(23):1995-2000.

Freeze and squeeze
Timed voiding

Antimuscarinica = Anticholinergica 



Urgency-Incontinentie

Anticholinergica  
– Beter dan placebo
– Minder nevenwerkingen met nieuwere 

medicatie
– Oudere patiënten hebben meer 

nevenwerkingen
– Kostprijs

Start lage dosis, re-evaluatie na 4 weken



Anticholinergica 
Wat met post-mictioneel residu? 
• Hoog residu voorspelt therapiefalen
• Lage dosis zorgt niet voor toename residu
• Hoge dosering, oudere populatie, outflow

obstructie

Contra-indicatie: gesloten hoek glaucoom, 
myastenia gravis, ernstige colitis ulcerosa… 

Urgency-Incontinentie



• 70–90% van de 
patiënten stoppen
therapie binnen 1 jaar2

• Voorgaande studies 
hebben aangetoond dat
medicatie al na een
maand wordt gestopt3

• Voornaamste oorzaken: 
gebrek aan
werkzaamheid en
nevenwerkingen4

*Not all anticholinergic treatments listed may be licensed in every country
ER, extended release; IR, immediate release.
1. Wagg A, et al. BJU Int 2012;110:1767–74. 
2. D'Souza AO, et al. J Manag Care Pharm 2008;14:291–301.
3. Kelleher C, et al. B J Obstet Gynecol. 1997;104:988–93.
4. Castro D, et al. Acta Urol Esp 2011;35:73–9.

Propiverine (n=97)
Trospium (n=352)
Darifenacin (n=23)
Flavoxate (n=89)

Percentage of  patients remaining on each 
anticholinergic over 12 months1

Solifenacin (n=1,381)
Tolterodine ER (n=1,758)
Tolterodine IR (n=482)
Oxybutynin ER (n=590)
Oxybutynin IR (n=1,371)
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Adapted from: Wagg A, et al. BJU Int 2012;110:1767–1774 



• N = 562, 82% vrouw 
• RCT, double blind, fesoterodine vs placebo
• Leeftijd 75 jaar, 50% > 75 jaar
• Urgency incontinentie 
• Co-morbiditeiten, polyfarmacie, functionele beperkingen
• VES-13 (Vulnerable Elders Survey) > 3 

MMSE (Mini-Mental State Examination) > 20



• Urgency incontinentie episodes/24h:
- 2,8 versus - 2,2 

• Dry rate: 50,8% versus 36,0% 

• Nevenwerkingen:
– Droge mond: 23% vs 6%
– Constipatie: 11% vs 4%
– Retentie: 3% vs 0%
– Geen verandering in MMSE 

• Discontinuation rates 20% vs 22%



(to) high anticholinergic burden
• Toename in nevenwerkingen 
• Vermindert de efficiëntie (van “add-on” 

anticholinergica)

• Geassocieerd met toegenomen risico op 
cognitieve achteruitgang indien minstens 2-3 
maanden inname.

Cai et al. Alzheimers Dement 2013: 9(4):377-85



Darifenacin
Flavoxate
Oxybutinin
Solifenacin
Tolterodine
Trospium 



Urgency-Incontinentie

• Levensstijl aanpassingen
• Fysiotherapie 

• Medicatie 
Beta3 adrenoreceptor agonist

Antimuscarinica = Anticholinergica 



Behandeling Urgency-I 

Mirabegron (Betmiga®)
– CI: ongecontroleerde hypertensie 
– Weinig nevenwerkingen (Obstipatie, hoofdpijn, diarree, 

duizeligheid, nauseau…) 

– Hoge kostprijs (30 comp aan 54 euro)

Re-evaluatie na 4 weken



Mirabegron (Betmiga®)

Betere 
compliantie 
met Betmiga

TTD = time to
treatment 
discontinuation. 

A retrospective study of treatment persistence and adherence to mirabegron vs antimuscarinics. Jameel Nazir et al. BMC Urol 2018.



- 888 patiënten, ≥ 65 jaar, OAB en UUI sinds ≥ 3 maanden
Gemiddelde leeftijd 71 jaar. 
30% ≥ 75 jaar





WAT ALS DE INITIËLE THERAPIE 
FAALT? 

Tweedelijn



Bijkomende onderzoeken? 

Urodynamisch Onderzoek 
Objectivatie van verlies (pads wegen)
Cystoscopie 
EMG 
Neurologische work-up
… 



Tweedelijnsbehandeling Stress-I 

TOA = Trans Obturator Adjustable
Sling

Sfincterprothese (AMS) 
Open of robotisch

Male sling Sfincterprothese 
(Male sling Second male sling)



Tweedelijnsbehandeling Urgency-I 

Sacrale Neuromodulatie 

2

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.medgadget.com/2014/10/medtronic-verify-system-to-identify-incontinence-patients-eligible-for-sacral-neurostimulation.html&ei=H8xtVPrcLoXLsASC-ICQDw&psig=AFQjCNFkT1CJ1Ffn3JBKVSiJmOjHLIBujQ&ust=1416568208404784


Pro
• Terugbetaald
• Langdurig effect
• Stop medicatie
• MRI compatibel (05/2020)

• 70% kans op 
verbetering bij
refractaire patiënten

Con
• Duur
• Meerdere

chirurgische ingrepen
• Hoge kans op 

reinterventie
• Lage cure rate 



Tweedelijnsbehandeling Urgency-I 

Botox

• Stop medicatie 
• Hoogste cure rate van 

de gekende 
behandelingen 

• Duur (180euro per 100E)

• Reinterventies
(gemiddeld jaarlijks) 

• Nood aan
zelfsondage / 
intermittente sondage 
(1/20, voor enkele
weken!) 

Pro Con



Conclusie 

Welk soort incontinentie?
Diagnose: MVG, anamnese, KO en urine 
Residubepaling (overloop?)

Bijkomende onderzoeken: refractair en 
bij vroegere chirurgie/RT 



Conclusie 

• Stress-Incontinentie
Vrouwelijke Stress-I 

– Voornamelijk eerstelijn
– Doorverwijzen voor sling ! 

Mannelijke Stress-I 
– Meer complex, iatrogeen 
– Specialist!



Conclusie

• Urgency-Incontinentie
– Start lage dosis anticholinergicum en re-

evaluatie
– Denk aan β3 agonist indien refractair of 

teveel nevenwerkingen
– SNM en Botox
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