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W aarom aandacht?

• QOL
• Hygiëne
• Signaalsymptoom
• Draagvermogen mantelzorg
• Verzorging
• Kosten
• Incontinentie letsels



Domeinen QOL

Fysiek
10% gaat FA 
verminderen

Sociaal
Schaamte, continue 

alertheid, minder 
drinken, frequent 

ledigen

Emotioneel
1/3e nerveus, angstig, 
beschaamd, frustratie, 

vuil, controle verlies

Mobiliteit
31-37% beperking 
uitstapjes, reizen 

Seksualiteit
1/4e Beperking 

seksuele activiteit
19-50% Seksuele 

dysfunctie 



Incontinentie klachten op de 8e plaats staan 
bij de chronische aandoeningen bij 65-
plussers in België
(Van der Heyden J. ,2014)



Slechts ½ thuiswonende 65+ met 
incontinentieklachten gaat dit melden bij de 
huisarts ! (Teunissen, 2007)

❖ Denken dat het normaal is
❖ Klachten niet ernstig genoeg
❖ Denken dat er geen hulp voorhanden is



Bekkenbodemdysfunct ies

• Urinaire incontinentie
• Overactieve blaas
• Verzakking 
• Constipatie (50% WZC!)

• Fecale incontinentie 

Symptomatic pelvic floor disorders in community-dwelling older Australian women. Zeleke BM 2016 
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Types incont inent ie



• Nyctur ie

- > 1x/nacht opstaan om te plassen 
(Coyne KS, et al. 2003)

Verstor ing Vasopressine (suikerziekte, 
vochtophoping, har taandoeningen, …)



Transiënte incont inent ie: DIAPPERS



DIAPPERS

Delirium
Infectie
Atrofische urethritis/vaginitis
Psychologische stoornissen
Pharmacologische factoren
Endocriene stoornissen
Reductie/beperking mobiliteit
Stoelgangsproblemen



W aarom hogere incident ie 
bekkenbodemproblemat ieken bij 
ouderen? 

• Géén normaal ouderdomsverschijnsel

• Interactie van onderliggende 
fysiopathologische veranderingen



Risicofactoren voor  het  ontwikkelen 
van BB-dysfunct ie bij ouderen
• Comorbiditeiten
• Spier- en skeletstelsel
• Nieren
• Darm
• Lagere urinewegen
• Bekkenbodemspieren
• Obstetrisch
• Intrapelviene chirurgie



Invloed verouder ing op 
bekkenbodemspieren

-Verandering in vaginale en urethrale mucosa (oestrogeen   )
-Vermindering urethrale lengte en maximale sluitingsdruk
-Vasculair netwerk (doorbloeding    )
-Verzwakking bekkenbodemspieren, vergroting vaginale 
hiatus 
-Degeneratie IAS en EAS (dwarsgestreept spierweefsel)

Gibson W, Wagg A. Incontinence in the elderly, 'normal' ageing, or unaddressed 
pathology? Nat Rev Urol. 2017 Apr 11.



Behandeling bekkenbodemdysfunct ies
algemeen
Bekkenbodemkinesitherapie
1. Levensstijl aanpassingen
2. Educatie
3. Bekkenbodemreëducatie

Behandeling aan te passen aan mobiliteit en cognitieve 
mogelijkheden van de patiënt!



Levensstijl



• Gewichtsver lies
- Gewichtsreductie van 5-10%

=> verbetering frequency en urge ic
• Vocht intake

- Spreiden: ouderen 6 glazen per dag
- 1l drinken + 0,5l in groenten en fruit
- Niet na 21u
- Type dranken





• Cafeïne- koolzuurhoudend- alcohol
- Effect

o Diuretisch
o Blaasirriterend
o Prikkelbaarheid detrusor

- Verbieden?
- Cafeïne

o Van > 450mg/d naar max 150mg/d
o Frequentie en urge ic dalen



• Vezel inname
- 20-30g/d
- Fruit en Haver zemelen

• Fysieke activiteit
- 30 min, 5x/week
- Lage intensiteit
- 20-25% minder kans stress IC

• Rookstop (Mobley et al. 2015)

3x meer kans op urgentie en frequentie bij rokers



Educat ie 



1. Anatomie en 
fysiologie 





2. Toilethouding 





3. Mict ie en 
defecat ie



Frequentie-Max plasvolume- Drinken-Dag/nacht- Verlies-Drang





Bekkenbodemspier t raining

Evaluatie BBS
Compensaties

Specifieke doelstellingen



Evaluat ie bekkenbodem
• Tonus: normo-, hyper-, hypotoon
• Kracht: score 0-5 

0= geen contractie
1= zeer licht en kort voelbare aanspanning
2= musculaire spanning, zwakke tegendruk, geen verplaatsing
3= verplaatsing naar craniaal
4= matige weerstand
5= maximale weerstand

• Uithouding en uitputting
• Hoestreflex: + of -
• Coördinatie: sluit/lift, opp/diep, AH
• Mictiestoptest?



Compensat ies

●Bilspieren aanspannen
● Ademstop
● Benen naar elkaar toe bewegen 
● Persbeweging in plaats van inwaartse 

beweging perineum



Hulpmiddelen

• Biofeedback
• Elektrostimulatie



Biofeedback

Herderschee 2011



Elekt rost imulat ie

• Proprioceptie 
• Spierverstevigend (MRC <⅖)
• Blaasinhiberend



Te oud voor  BBSO?

• 12 weken BBSO+blaastraining+urge 
onderdrukkende technieken:
- Sign verbetering UI met 75-90%
- Controle groep (educatie): 7,2% verbetering

• Toename QOL
• Tevredenheid therapie



Specifieke doelstellingen

• Stress-incontinentie
• Urge- en mixed UI
• Fecale incontinentie
• Constipatie 
• Prolaps



St ress incont inent ie

● Educatie
● Timed voiding
= klokplassen
● Bekkenbodemspieren

○ Versterking 
○ Funtioneel oefenen



Urge klachten

• Blaascapaciteitstraining
• Vermijden prikkelende dranken
• Timed voiding
• Bekkenbodemspiertraining : contractie 

zorgt voor blaasinhibitie en controle urge



Const ipat ie

• Risicofactoren
- Dementie
- Dehydratatie
- Medicatie
- Mobiliteit
- Depressie



Behandeling
• Advies:

- Voeding, beweging, drank
- Gastrocolische reflex

• Bekkenbodemreëducatie:
- Perstechniek
- Biofeedback
- Rectale ballontraining
- Abdominale massage

• Laxativa/farmaca



Faecale incont inent ie
• Risicofactoren

- Leeftijd
- BMI
- Perineaal trauma
- Cognitie
- Urinaire incontinentie
- Voeding
- Medicatie

o Anticholinergica
o Antidepressiva 
o Opioide
o Analgetica



Behandeling FI
• Advies

- Levensstijl
- Gastrocolische reflex

• Stoelgangskalender
• BBSO
• Incontinentiemateriaal

- Ic-verband
- (Anale tampon)

• Andere: medicatie, neuromodulatie, chirurgie 



Prolaps

• Preventie!
• Conservatief

- Tem stadium 2
- Levensstijl
- BBSO
- Pessarium 

• Chirurgie



Doorverwijzing

• Voorschrift Huisarts of specialist

• Afspraak GHB:
- 016/34.87.99
- madtherapietoren@uzleuven.be

• Extern:
- www.bicap.be
- www.pelvired.be



Bedankt voor jullie aandacht!
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