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• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of anderen (financiële) vergoeding
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• Andere relatie, namelijk….
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http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/GAIA-accreditatie/Aanbieders-nascholing.htm



Leerdoelen

Prolapsklachten: wat kan de huisarts zelf doen?

Urineverlies: wat kan de huisarts zelf doen?

Pessariumtherapie: wanneer wel, wanneer niet?

Wanneer verwijs ik naar de gynaecoloog?

Wanneer verwijs ik naar de uroloog?

Wanneer verwijs ik naar het bekkenbodemcentrum?



Oorzaken urineverlies en verzakkingen



Wat kan de huisarts doen?

•Ziektegeschiedenis

•Lichamelijk onderzoek

•Aanvullend onderzoek

•Urine onderzoek

•BFT

•Pessariumtherapie



Wie de ring past..



Milex passet



Cystocele



Zoveel hoofden, zoveel ringen?



Stress Urinary Incontinence



Conservatieve therapie voor SUI



Indicatie kubuspessarium?



Contra-indicatie pessarium?



Oestrogeensuppletie bij pessariumtherapie



Rest assured: wij doen geen matjes (meer)!



SUI icm prolaps
gynaecoloog



Operatieve behandeling van 
SUI



De tuinslang theorie



TVT-O 

Tension free vaginal tape door het foramen obturatorius



TVT-O 



TVT Tension free Vaginal Tape



Operatieve behandeling SUI: 
Macroplastique door Niels van Casteren, uroloog



1,2 MLN VROUWEN >35 JR HEBBEN
EEN VORM VAN ONGEWILD URINEVERLIES

De hoeveelheid urineverlies maar ook het soort bepaalt hoe vrouwen beperkt 
worden in het dagelijks leven

•Bij stressincontinentie –SUI- helpt vermijdingsgedrag soms

•SUI ''Ik heb zoveel last dat ik niet eens een zware boodschappentas kan tillen''

•Niet meer sporten, niet meer tillen, niet meer naar de bus rennen, maar iedereen moet 
wel eens hoesten en dan ben je toch nat

•OAB “Als ik voel dat ik moet dan loopt het al”  

•Van drangincontinentie-OAB- hebben vrouwen vaak elke dag de hele dag last, is niet te 
vermijden



Ongewenst urineverlies bij de vrouw

SUI 40 %

OAB 25 %

Gemengd 25 %



Bekkenbodemcentrum YSL
combispreekuur gynaecoloog/uroloog/BFT

intake door inco verpleegkundige Susan Benci




