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INLEIDING

In dit boek staat informatie over belangrijke 

ziektes waarmee iemand bij een (huisarts of) 

specialist terechtkomt. Informatie die men-

sen in staat stelt om zelfstandiger en bewuster 

met hun gezondheidsproblemen om te gaan. 

Steeds meer mensen willen immers zelf kun-

nen meebeslissen als ze ziek zijn: over de te  

volgen therapie en de in te nemen medi-

cijnen. 

In dit boek staat alles wat je bij een ziekte 

moet weten handig bij elkaar (en niet ver-

snipperd over allerlei folders of sites). En ook 

nog uit een betrouwbare bron, dankzij alle 

deskundigen die aan dit boek hebben mee-

gewerkt.

Dit is geen medische encyclopedie. Er is ge-

kozen voor ziektes die veel voorkomen en in 

principe ernstige, veelal chronische klach-

ten geven. Acute infecties, zoals hersenvlies-

ontsteking, staan er daarom niet in. Verder 

zijn alleen ziektes met duidelijke orgaanaf-

wijkingen geselecteerd. Vandaar dat grote 

psychiatrische ziektebeelden, zoals schi-

zofrenie en manisch-depressieve stoor-

nissen, buiten beschouwing zijn gelaten. 

Ook sommige ernstige vormen van kanker 

en bepaalde aangeboren en erfelijke ziek-

tes ontbreken, omdat ze niet zo vaak voor-

komen. 

Daar staat tegenover dat er aandoeningen 

worden beschreven die minder ernstig zijn, 

maar wel vervelende chronische klachten 

geven, zoals chronische darmontstekingen 

en chronische leveraandoeningen. 

In totaal gaat het om 41 ziektes. Eigenlijk zijn 

het er meer, want in sommige paragrafen 

beschrijven we meerdere aandoeningen. Bij 

huidkanker bijvoorbeeld behandelen we drie 

geheel verschillende vormen: basocellulair 

carcinoom, plaveiselcelcarcinoom en me-

lanoom. Het totale aantal aandoeningen ligt 

rond de 50. Ze zijn onderverdeeld naar het 

deel van het lichaam waarop ze betrekking 

hebben. Zo worden onder ‘centraal zenuw-

stelsel’ migraine, de ziekte van Parkinson, 

beroerte, dementie en epilepsie behandeld, 

en onder ‘stofwisseling’ diabetes en schild-

klieraandoeningen.

Andere categorieën zijn blaas & nieren, bot-

ten & gewrichten, darmen & lever, hart & va-

ten, de huid, luchtwegen en ogen & oren. 

Aan kanker is een apart hoofdstuk gewijd, 

met een eerste, algemene paragraaf waar-

in belangrijke therapieën en onderzoeken 
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10 DE BESTE BEHANDELING

worden uitgelegd. In de daaropvolgende pa-

ragrafen over diverse vormen van kanker 

wordt hiernaar terugverwezen.

Per ziekte wordt beschreven hoe vaak deze 

in ons land voorkomt, wat de verschijnse-

len zijn, hoe de diagnose wordt gesteld en 

welke onderzoeken iemand daarbij kan ver-

wachten, wat de beste behandeling is, wat 

je zelf kunt doen, hoe de vooruitzichten zijn 

en waar meer informatie over de betrokken 

ziekte is te krijgen. 

(NB: websites kunnen snel veranderen of 

verdwijnen). Belangrijk is om in het woud 

van medicijnen de weg te weten. 

We vertellen welke middelen het meest wor-

den voorgeschreven en/of tot de eerste keus 

behoren. Hierbij is het handig te weten dat 

we ons tot de stofnaam beperken; de merk-

namen laten we buiten beschouwing. 

Het register achterin helpt om alle informa-

tie in deze nuttige uitgave terug te vinden.

Jannes van Everdingen is van huis uit derma-

toloog. Hij is momenteel directeur van de 

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie 

en parttime werkzaam bij het Zorginstituut 

Nederland. Hij heeft meer dan 50 boeken over 

gezondheid geschreven, onder andere voor 

de Consumentenbond. 

Georgie Dom schrijft al bijna 30 jaar boeken 

over allerlei consumentenzaken voor de 

Consumentenbond. Gezondheid heeft daar-

bij haar speciale aandacht.

DBbeh_BW16-opm4.indd   10 25-05-16   14:00



11BLAAS & NIEREN

1 BLAAS & NIEREN

Als de nieren hun werk niet goed doen, voelen we ons voort- 
durend moe. Wat er tegen nierschade te doen is, staat in dit 
hoofdstuk. Daarna gaan we in op een kwaal die veel (sociaal) 
ongemak bezorgt: urine-incontinentie.

1.1 Nierschade
Als nierweefsel door een aandoening is aan-

getast en deze aandoening niet geneest, valt 

een deel van de nier uit. Om toch al het bloed 

te kunnen zuiveren, gaat de rest van de nier 

extra hard werken. Dat gaat een tijd goed, 

maar de onbeschadigde nierfilters slijten 

sneller en raken in de loop van tijd ook be-

schadigd. 

Nierfilters die eenmaal zijn beschadigd, her-

stellen meestal niet meer. Zo blijven er steeds 

minder gezonde nierfilters over met een ver-

minderde nierfunctie tot gevolg: de nieren 

kunnen steeds minder afvalstoffen verwij-

deren en hun andere functies minder goed 

uitvoeren. 

Als de nierfunctie langzaam achteruitgaat, 

hebben we het over chronische nierschade 

(nierinsufficiëntie). Veel nieraandoeningen 

zijn in het begin onopgemerkt en openbaren 

zich pas met klachten na maanden tot soms 

jaren. Vaak ontstaan er pas ziekteverschijn-

selen als circa 70% of meer van de nierfunc-

tie is uitgevallen.

We spreken van nierfalen als meer dan 90% 

van de nierfunctie is uitgevallen. Op 1 januari 

2015 waren er in Nederland 16.316 mensen 

die een behandeling kregen voor nierfalen. 

Bij nierfalen is medisch gezien een nierfunc-

tievervangende behandeling (dialyse of nier-

transplantatie) nodig. Zo’n behandeling is 

ook nodig als het nierfalen is ontstaan door 

een acute nierinsufficiëntie. We beperken 

ons hier tot chronische nierschade.

De nieren
Ieder mens heeft normaal gesproken twee 
nieren. Die zijn van levensbelang. Ze ver-
wijderen afvalstoffen, zorgen ervoor dat 
er precies genoeg vocht en zouten in het 
lichaam aanwezig zijn, regelen de bloed-
druk en de zuurgraad van het bloed en 
maken hormonen die zorgen voor voldoen-
de rode bloedcellen en sterke botten.
Een nier is een boonvormig orgaan met een 
lengte van 10 tot 12 cm. De nieren liggen in 
een beschermend vetkussen op de spieren 
aan de binnenzijde van de rug, ter hoogte 
van de onderste ribben. In de nieren wordt 
urine gevormd die via de urineleiders in de 
blaas terechtkomt. De blaas is als een ballon 
die uitzet naarmate de vulling toeneemt. De 
blaas bevat gladde spieren die samentrek-
ken als je moet plassen.
De nieren worden van bloed voorzien via 
de nierslagader, een zijtak van de aorta (de 
grote lichaamsslagader). Via dit bloedvat 
wordt al het bloed gezuiverd. Het gezui-
verde bloed verlaat de nier via de nierader, 
die uitmondt in de onderste holle ader. 
De nieren filteren per dag circa 200 liter 
vocht uit het bloed (‘voorurine’). Door een 
zeer verfijnd mechanisme wordt hiervan 
uiteindelijk slechts 1,5 tot 2,5 liter urine 
gevormd; de overige gefiltreerde vloeistof 
wordt weer door de nieren opgenomen en 
teruggegeven aan het bloed. In de uitein-
delijke urine zijn alle schadelijke stoffen 
geconcentreerd aanwezig. Eigenlijk zijn 
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de nieren dus een hightechzuiverings-
installatie. Het echte filtreerwerk wordt 
verricht door nefronen, ook wel niereenhe-
den genoemd, waarvan elke nier er zo’n 1 
miljoen bevat. Elke nefron bevat weer een 
glomerulus, een kluwen haarvaten met een 
aanvoerend en een afvoerend bloedvaatje. 
De glomeruli filteren het bloed; dit zijn de 
eerdergenoemde nierfilters. De afvalstoffen 
en de overmaat aan zouten en water komen 
zo in de voorurine terecht. De glomerulus 
gaat over in een kronkelend buizensysteem 
dat we de tubulus noemen. Hierin wordt 
de uiteindelijke samenstelling van de urine 
bepaald. Zouten en water worden afhanke-
lijk van de behoefte van het lichaam weer 
opgenomen; zo ontstaat de definitieve 
urine die naar de blaas wordt afgevoerd en 
later wordt uitgeplast.
Op die manier verwijderen de nieren afval-
stoffen en houden ze de vocht- en zoutba-
lans in het lichaam op peil. Verder spelen 
de nieren een belangrijke rol bij het regelen 
van de bloeddruk. Tot slot maken ze hor-
monen die belangrijk zijn voor de bloed-
druk, voor het kalkgehalte in de botten en 
voor de productie van rode bloedlichaam-
pjes, zoals erytropoëtine.

1.1a Hoe vaak komt het voor?
Chronische nierschade komt veel voor: vol-

gens de Nierstichting (september 2015) heeft 

10,6% van de Nederlandse bevolking chroni-

sche nierschade. Uitgaande van ongeveer 17 

miljoen inwoners gaat het hierbij om onge-

veer 1,7 miljoen mensen. Door vergijzing en 

toename van het aantal mensen met diabe-

tes (suikerziekte) en hoge bloeddruk neemt 

dat aantal verder toe. Zie ook figuur 1.

Deze schatting komt voort uit een in Ne-

derland uitgevoerd bevolkingsonderzoek in 

de regio Groningen (de PREVEND-studie) 

waarbij een grote groep mensen meerde-

re keren is gescreend en gedurende jaren 

is gevolgd.

Vanaf ongeveer 40 jaar neemt, in een nor-

male situatie, de nierfunctie geleidelijk af, 

met ongeveer 0,4% per jaar. Iemand die ver-

der gezond is, kan door die achteruitgang 

op 70-jarige leeftijd een nierfunctie hebben 

van rond de 60%. De verminderde nierfunc-

tie wordt dan vaak als normaal gezien. Maar 

meer dan 40% van de mensen ouder dan 70 

jaar heeft ook chronische nierschade.

De verminderde nierfunctie vormt een ri-

sico op hart- en vaatziektes en sterfte. Vaak 

ook moet de dosering van sommige genees-

middelen worden aangepast. Een vermin-

derde nierfunctie vraagt dan ook altijd om 

serieuze aandacht en alertheid.

1.1b  Hoe ontstaat het en wat zijn de 
risicofactoren?

De meestvoorkomende oorzaken van nier-

schade zijn diabetes en hoge bloeddruk. Bij 

25 tot 40% van de mensen met type 1 of type 

2 diabetes ontstaat nierschade binnen 20 à 25 

jaar na diagnosestelling. Uit Nederlands on-

derzoek blijkt dat meer dan een kwart (28%) 

van de mensen met diabetes chronische 

nierschade heeft. 

De mate waarin de nieren van mensen met 

diabetes zijn aangetast, is voornamelijk af-

hankelijk van genetische aanleg, van de re-

gulatie van het bloedglucosegehalte en de 

bloeddruk.

Chronische nierschade in 
Nederland
Van de ruim 10,6% van de Nederlandse 
bevolking met chronische nierschade heeft:
•   87% een matig verhoogd risico (1,5 

miljoen Nederlanders)
•   10% een hoog risico (170.000 Nederlan-

ders)
•   3% een sterk verhoogd risico (50.000 

Nederlanders) 
op onder andere nierfalen en op overlijden 
ten gevolge van hart- en vaatziektes.
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Van de mensen met hoge bloeddruk heeft 

ongeveer 1 op de 5 (21%) chronische nier-

schade. Hoge bloeddruk beschadigt de 

bloedvaten en de nierfilters. Omgekeerd kan 

nierschade ook een hoge bloeddruk veroor-

zaken. De nieren spelen een belangrijke rol 

bij het regelen van de bloeddruk en dat lukt 

minder goed als ze beschadigd zijn. Nier-

schade en hoge bloeddruk versterken elkaar 

dus.

Ook een nierziekte of ontsteking aan de nie-

ren kan de oorzaak zijn van nierschade. Denk 

aan erfelijke cystenieren (vochtblazen in de 

nieren; zie par. 1.1c), interstitiële nefritis en 

glomerulonefritis (nierfilterontsteking). 

Onder nierfilterontsteking valt een aan-

tal uiteenlopende ziektes, waarvan niet al-

tijd bekend is hoe ze precies ontstaan. Een 

van de meestvoorkomende oorzaken is 

IgA-nefropathie, waarbij in het bloed circu-

lerende IgA-antilichamen in de glomeruli 

(zie het kader ‘De nieren’) vastlopen en een 

ontsteking veroorzaken. 

Interstitiële nefritis kent meerdere oorza-

ken. Het kan optreden door het gebruik 

van bepaalde medicijnen, zoals pijnstillers 

(NSAID’s) en antibiotica. Ook kan de nier-

ziekte het gevolg zijn van nierbekkenontste-

king of van reflux nefropathie, waarbij urine 

vanuit de blaas terugstroomt naar de nieren. 

Nog een oorzaak van nierschade is ver-

nauwing van de nier(slag)ader, bijvoorbeeld 

door atherosclerose (zie par. 5.1b voor meer 

informatie). Verder kunnen de nieren be-

schadigd raken door langdurig gebruik van 

bepaalde medicijnen; zie het kader ‘Doe de 

medicijncheck’.

Daarnaast verhogen leefstijlfactoren als 

zoutgebruik, roken en overgewicht het ri-

sico op chronische nierschade. Tot slot 

vormen nierstenen een risicofactor voor 

nierschade.

Bij 10% tot 20% van de mensen met chroni-

sche nierschade is de oorzaak onbekend.

Figuur 1 OORZAKEN NIERFALEN
Bron: Nierstichting
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Vroegtijdige herkenning
Het is belangrijk dat nierschade zo snel 
mogelijk wordt ontdekt. Als de onderlig-
gende aandoening namelijk op tijd wordt 
behandeld, kan het proces van verdere 
verslechtering worden vertraagd en soms 
zelfs een halt worden toegeroepen. Een 
voorbeeld hiervan is nierschade door hoge 
bloeddruk. Hoe beter men erin slaagt de 
bloeddruk te reguleren, hoe trager en 
geringer de verdere achteruitgang van de 
nierfunctie. Door tijdige behandeling is dus 
belangrijke gezondheidswinst te behalen: 
verdere achteruitgang van de nierfunctie 
kan worden voorkomen en het beginmo-
ment van een nierfunctievervangende 
behandeling kan worden uitgesteld. 
Het gaat met name om mensen met chro-
nische nierschade met een matig ver-
hoogd risico; in Nederland zo’n 1,5 miljoen 
mensen. Zij zijn over het algemeen onder 
behandeling van de huisarts. Huisartsen 
hebben dan ook een belangrijke rol in de 
preventie en het behandelen van vroege 
vormen van chronische nierschade. 
Tegenwoordig wordt steeds vaker gespro-
ken over het actief opsporen van mensen 
met een verhoogd risico op nierfalen. 
Algemeen wordt aanbevolen om mensen 
met diabetes, hoge bloeddruk, hart- en 
vaatziektes, chronische aandoeningen van 
de urinewegen, bepaalde auto-immuun-
ziektes en met nierziektes in de familie, te 
onderzoeken op chronische nierschade. 
Er is aangetoond dat screenen op chroni-
sche nierschade bij mensen met diabetes 
kosteneffectief is. Het is nog onduidelijk of 
screenen van de algemene bevolking ook 
kosteneffectief is. In Nederland hebben 
naar schatting 500.000 mensen nierschade 
zonder het te weten. 
Nieuwsgierig hoe het met de eigen gezond-
heid staat? Momenteel zijn er twee betrouw-
bare onlinezelftests; zie het kader ‘Zelf 
risico’s testen’.

1.1c Is nierschade erfelijk?
De aanwezigheid van nierziektes in de fa-

milie geeft een verhoogd risico op het ont-

wikkelen van chronische nierschade. Bij 

vrouwen met een familiegeschiedenis met 

nierschade is het risico meer dan 2x en bij 

mannen meer dan 3x zo hoog.

Cystenieren is de meestvoorkomende erfe-

lijke nierziekte die tot nierfalen (±8% van de 

dialysepatiënten) kan leiden. Cystenieren 

zijn groter dan normale nieren, omdat een 

groot deel van de nier vervangen is door met 

vocht gevulde holtes. 

Het is niet te voorspellen hoe de nieren bij 

deze familiaire aandoening zullen reageren; 

bij sommigen blijven de grootte en het aantal 

cysten beperkt, bij anderen is er sprake van 

een gestage groei in grootte en aantal. De 

nierinsufficiëntie manifesteert zich meest-

al tussen het 20e en 50e levensjaar. Het leidt 

bij de meeste mensen tot een eindstadium 

van nierfalen en nierfunctievervangende 

behandeling. 

Een regelmatig voorkomende complicatie 

is een bloeding in een cyste of een infectie. 

Ook hebben mensen met cystenieren een 

verhoogde kans op nierstenen.

Een andere, erfelijke nierziekte is de ziekte 

van Alport. Dit is een zeldzame aandoening 

waarbij de kleine bloedvaatjes in de nierfil-

ters (de glomeruli), maar ook in andere or-

ganen, zoals het middenoor, steeds verder 

beschadigd raken. Het gaat met progressief 

nierfunctieverlies en slechthorendheid ge-

paard. De Nierpatiënten Vereniging Neder-

land (de NVN) behartigt de belangen van 

mensen met het syndroom van Alport. Zie 

www.nvn.nl.
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1.1d Wat zijn de verschijnselen?
Doordat de nieren een grote reservecapaci-

teit hebben, worden nieraandoeningen vaak 

pas laat opgemerkt. Deze ontstaan meest-

al pas na maanden tot jaren, als meer dan 

70-80% van de nierfunctie verloren is ge-

gaan. De eerste verschijnselen zijn meestal 

aspecifiek. Mensen met een verslechterende 

nierfunctie merken vaak alleen dat ze meer 

vermoeid zijn. Dit komt door de ophoping 

van afvalstoffen in het bloed, en ook door 

bloedarmoede die het gevolg is van een te-

kort aan het eerder genoemde hormoon 

erytropoëtine. 

Pas in een laat stadium ontwikkelt zich een 

duidelijk ziektebeeld: energieverlies, ver-

lies van eetlust, gewichtsverlies, nachtelij-

ke spierkrampen en jeuk met uiteindelijk 

algehele sufheid.

Aan de urineproductie valt in de beginfase 

niet zoveel te merken. Er zal eerder meer dan 

minder urine worden geloosd (met name ’s 

nachts), omdat het concentrerend vermo-

gen van de nier tekortschiet. 

In een latere fase gaan sommige mensen 

ook vocht vasthouden; dat kan leiden tot 

hoge bloeddruk. De verschijnselen die bij 

een hoge bloeddruk horen, kunnen de eer-

ste zijn waardoor de aandoening zich open-

baart: hoofdpijn, met name ’s ochtends, of 

kortademigheid. 

Doe de medicijncheck
Op de site van de Nierstichting 

(www.nierstichting.nl) staat de Check 

Nier & Medicijn, die aangeeft of het 

slikken van bepaalde medicijnen extra 

risico’s geeft, gekoppeld aan een per-

soonlijk advies.

1.1e Hoe wordt de diagnose gesteld?
Meestal is de huisarts de eerste die aan nier-

schade zal denken. Als hij nierschade ver-

moedt, zal hij urine- en/of bloedonderzoek 

laten doen. 

Zelf risico’s testen
Er zijn twee betrouwbare online-

tests die u kunt doen om te kijken hoe 

het met de gezondheid (van uw nieren) 

staat.

Op www.testuwrisico.nl staat een be-

knopte vragenlijst waarmee u kunt in- 

schatten wat uw persoonlijk risico is op 

het krijgen van diabetes, hart- en vaat-

ziektes en nierschade.

Met de Persoonlijke Gezondheidscheck 

(www.persoonlijkegezondheidscheck.nl)

kunt u het risico op meer chronische

aandoeningen in kaart brengen en ad-

vies krijgen over hoe u risico’s met een 

gezonde leefstijl kunt verlagen. Bij een 

verhoogd risico doet u er verstandig aan 

naar de huisarts te gaan.

Urineonderzoek
Onder normale omstandigheden is er geen 

eiwit in de urine aanwezig. Als er wel eiwit 

in de urine zit, kan dat duiden op nierscha-

de: de nieren ‘lekken’ eiwit. Albumine – één 

van de kleinere eiwitten – wordt meestal als 

eerste doorgelaten. Bij sommige nierziektes 

kunnen ook grotere eiwitten in de urine te-

rechtkomen. 

Afhankelijk van de hoeveelheid eiwit in de 

urine spreekt men van micro-albuminurie 

(weinig eiwit) of macro-albuminurie (veel 

eiwit).

Chronische nierschade kan ook aan het licht 

komen doordat er bloedcellen in de urine 

worden gevonden. Normaal komen er in 

de urine geen cellen voor. Als er wel rode of 

witte bloedcellen in zitten, kan dit duiden op 

nierproblemen, met name als er naast cellen 

ook eiwit in de urine wordt gevonden.

Bloedonderzoek
De aanwezigheid van veel creatinine en 

ureum in het bloed wijst op nierschade. 

Creatinine is een afvalproduct van de stof-

wisseling van de spieren en wordt door de 
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nieren uitgescheiden (gefiltreerd). Bij een 

vermindering van de nierfunctie wordt 

minder creatinine uitgescheiden en stijgt de 

waarde in het bloed. Door de waarde van het 

creatinine in te voeren in een speciale for-

mule, kan een schatting van de filterfunctie 

van de nier worden verkregen, de eGFR: es-

timated Glomerular Filtration Rate (weerge-

geven in ml/min/1,73m2). Laboratoria geven 

als een bepaling van het creatininegehalte 

wordt aangevraagd, meestal automatisch de 

eGFR ook weer.

Ureum ontstaat bij de vertering van voeding; 

gezonde nieren verwijderen deze afvalstof 

uit het bloed. Hoge waarden (uremie) zien 

we bij zeer ernstige nierschade (nierfalen).

Vijf stadia
Als onderzoek uitwijst dat iemand chroni-

sche nierschade heeft, is de volgende vraag 

hoe erg de schade is. Artsen delen nierscha-

de in vijf stadia van nierfunctie in:

• stadium 1: normale nierfunctie; wel eiwit 

in de urine;

• stadium 2: licht verminderde nierfunctie, 

zonder klachten (eGFR 60-90); wel eiwit 

in de urine;

• stadium 3: matige chronische nierscha-

de (eGFR 30-60); wel of geen eiwit in de 

urine;

• stadium 4: ernstige chronische nierscha-

de, vaak met klachten (eGFR 15-30); wel 

of geen eiwit in de urine;

• stadium 5: slechts kleine restfunctie van 

de nier over, meestal is nierfunctiever-

vangende behandeling nodig (eGFR <15).

Nierschade is meestal in beide nieren aan-

wezig. Een deel van de nierfilters werkt dan 

niet meer. Om de oorzaak te vinden, is soms 

meer onderzoek nodig. Hiervoor volgt door-

gaans verwijzing naar een in nierziektes ge-

specialiseerde internist (nefroloog). Deze zal 

aanvullend onderzoek doen. Dat kan onder 

andere met een echografie, scans of nier-

biopsie. 

Via echografie worden de globale vorm en 

structuur van de nieren met behulp van ge-

luidsgolven in kaart gebracht. Ook laat een 

echo zien of de urine goed wegloopt of niet 

(door stuwing of nierstenen). Bij dit onder-

zoek dat poliklinisch kan worden verricht, 

zendt een apparaatje dat op de huid van de 

persoon is geplaatst, geluidsgolven uit die 

door de onderliggende weefsels zodanig 

worden weerkaatst dat hierbij de nier zicht-

baar wordt gemaakt. Kleine nieren wijzen op 

een langer bestaande nierziekte.

Met een CT- of MRI-scan kunnen de nieren 

en urinewegen gedetailleerder in beeld wor-

den gebracht. Hierbij worden bijvoorbeeld 

nierstenen goed zichtbaar en ook de bloed-

vaten van de nieren. 

Bij een nierbiopsie neemt de arts onder con-

trole van echografie met een naald door de 

huid een stukje weefsel uit de nier. De patho-

loog zoekt vervolgens onder de microscoop 

naar de oorzaak van de nierziekte. Over het 

algemeen gebeurt deze ingreep onder plaat-

selijke verdoving. Het belangrijkste risico 

hierbij is bloeding. 

Voorafgaand aan deze ingreep wordt dan 

ook onderzoek gedaan om de kans op bloe-

ding zo klein mogelijk te maken. Voor een 

nierbiopsie worden mensen kortdurend in 

het ziekenhuis opgenomen.

Scan nodig?
Bij scans wordt soms het beeld 

verbeterd door het gebruik van een 

jodiumbevattende contrastvloeistof. 

Als iemand nierschade heeft, kan deze 

contrastvloeistof de nierfunctie (tijdelijk) 

verder verslechteren. Daarom zijn soms 

voorbereidende maatregelen nodig, 

voorafgaand aan het onderzoek. 

Zie de folder ‘Jodiumhoudend con-

trastonderzoek bij een verminderde 

nierfunctie’ van de Nierstichting, te 

downloaden op www.nierstichting.nl.

DBbeh_BW16-opm4.indd   16 25-05-16   14:00



17BLAAS & NIEREN

Waar wil ik me laten behandelen?
Behandeling in een gespecialiseerd zieken-
huis is beter als het om een bijzondere of 
weinig voorkomende ziekte gaat. Dat geldt 
niet voor nierschade. Daarvoor kun je in 
principe bij de internist-nefroloog van elk 
ziekenhuis terecht. 
De kwaliteit van de behandeling hangt niet 
af van de grootte van het ziekenhuis, maar 
van de omgeving waarin de behandeling 
plaatsvindt, van de aandacht die de behan-
delaar schenkt aan de problematiek en de 
multidisciplinaire samenwerking tussen 
de verschillende specialisten en andere 
hulpverleners die bij de behandeling zijn 
betrokken.
Voor een bijzondere behandeling zal iemand 
doorgaans wel naar een gespecialiseerd 
centrum worden verwezen. Het aantal 
dialysecentra is afgelopen jaren sterk toe-
genomen: van ongeveer 50 centra in 2002 
tot 107 centra in 2014. Daarvan zijn er drie 
kinderdialysecentra. De dialysecentra lijken 
redelijk over Nederland verspreid, in ver-
houding tot de spreiding van de bevolking. 
De huisarts kan bij de keus van het zieken-
huis adviseren.

1.1f Wat is de beste behandeling?
De behandeling heeft tot doel verdere ach-

teruitgang van de nierfunctie en nierfalen 

tegen te gaan en complicaties van chroni-

sche nierschade, met name het hogere risi-

co op hart- en vaatziektes en sterfte (zie par. 

1.1h), te voorkomen.

De behandeling richt zich in eerste instan-

tie op de oorzaak van de nierschade. Omdat 

er zoveel verschillende oorzaken zijn, ver-

schilt de behandeling per persoon. Ook de 

mate waarin de nieren zijn aangetast, heeft 

invloed op de behandeling.

Als de oorzaak van de verslechterende nier-

functie duidelijk en goed te behandelen is, 

is dat het eerste wat moet gebeuren om ver-

dere achteruitgang tegen te gaan. Mensen 

met vormen van nierfilterontsteking worden 

vaak behandeld met prednison en andere af-

weeronderdrukkende medicijnen.

Naast aandacht voor de nierfunctie zal bij de 

behandeling van iemand met een gestoor-

de nierfunctie gelet worden op het verlagen 

van het risico op hart- en vaatziektes. Zo zal 

bij iemand met diabetes (suikerziekte) het 

bloedglucosegehalte goed moeten worden 

ingesteld, moet een verhoogde bloeddruk 

worden behandeld, zal het cholesterolgehalte 

aandacht krijgen, roken sterk worden ontra-

den en ‘gezond leven’ en op het gewicht let-

ten, worden geadviseerd.

Ook is het belangrijk die factoren aan te pak-

ken die het nierfunctieverlies versnellen. Om 

de nierfunctie zoveel mogelijk te behouden, 

zijn allereerst een aantal leefregels erg be-

langrijk. De arts zal het advies geven om een 

zout- en eiwitarm dieet aan te houden, om 

af te vallen bij overgewicht, om voldoende te 

bewegen en te stoppen met roken. 

Daarnaast moet in een vroeg stadium van de 

ziekte de bloeddruk worden gecontroleerd 

en behandeld. Hiervoor worden bij voorkeur 

medicijnen gebruikt die het RAAS-systeem 

(renine-angiotensine-aldosteron-systeem 

waarmee het lichaam de bloeddruk en de 

hoeveelheid circulerend vocht en elektroly-

ten regelt) beïnvloeden, zoals ACE-remmers 

of angiotensine-II-antagonisten, al of niet in 

combinatie met plasmiddelen. Dit beleid pakt 

ook het eiwitverlies via de urine aan. 

Tot slot moeten de complicaties van nierin-

sufficiëntie zo goed mogelijk voorkomen en 

behandeld worden. Bloedarmoede is goed 

te behandelen met extra ijzer en erytropo-

etine. Daarnaast moeten vaak ook het te la-

ge calciumgehalte als gevolg van vitamine 

D-tekort en het te hoge fosfaatgehalte in het 

bloed worden gecorrigeerd, om te voorko-

men dat er botproblemen ontstaan door te 

hard werkende bijschildklieren. Het fosfaat-

gehalte kan worden verlaagd met behulp van 

een fosfaatbeperkt dieet, en met tabletten die 

het fosfaat binden. Deze tabletten moeten bij 
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het eten worden ingenomen. Dit wordt vaak 

aangevuld met vitamine D, zoals alfacalcidol. 

Ook een te hoog kaliumgehalte en een afwij-

kende zuurgraad in het bloed moeten wor-

den behandeld.

Jeuk is een vaker voorkomend probleem, dat 

enigszins met anti-jeukmiddelen kan wor-

den verlicht. Tegen misselijkheid en slaap-

problemen bestaan ook medicijnen.

Aanvankelijk kan dit actieplan worden uit-

gevoerd door de huisarts (bij een matig ver-

hoogd risico op complicaties). Naarmate het 

ziekteproces voortschrijdt en de eGFR on-

der de 30 ml/minuut daalt, wordt de rol van 

medicijnen en dieet groter en zal de huisarts 

de behandeling veelal overdragen aan een 

internist-nefroloog. Deze behandelt men-

sen met een hoog of sterk verhoogd risico 

op complicaties.

Dialyse en transplantatie
Veel chronische nieraandoeningen zijn pro-

gressief en eindigen na kortere of langere tijd 

in nierfalen, een toestand waarin de hoe-

veelheid functionerend nierweefsel onder de 

10% daalt en een nierfunctievervangende be-

handeling noodzakelijk wordt. Dat komt neer 

op dialyse of transplantatie. Dialyse (ook wel 

‘spoelen’ genoemd) betekent letterlijk ‘schei-

ding van stoffen’.

Niertransplantatie heeft de voorkeur om-

dat dit meestal (veel) meer levenskwaliteit 

en resterende levensverwachting oplevert. 

Maar niet alle mensen met nierfalen kunnen 

of willen een transplantatie ondergaan. Dan 

kan alleen dialyse het leven redden.

Dialyse. Dialyse is een behandeling om af-

valstoffen en vocht uit het bloed te verwijde-

ren, en zo de functie van de nieren over te 

nemen. Dat kan op twee manieren.

Hemodialyse: een kunstnier in een dialy-

semachine filtert het bloed. De machine 

wordt aangesloten op de bloedbaan van de 

persoon. Bij hemodialyse wordt een gro-

te hoeveelheid bloed (ten minste 200 ml/

min) langs een membraan in de kunst-

nier geleid, waar uitwisseling van water 

en opgeloste stoffen met de ‘spoelvloei-

stof’ plaatsvindt. Door de druk in het sys-

teem te variëren, kan vervolgens door filtratie 

de overmaat aan vocht worden verwijderd.  

De meeste hemodialysepatiënten dialy-

seren 3x per week, meestal 4 uur per keer. 

Maar ook vaker dan 3x per week komt voor. 

Er zijn ook mensen die ’s nachts hemodia-

lyseren, ze slapen dan tijdens de behande-

ling. De hemodialysebehandeling kan in het 

ziekenhuis gebeuren, maar tegenwoordig 

dialyseren ook steeds meer mensen thuis.  

Om elke keer gemakkelijk een bloedvat aan 

te kunnen prikken, wordt operatief een ver-

binding tussen een ader en slagader gemaakt 

in de vorm van een ‘shunt’, meestal in de on-

der- of bovenarm. Soms is het aanleggen van 

een shunt niet mogelijk. Dan kan een grote 

infuuslijn worden gebruikt, soms zó dat hij 

een langere tijd kan blijven zitten. Zo’n lijn 

wordt meestal ingebracht in een van de gro-

te lichaamsaders in de hals. Een enkele keer 

wordt gebruikgemaakt van een dialyseka-

theter in plaats van een shunt. 

Peritoneale dialyse: deze vorm van dialyse 

wordt ter behandeling van chronisch nier-

falen bij een meerderheid van de mensen 

als ‘chronisch ambulante’ vorm (CAPD) toe-

gepast, bij hen thuis. Hiertoe wordt opera-

tief een katheter in de buikholte gebracht. 

Via deze katheter laat de persoon spoelvloei-

stof, een steriele dialysevloeistof, de buik-

holte inlopen. Het zeer goed doorbloede 

buikvlies functioneert vervolgens als filter: 

afvalstoffen en vocht spoelen uit het bloed, 

de spoelvloeistof in. Degene die dialyseert 

wisselt handmatig de spoelvloeistof, zo’n 4 

tot 5x per dag. Het verwisselen van de vloei-

stof vergt ongeveer een half uur per keer. 

Bij APD (automatische peritoneale dia-

lyse) wordt dezelfde techniek toegepast, 

maar dan ’s nachts door een machine die 

bij de persoon thuis is geplaatst. De machi-

ne wisselt gedurende de nacht, elke 2 tot 3 
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uur, automatisch de spoelvloeistof. Over-

dag blijft de buik gevuld met spoelvloeistof. 

Een risico van de behandeling met CAPD 

is de kans op buikvliesontsteking (peritoni-

tis). Mits er snel antibiotica wordt gegeven, 

staat dit de voortgang van de dialyse niet in 

de weg. 

Peritoneale dialyse vindt vrijwel altijd thuis 

plaats. Hemodialyse kan ook thuis, maar 

vindt meestal in een dialysecentrum plaats. 

Het aantal mensen met dialyse stabiliseert 

sinds 2010 op zo’n 6500. 

Als je bedenkt dat hemodialyse slechts 10-

15% levert van een normale nierfunctie en 

peritoneale dialyse maar 5-10%, zal het dui-

delijk zijn dat naast de dialyse nog vrij stren-

ge water- en zoutbeperking nodig zijn, en dat 

ook een dieet moet worden gevolgd om de 

afvalstoffen in het bloed te beperken.

Niertransplantatie. De behandeling die het 

beste uitzicht biedt op een vrijwel normaal 

leven, is een niertransplantatie. Zowel de 

levensduur als de kwaliteit van leven neemt 

dan toe. Een niertransplantatie kan plaats-

vinden met een nier van een overleden do-

nor (postmortale transplantatie), of met een 

nier van een levende donor (donatie bij le-

ven). Omdat de reservecapaciteit van de 

nieren heel groot is, kan de donor met één 

nier doorleven. 

De voorkeur heeft pre-emptieve trans-

plantatie: een niertransplantatie vóórdat 

er gestart is met dialyse. Enerzijds omdat 

iemand dan nog geen schadelijke bijwer-

kingen heeft ondervonden van de dialyse 

en in een betere conditie aan de transplan-

tatie begint; anderzijds omdat pre-emptie-

ve transplantatie (meestal) plaatsvindt met 

een nier van een levende donor, en zo’n 

donornier gemiddeld een langere levens-

duur heeft.

Gemiddeld ‘doen’ mensen langer met de 

nier van een levende donor. Sinds ruim 15 

jaar hebben in Nederland zo’n 200 donoren 

anoniem een nier afgestaan. Dat heeft ge-

leid tot ongeveer 300 niertransplantaties, 

omdat soms de belangeloos (altruïstisch) 

gedoneerde nier niet direct naar iemand 

op de wachtlijst gaat, maar via een keten 

van transplantaties.

Die keten begint als de altruïstische donor 

zijn nier doneert aan een ontvanger die wel 

zelf een donornier heeft, maar een die voor 

hem ongeschikt is omdat de eigenschap-

pen van deze nier niet goed overeenkomen 

met zijn immunologische eigenschappen 

of bloedgroep. Zo geven de koppels van do-

noren en ontvangers steeds ‘hun’ nier door 

voor transplantatie aan een volgend koppel 

met wel een geschikte ontvanger tot het 

laatste koppel een nier doneert aan iemand 

op de wachtlijst. De keten eindigt uiteinde-

lijk met een transplantatie naar iemand op 

de wachtlijst die zelf geen levende donor 

kan inbrengen. 

De langste keten van transplantaties die te-

gelijkertijd werden uitgevoerd, bestond uit 

zes nierdonaties en zes niertransplantaties. 

Met dit programma voor levende nierdono-

ren loopt Nederland voorop in de wereld.

Als iemand niet zelf over een donor be-

schikt en de vooruitzichten op overleving 

na transplantatie goed genoeg zijn (zie 

hierna), komt hij op een wachtlijst. Dat ge-

beurt gewoonlijk pas als de nierfunctie 15% 

of minder is. Er zijn twee soorten wachtlijs-

ten: een actieve wachtlijst van mensen die 

een transplantatie nodig hebben en deze 

vanuit medisch perspectief ook direct kun-

nen ondergaan, en een inactieve wachtlijst. 

Mensen op de laatste wachtlijst wachten 

ook op een donornier van een overleden 

donor, maar zijn (tijdelijk) niet transplan-

tabel vanwege een complicatie, ziekte of 

andere oorzaak. Ook de mensen die bezig 

zijn met een procedure voor een nier van 

een levende donor staan op de inactieve 

wachtlijst.

Voor een transplantatie komt niet iedereen 

in aanmerking. Bij de screening gaat men 

na of de persoon:
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• de operatie en de nabehandeling goed 

kan doorstaan;

• voldoende resterende levensverwach-

ting heeft (2 jaar of meer); in Nederland 

geldt geen maximale leeftijd voor trans-

plantatie, maar naarmate iemand ouder 

wordt is het voordeel van een niertrans-

plantatie niet meer altijd even duidelijk. 

De betrokkene en zijn dokter moeten dan 

samen kijken of transplantatie nog wel 

de behandeling van voorkeur is;

• kanker heeft (gehad) die niet is behandeld;

• één of meer risicofactoren heeft, zoals 

een BMI hoger dan 30, hart- en vaat-

ziektes, diabetes, actieve infecties (bij-

voorbeeld hepatitis B en C), alcohol- of 

drugsmisbruik, en kans op een terugke-

rende (primaire) nierziekte. Als dit zo is, 

volgt aanvullend onderzoek om te be-

oordelen of behandeling of preventieve 

maatregelen nodig en mogelijk zijn voor 

eventuele transplantatie, en/of specifieke 

maatregelen na transplantatie.

Door verbeterde medicijnen en zorg is de 

kans dat de getransplanteerde nier goed 

blijft functioneren tegenwoordig erg groot. 

De kans van slagen is extra hoog als de ‘her-

kenningseiwitten’, het HLA-systeem, op het 

oppervlak van de cellen van de nierdonor en 

die van de ontvanger grotendeels overeen-

komen. Bloedonderzoek moet dat uitwijzen.

Om afstoting tegen te gaan, moeten mensen 

hun leven lang medicijnen gebruiken die de 

afweer onderdrukken (immunosuppressi-

va). De medicijnen onderdrukken niet alleen 

de afweercellen die de donornier aanvallen, 

maar verminderen de afweer door het hele 

lichaam. Het gevolg is dat mensen die een 

transplantatie hebben gehad gevoeliger zijn 

voor infecties.

Het onderdrukte afweersysteem is ook min-

der goed in het onschadelijk maken van ont-

spoorde cellen, zoals tumorcellen. Daardoor 

hebben mensen na een transplantatie een 

verhoogd risico op kanker.

Draagbare kunstnier
Er komen steeds meer mogelijkheden 
voor mensen om thuis te dialyseren. De 
Nierstichting werkt aan een draagbare 
kunstnier die mensen meer vrijheid en een 
betere conditie kan geven, en daarmee de 
mogelijkheid om weer een gewoon leven 
te leiden. Waarschijnlijk zal deze kunstnier 
in de komende jaren beschikbaar komen, 
zodat mensen met nieraandoeningen op 
een meer comfortabele manier hun behan-
deling kunnen krijgen. De eerste prototy-
pes zijn al ontwikkeld, maar moeten nog 
worden getest op efficiëntie en veiligheid.

Na transplantatie blijven mensen een ver-

hoogde kans houden op het krijgen van hart- 

en vaatziektes (zie par. 1.1h). Hoe langer de 

periode van dialyse voorafgaand aan de 

transplantatie, hoe groter de kans op cardio-

vasculaire complicaties. Daarom is aandacht 

voor risicofactoren voor hart- en vaatziek-

tes een belangrijk aandachtspunt na trans-

plantatie. Maar een aanzienlijk deel van de 

mensen die een transplantatie hebben on-

dergaan, lijdt en overlijdt toch nog aan hart- 

en vaatziektes.

Mensen bij wie de nier pre-emptief is ge-

transplanteerd (voordat dialyse is gestart), 

hebben overigens minder cardiovascu-

laire complicaties vergeleken met men-

sen die al dialyseerden vóór transplantatie. 

Dit verklaart de langere levensduur van de 

donornier en de hogere levenskwaliteit bij 

pre-emptieve transplantatie. 

Mensen waarbij pre-emptief een nier is ge-

transplanteerd, overleven aanzienlijk langer 

dan mensen die na de start van de dialyse 

een nier krijgen van een overleden donor, of 

hun hele leven blijven dialyseren. 

Een andere bekende complicatie na nier-

transplantatie is terugkeer van de oor-

spronkelijke nierziekte in de donornier. 

Voorbeelden daarvan zijn nierfilterontste-

king en diabetes mellitus (suikerziekte). 
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Na een succesvolle niertransplantatie kan 

het leven meestal weer worden opgepakt. 

Veel klachten, zoals vermoeidheid, botafwij-

kingen en zenuwaandoeningen, verdwijnen 

grotendeels of volledig. Ook hoeven men-

sen zich vaak niet meer zo strikt te houden 

aan een dieet of vochtbeperking. In princi-

pe kan iemand na een transplantatie weer 

gewoon leven.

1.1g Wat kan ik zelf doen?
Iemand kan zelf meehelpen verdere ach-

teruitgang van de nierfunctie tegen te gaan 

door zich goed aan het door de arts voor-

geschreven dieet te houden en nauwkeu-

rig de bloeddruk te reguleren (met eventueel 

zelfcontrole thuis). En vooral door zo gezond 

mogelijk te leven: letten op de zoutinname, 

gezond eten, niet roken, matig met alcohol 

en voldoende bewegen.

Het besef dat je een ziekte hebt die over het 

algemeen steeds ernstiger wordt, is moei-

lijk te accepteren. Dit lijkt uitzichtloos en kan 

zich uiten in depressie, relatieproblemen en 

isolement. De medische en maatschappelij-

ke problemen als gevolg van nierfalen kun-

nen aanzienlijk zijn. Contact met lotgenoten, 

mensen die weten wat de ziekte inhoudt, kan 

een steun zijn. De patiëntenvereniging kan 

hierbij helpen. 

Hoe moeilijk het ook is, in de praktijk blijkt 

dat mensen met nierfalen meestal een rede-

lijk normaal leven kunnen leiden. Op maat-

schappelijk gebied, zoals het behouden van 

werk of het aanpassen van de werkomstan-

digheden, aanvragen van voorzieningen en 

extra hulp, zijn tal van organisaties actief, 

waaronder de Nierstichting en de Nierpati-

enten Vereniging Nederland (NVN). De NVN 

heeft een helpdesk voor begeleiding bij werk- 

en schoolaangelegenheden. 

Als in de nabije toekomst nierfunctiever-

vangende behandeling waarschijnlijk is, is 

het belangrijk dat iemand zich hierop tijdig 

voorbereidt. Ook de Nierstichting beschikt 

over goed voorlichtingsmateriaal.

Handige app
De app Coach4Life is een leefstijl-app voor 
mensen met nieraandoeningen. De app is 
ontwikkeld door mensen met nieraandoe-
ningen en zorgprofessionals. Om de ach-
teruitgang van de nierfunctie af te remmen, 
klachten zoveel mogelijk te voorkomen 
en de kwaliteit van leven te behouden, is 
zo vroeg mogelijk ingrijpen bij chronische 
nierschade erg belangrijk. Een aanpassing 
van de leefstijl in combinatie met het strikt 
innemen van medicijnen blijkt te werken, 
maar is in de praktijk niet altijd even makke-
lijk. In Coach4Life zitten spelelementen die 
mensen op een positieve en aantrekkelijke 
manier (blijvend) motiveren om zelf aan 
nieuwe (gezonde) gewoontes te werken. 
Centraal in Coach4Life staan persoonlijke 
doelen die gebruikers zelf kunnen bepalen, 
om er vervolgens in het echte leven mee 
aan de slag te gaan. Meer bewegen, medi-
cijnen tijdig innemen, vaker ontspannen, 
sociale activiteiten ondernemen. Alles kan.

1.1h Wat zijn de vooruitzichten?
Mensen met nierfalen of een nierfunc-

tievervangende behandeling hebben een 

grotere kans om te overlijden aan hart- en 

vaatziektes. De meeste chronische nieraan-

doeningen zijn progressief en eindigen na 

kortere of langere tijd, soms na tientallen 

jaren, in een toestand waarin de hoeveel-

heid functionerend nierweefsel zo zeer is 

aangetast dat een nierfunctievervangende 

behandeling noodzakelijk is. 

Door de ernstige gevolgen van de aandoe-

ning hebben mensen met chronische nier-

schade een verminderde levensverwachting. 

De belangrijkste reden is overigens dat zij 
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overlijden aan hart- en vaatziektes; ener-

zijds omdat een verminderde nierfunctie 

een risico vormt op hart- en vaatziektes en 

anderzijds omdat verlaagde nierfunctie en 

hart- en vaatziektes een gemeenschappe-

lijke oorzaak kunnen hebben, zoals hoge 

bloeddruk en diabetes.

Meer informatie
•   Nierpatiënten Vereniging  

Nederland www.nvn.nl

•   Nierstichting Nederland 

www.nierstichting.nl

•  www.thuisarts.nl

1.2 Urine-incontinentie
Urine-incontinentie is regelmatig optre-

dend, ongewild verlies van urine. Het kan 

gepaard gaan met aanzienlijke negatieve 

gevolgen voor de kwaliteit van leven. On-

geveer 25% van de volwassenen zegt wel-

eens erge hinder te hebben van urineverlies. 

Vrouwen hebben daar meer last van dan 

mannen. 

Het is mogelijk dat iemand een beetje uri-

ne verliest als hij moet niezen, hoesten, 

voorover bukt of wanneer hij iets zwaars 

moet tillen. Dit noemen we stressinconti-

nentie. De druk op de blaas is dan door de 

inspanning tijdelijk hoog. Normaal gespro-

ken sluit de kringspier die de blaasopening 

regelt, zich dan extra krachtig. Doordat de 

spieren die in de bodem van het bekken zit-

ten wat verslapt zijn, wordt de blaasopening 

bij drukverhoging minder goed afgesloten. 

Overgewicht kan deze vorm van inconti-

nentie bevorderen.

Stressincontinentie betekent het verlies van 

druppels of scheutjes urine, en een enke-

le keer ook van grotere hoeveelheden. Het 

komt vooral voor bij vrouwen tijdens of na de 

zwangerschap, doordat de bekkenbodem-

spieren te veel oprekken. Mannen kunnen 

er ook last van hebben; meestal ontstaat dit 

als ze geopereerd zijn aan prostaatkanker.

Een andere vorm van urine-incontinentie, 

waarbij vaak meer urine wordt verloren, is 

aandrang- of urgency-incontinentie. Ook dit 

komt vaker bij vrouwen voor dan bij man-

nen. Bij deze vorm van incontinentie trekt 

de blaasspier zich op onwillekeurige mo-

menten samen, zonder dat iemand er iets 

aan kan doen. Hij kan de plas dan vaak niet 

meer ophouden voordat hij bij het toilet is. 

Soms voelt hij juist wel veel aandrang, maar 

is de blaas nog lang niet vol. Het gevolg is 

dat hij steeds kleine beetjes moet plassen, 

ook ’s nachts. Deze aandrangincontinentie 

is het gevolg van een overactieve blaasspier.

Er bestaan ook nog andere soorten van in-

continentie, zoals gemengde incontinentie 

(een combinatie van stress- en urgency-in-

continentie), en overloopincontinentie (zie 

par. 1.2b).

De urinewegen
De afvoer van urine begint bij de nieren. De 
nieren zijn twee boonvormige organen die 
achter de buikholte liggen, aan weerszijden 
van de wervelkolom, onder het middenrif. 
Zij filtreren per dag circa 200 liter vocht uit 
het bloed. Door een zeer verfijnd mecha-
nisme wordt uiteindelijk slechts gemiddeld 
1,5 à 2,5 liter urine gevormd, die door twee 
gespierde buizen (de urineleiders) van de 
nier naar de blaas stroomt. 
De blaas is een gespierd hol orgaan waarin 
de urine wordt opgeslagen, zodat die via 
de plasbuis in porties het lichaam kan 
verlaten.

Een speciale vorm van incontinentie is het 

bedplassen bij kinderen ouder dan 6 jaar. Als 

dit gemiddeld 2x per maand of vaker voor-

komt, wordt dit nachtelijke incontinentie 

(enuresis nocturna) genoemd. Hoewel het 

een lastig probleem is en veel kinderen zich 

ervoor schamen, is het goed om te weten dat 

het uiteindelijk bij bijna alle kinderen ‘van-
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zelf’ overgaat. Per jaar geneest 1 op de 7 kin-

deren spontaan, zodat op de leeftijd van 13 

tot 16 jaar nog maar 1 tot 2% van de kinderen 

last heeft van bedplassen.

Typische plasproblemen bij mannen zijn on-

der meer moeilijker uitplassen en het moei-

lijker kunnen ophouden van de plas. Denk bij 

moeilijker uitplassen aan moeilijk op gang 

komen van de plas, het onderbreken van de 

straal, een zwakkere straal of nadruppelen; 

bij het moeilijker ophouden gaat het om het 

moeilijk bedwingen van de aandrang en om 

een toegenomen frequentie van het plas-

sen. Maar ook incontinentie en veelvuldig 

’s nachts moeten plassen, horen bij manne-

lijke plasproblemen.

Dokters spreken bij plasproblemen bij man-

nen vaak over ‘aspecifieke mictieklachten’. 

Aspecifiek wijst op het feit dat er vaak geen 

duidelijke oorzaken aan de klachten zijn te 

verbinden. 

Nog maar enige jaren geleden dacht men 

dat een groot deel van de plasproblemen bij 

mannen kwam door een vergrote prostaat. 

Dat idee is nu verlaten, het is zelfs zo dat er 

veelal geen relatie is te leggen tussen plas-

problemen en prostaatvergroting. Veel man-

nen met plasproblemen hebben dus geen 

prostaatvergroting en veel mannen met een 

prostaatvergroting hebben geen plasproble-

men.

Deze paragraaf gaat voornamelijk over de 

twee meestvoorkomende vormen van in-

continentie: stress- en urgency-incontinen-

tie.

1.2a Hoe vaak komt het voor?
Urine-incontinentie komt – afhankelijk van 

de gehanteerde definitie – voor bij een kwart 

tot ruim de helft van alle volwassen vrou-

wen, aldus de NHG-Standaard Incontinen-

tie voor urine bij vrouwen. Dat aantal neemt 

toe met het stijgen van de leeftijd. In de loop 

van een zwangerschap wordt een derde van 

de vrouwen incontinent. Een half jaar na de 

bevalling is bij meer dan de helft van deze 

vrouwen spontaan herstel opgetreden. 

Bij vrouwen onder de 50 jaar is stressincon-

tinentie de meestvoorkomende vorm; bij 

oudere vrouwen gaat het vaker om urgen-

cy-incontinentie of gemengde incontinen-

tie.

Vrouwen zijn voor stressincontinentie kwets-

baarder omdat zij maar één kringspier aan 

het uiteinde van de blaas hebben; mannen 

bezitten een dubbele kringspier en hun plas-

buis is dan ook beduidend langer: 15 cm te-

genover gemiddeld 3 cm bij vrouwen.

Uit bevolkingsonderzoek onder mannen 

boven de 40 blijkt dat tussen de 20 en 25% 

matige tot ernstige mictieklachten heeft. 

Dit percentage stijgt met de leeftijd. Incon-

tinentie komt bij 11 tot 34% van de oudere 

mannen voor, vergeleken bij 3 tot 5% van de 

mannen van middelbare leeftijd of jonger. 

Meestal gaat het om urgency-incontinentie 

of gemengde incontinentie en slechts zelden 

om stressincontinentie. 

Al met al is er sprake van veel ongewild uri-

neverlies, al zijn harde cijfers moeilijk te ge-

ven, ook omdat deze cijfers afhankelijk zijn 

van de gehanteerde definitie van urine-in-

continentie. 

1.2b  Hoe ontstaat het en wat zijn de 
risicofactoren?

Incontinentie voor urine kan ontstaan door 

het tekortschieten van het afsluitmechanis-

me van de blaas, bijvoorbeeld bij een slecht-

werkende sluitspier, een te hoge druk in de 

blaas of een verzakking van blaas en plas-

buis door zwakke bekkenbodemspieren. 

Een zwakke bekkenbodem kan bij de vrouw 

het gevolg zijn van de overgang, maar ook 

van een of meer bevallingen. De bekken-

bodem is opgebouwd uit spieren en liga-

menten. Het zijn willekeurige spieren en ze 

kunnen dus bewust worden aangespan-

nen en ontspannen. De bekkenbodem heeft 

twee functies: steun verlenen aan de orga-
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nen in het kleine bekken en versterking van 

het afsluitmechanisme van de plasbuis, 

anus en vagina.

Stressincontinentie ontstaat wanneer de 

bekkenbodem niet voldoende steun kan le-

veren tegen verzakking van de blaas of niet 

voldoende de werking van de sluitspier kan 

ondersteunen. Bij tijdelijke drukverhoging in 

de buik trekt de kringspier die de blaasope-

ning afsluit, zich extra samen, maar doordat 

de bekkenbodemspieren wat verslapt zijn, 

wordt de blaasopening bij drukverhoging 

minder goed afgesloten. 

Een zware bevalling, overgewicht, chro-

nisch hoesten bij longlijden en veroudering 

(waaronder hormonale veranderingen na 

de menopauze) kunnen hieraan ten grond-

slag liggen, maar ook zeldzamere factoren 

als bekkentrauma’s, bekkenchirurgie en be-

straling in het bekkengebied.

Urgency-incontinentie is een gevolg van 

onvoldoende remming van onwillekeuri-

ge blaasspiercontracties waardoor de blaas 

zich leegt; eigenlijk betreft het dus een 

overactieve blaasspier. Er is sprake van een 

verstoring van het aangeleerde reflexme-

chanisme: het samentrekken van de spier 

die verantwoordelijk is voor het legen van 

de blaas, kan niet worden onderdrukt. De 

oorzaak is vaak onbekend. Soms speelt een 

neurologische aandoening een rol, of irri-

tatie van de blaas na een blaasontsteking, 

na radiotherapie of door het drinken van 

cafeïne. 

Urgency-incontinentie kan ook veroorzaakt 

worden door eerdere operaties in het kleine 

bekken, zoals voor stressincontinentie. Van-

wege de onwillekeurige samentrekkingen 

van de blaaspier spreken we dan ook wel 

van het overactieveblaassyndroom. Dit syn-

droom komt ook voor zonder incontinentie.

Bij overloopincontinentie is vaak sprake van 

een afvloedbelemmering omdat de blaas 

minder of helemaal niet meer samentrekt 

zodat de aandrang tot plassen ontbreekt. 

Wanneer de blaas te vol raakt, wordt de 

blaasuitgang in feite opengetrokken waar-

door urineverlies ontstaat. 

Overloopincontinentie kan bijvoorbeeld op-

treden ten gevolge van diabetische neuro-

pathie, het cauda-equinasyndroom, een 

afvloedbelemmering of het gebruik van ge-

neesmiddelen met een anticholinerg effect, 

zoals atropine of mebeverine. 

1.2c Is urine-incontinentie erfelijk? 
Erfelijkheid speelt bij urine-incontinentie 

geen rol van betekenis. 

1.2d Wat zijn de verschijnselen? 
De hoeveelheid urine die ongewild verloren 

wordt, wisselt sterk: soms zijn het druppels, 

soms een hele plas. 

De belangrijkste klacht bij stressincontinen-

tie is: ‘Ik plas in m’n broek van het lachen’. 

Hoe geringer de inspanning is waarbij ver-

lies optreedt, hoe ernstiger de incontinentie. 

Eigenlijk kent vrijwel elke vrouw weleens 

het verlies van wat urine bij heftig niezen, 

hoesten of proesten, bij tillen of springen, 

voorover bukken of zwaar tillen. Meestal 

geeft stressincontinentie aanleiding tot het 

verlies van druppels of scheutjes urine, en 

een enkele keer ook van grotere hoeveel-

heden.

Bij urgency-incontinentie luidt de klacht dat 

iemand niet snel genoeg de wc kan bereiken 

(‘Ik plas in m’n broek als ik m’n sleutel niet 

kan vinden om de deur open te doen.’). Ur-

gency-incontinentie is meer gebonden aan 

oudere leeftijden en is ook een veelvoor-

komende kwaal bij oudere mannen. Hier-

bij treedt een plotse lediging van de blaas 

op, vaak na een hevige aandrang. De hoe-

veelheid urine die wordt verloren, is meestal 

groot en soms wordt de hele blaas in één keer 

geleegd. De urinelozing kan ook onbewust 

plaatsvinden, bijvoorbeeld tijdens de slaap. 

Zoals gezegd trekt de blaas zich bij deze vorm 

van incontinentie op onwillekeurige mo-

menten samen, zonder dat iemand er iets 

aan kan doen. Soms voelt hij juist wel veel 
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aandrang, maar is de blaas nog lang niet vol. 

Het gevolg is dat iemand steeds kleine beet-

jes moet plassen (meer dan 8x keer per dag), 

ook ’s nachts. 

Bij overloopincontinentie stroomt de blaas 

als het ware over, als een emmer die vol is (‘Ik 

plas de hele dag door in m’n broek’).

Schaamte
In westerse landen blijkt dat maar onge-
veer een derde van alle vrouwen met 
incontinentie voor urine ooit professionele 
hulp heeft gezocht. Veelal uit onterechte 
schaamte en angst voor stigmatisering. 
Geen hulp betekent de kans op het mislo-
pen van een eventuele remedie. Ten tweede 
kunnen de gevolgen van het verbergen van 
de kwaal groot zijn: niet meer durven deel-
nemen aan sociale activiteiten, niet meer 
uit logeren of op vakantie gaan en zich 
terugtrekken in afzondering. Kortom: veel 
psychisch leed.
Mannen gaan bij mictieklachten makkelijker 
naar de dokter: 60 tot 70% van hen bezoekt 
hiervoor het spreekuur van de huisarts.

1.2e Hoe wordt de diagnose gesteld?
Bij ongewild urineverlies is het belangrijk 

te weten wanneer en hoe het verlies ont-

staat. De belangrijkste diagnostische me-

thoden voor de huisarts zijn de anamnese 

(‘het verhaal van de persoon’) en lichamelijk 

onderzoek. Hiermee kunnen het type incon-

tinentie, mogelijke anatomische oorzaken 

en de ernst en de gevolgen voor de persoon 

worden vastgesteld. 

Bij de anamnese horen vragen over urine-

verlies bij drukverhoging, heftige aandrang 

en te laat op de wc zijn, over volume en fre-

quentie van het urineverlies, veranderingen 

in het plaspatroon, pijn bij het plassen, ge-

bruik van maandverband en luiers, sociale 

en psychische gevolgen. 

Naar oorzakelijke factoren wordt ook vaak 

gevraagd: geneesmiddelengebruik, opera-

ties, neurologische aandoeningen, beval-

lingen en menopauze.

Het lichamelijk onderzoek kan bestaan uit:

• betasting en beklopping van de buik, met 

speciale aandacht voor operatielittekens, 

tumoren en de blaas;

• gynaecologisch onderzoek: uitwendi-

ge inspectie van de vulva en vaginaal 

toucher, waarbij iemand de bekkenbo-

demspieren moet aanspannen en ont-

spannen.

Een waardevolle aanvulling op anamnese 

en lichamelijk onderzoek is het bijhouden 

van een plasdagboek. Degene met inconti-

nentie en de dokter krijgen hiermee inzicht 

in de ernst van het probleem en in het ‘nor-

male’ plasgedrag. Gedurende 2 of 3 dagen 

wordt precies opgeschreven wanneer ie-

mand plast, hoeveel, wanneer en hoeveel 

plas hij verliest, en hoeveel hij drinkt. 

Bij stressincontinentie zal de huisarts afge-

zien van het nakijken van de urine verder 

geen aanvullend onderzoek verrichten, maar 

zal hij, als hij voldoende informatie heeft ver-

kregen, veelal besluiten zelf een behandeling 

te beginnen.

Bij verschijnselen die op urgency-incon-

tinentie duiden, kan urineonderzoek be-

langrijke informatie geven. Het doel is om 

afwijkingen aan de blaas en bijvoorbeeld een 

urineweginfectie uit te sluiten omdat ook 

deze klachten van urineverlies kunnen ver-

oorzaken. 

Met een dipsticktest (urineteststrip) kunnen 

rode en witte bloedcellen in de urine worden 

opgespoord. Bij negatieve uitslagen lijkt een 

urineweginfectie of een kwaadaardig ge-

zwel als oorzaak voor urgency-incontinen-

tie minder waarschijnlijk. Bij een positieve 

dipsticktest volgt verder onderzoek en wordt 

de eventueel onderliggende oorzaak van het 

urineverlies behandeld. 

Voor deze behandeling volgt veelal ook 

verwijzing naar een uroloog voor een zo-

genoemd urodynamisch onderzoek. Dit is 
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een onaangenaam, maar niet-pijnlijk poli-

klinisch onderzoek dat iets vertelt over de 

werking van de blaas en de plasbuis. Een 

dun slangetje wordt via de plasbuis in de 

blaas gebracht en een tweede slangetje in 

de anus. Met behulp van het slangetje in de 

blaas wordt de blaas gevuld met warm water, 

terwijl de druk in de blaas, plasbuis en buik 

wordt gemeten. Op een monitor kan de spe-

cialist zien wat er gebeurt op het moment dat 

urine wordt verloren. Bij stressincontinentie 

zal er urineverlies optreden bij hoesten. Bij 

urgency-incontinentie knijpt de blaasspier 

samen, waardoor de druk in de blaas hoger 

wordt dan die in de plasbuis.

1.2f Wat is de beste behandeling?
In veel gevallen begint de behandeling bij 

de huisarts. Hij kan voor oefeningen ver-

wijzen naar een bekkenfysiotherapeut, of 

medicijnen of hulpmiddelen, zoals inconti-

nentiemateriaal, voorschrijven. De keus van 

de behandeling is mede afhankelijk van de 

soort incontinentie.

Waar wil ik me laten behandelen?
Behandeling in een gespecialiseerd zieken-
huis is beter als het om een bijzondere of 
weinig voorkomende ziekte gaat. Dat geldt 
niet voor de meeste vormen van urine-in-
continentie. Daarvoor kun je in principe in 
elk ziekenhuis terecht waar specialisten 
aandacht voor incontinentie hebben. 
De kwaliteit van de behandeling hangt niet af 
van de grootte van het ziekenhuis, maar van 
de omgeving waarin de behandeling plaats-
vindt, van de aandacht die de behandelaar 
schenkt aan de problematiek en van de 
samenwerking tussen de verschillende speci-
alisten die bij de behandeling zijn betrokken 
(met name de uroloog en gynaecoloog). 
Voor een bijzondere behandeling zal iemand 
doorgaans wel naar een gespecialiseerd 
centrum worden verwezen. De huisarts kan 
bij de keus van het ziekenhuis adviseren.

Stressincontinentie
Voor stressincontinentie bestaan geen effec-

tieve geneesmiddelen. Training en coördina-

tie van de bekkenbodemspieren zijn verreweg 

het belangrijkst (zie par. 1.2f). Dat geldt ook 

voor mannen die na een prostaatoperatie in-

continent zijn geworden.

Oefening in het goed gebruiken van deze 

spieren moet plaatsvinden onder toezicht van 

een bekkenfysiotherapeut. Goed begeleide 

bekkenoefeningen hebben géén bijwerkin-

gen, maar vragen wel veel inzet en doorzet-

tingsvermogen. Meestal wordt binnen een 

halfjaar resultaat bereikt. Daarna treedt wei-

nig of geen verbetering meer op. 

Deze manier, indien succesvol, is verre te pre-

fereren boven operaties, vooral met het oog 

op kosten, risico’s en bijwerkingen. 

Sommige vrouwen hebben last van stressin-

continentie omdat de baarmoeder verzakt is. 

Dat kan worden verholpen met een pessarium 

(een ring van kunststof die in de vagina wordt 

ingebracht en hoog wordt opgeschoven zodat 

de verzakking wordt opgeheven) of met een 

operatie. Daardoor kan de incontinentie ver-

dwijnen. Overigens wordt het pessarium een 

enkele keer ook toegepast als er geen spra-

ke is van een verzakking. Een grote tampon 

wordt om dezelfde reden soms geadviseerd 

wanneer de klachten slechts incidenteel en 

alleen in bepaalde situaties optreden, zoals 

bij het sporten.

Als training en/of hulpmiddelen geen of on-

voldoende effect opleveren, kan het afsluit-

mechanisme operatief worden versterkt. Er 

zijn verschillende soorten operaties, maar bij 

alle worden de blaas en de plasbuis onder-

steund door middel van hechtingen of een 

(kunststof)bandje. Hierdoor zullen ze tijdens 

inspanning beter op hun plaats blijven, waar-

door het afsluitmechanisme beter werkt. De-

ze operaties worden door een gynaecoloog of 

een uroloog uitgevoerd. 

De manier waarop deze bandjes kunnen 

worden aangebracht, is de laatste jaren sterk 

vereenvoudigd, waardoor vaak met dagbe-

handeling kan worden volstaan. 
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In de overgang
Vrouwen in de overgang die last hebben 
van een geïrriteerde, droge vagina (atrofie) 
in combinatie met een zwakke bekkenbo-
dem, kunnen daarnaast ook incontinent 
worden. Behandeling met oestrogenen, 
bijvoorbeeld vaginaalcrèmes of vaginaal-
zetpillen met oestrogeen hormoon, die 
meestal ’s avonds voor het slapen gaan met 
een applicator worden ingebracht, kan de 
klachten van de atrofie soms wel verhelpen 
waardoor het urineverlies minder irritatie 
geeft, maar er is geen wetenschappelijk 
bewijs dat het de incontinentie verhelpt.

Urgency-incontinentie
Bij urgency-incontinentie zijn geneesmid-

delen geen eerste keus! Urgency-incontinen-

tie berust nog weleens op de gewoonte om 

vaak kleine beetjes te plassen. Hierdoor krijgt 

iemand steeds sneller aandrang. Deze vici-

euze cirkel is via blaastraining (zie par. 1.2f) 

te doorbreken. De training is gericht op het 

verhogen van de blaascapaciteit. Zo’n blaas-

training vergt veel inzet. 

Aan de hand van een dagboek worden de 

vorderingen regelmatig geëvalueerd. Als de 

blaastraining na 3 maanden geen verbete-

ring oplevert, heeft doorgaan geen zin.

Als blaastraining alleen niet of onvoldoende 

helpt, kan een geneesmiddel worden gepro-

beerd. De middelen die hiervoor in aanmer-

king komen, remmen de onwillekeurige 

samentrekkingen van de blaasspier. 

Het betreft de zogenoemde anticholinerge 

middelen darifenacine, fesoterodine, oxy-

butynine, solifenacine en tolterodine.

Van de werkzaamheid mag je niet al te veel 

verwachten; wel is er kans op bijwerkin-

gen, zoals onder andere een droge mond, 

wazig zien, minder traanvorming, versnel-

de hartslag en verstopping. Oudere mensen 

en jonge kinderen zijn extra gevoelig voor 

de bijwerkingen.

Bij gebruik van oxybutynine is de kans op 

bijwerkingen vermoedelijk iets groter dan bij 

gebruik van de andere middelen. De oxybu-

tyninepleister geeft wat minder bijwerkin-

gen dan de tablet, maar kan wel weer lokale 

huidreacties geven.

Als het gebruik van een van deze middelen 

na 4 weken geen effect heeft, is verder ge-

bruik niet zinvol.

Mirabegron is relatief nieuw. Het is een al-

ternatief voor de hier genoemde eerste-

keusmiddelen (met de eerstekeusmiddelen 

is meer ervaring). Er kunnen onder andere 

urineweginfecties en een versnelde hartslag 

als bijwerkingen optreden.

De uroloog kan ook voor neuromodulatie 

kiezen. Hierbij wordt de blaas met elektri-

sche impulsen gestimuleerd. Het geven van 

een stroompje ter plaatse aan één van de ze-

nuwen die de werking van de blaas regelt 

(de sacrale ruggenmergzenuwen, achter het 

heiligbeen (stuitje), kan ervoor zorgen dat 

de blaas zich weer normaal gaat gedragen.

Ook kan besloten worden om botulinetoxine 

A in de blaaswand te spuiten. Botox verslapt 

met name de spiercellen van de blaaswand 

waardoor de onwillekeurige samentrekkin-

gen verminderen of zelfs verdwijnen. In on-

geveer 6% van de gevallen werkt het te goed 

waardoor mensen niet meer kunnen plas-

sen en tijdelijk een blaaskatheter krijgen of 

moeten leren om zichzelf te katheteriseren. 

Overloopincontinentie
Overloopincontinentie wordt behandeld 

door het spontane plassen te herstellen. 

Vaak zal hiervoor een operatie aan de pros-

taat of de plasbuis nodig zijn. Als zo’n ope-

ratie niet mogelijk is of als een verslapping 

van de blaas de oorzaak is, is een katheter een 

(nood)oplossing. Een katheter is een slan-

getje dat via de plasbuis of via de buikwand 

in de blaas wordt gebracht. Via dat slangetje 

loopt de urine de blaas uit. Iemand kan le-

ren zichzelf elke dag via de plasbuis te ka-

theteriseren. 

Eenvoudig schoonhouden van de geslachts-
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organen tijdens het katheteriseren verkleint 

het gevaar van infecties. Deze methode kan 

vele jaren worden toegepast.

Plasproblemen bij mannen
De behandeling van plasproblemen bij man-

nen (dus niet alleen incontinentie) bestaat in 

de eerste plaats uit het navolgen van leefre-

gels, zie par. 1.2f. Verder is het nuttig om te 

beseffen dat veel mannen er in de loop van 

de tijd minder last van krijgen of dat de klach-

ten niet verder toenemen. 

Geneesmiddelen om beter te kunnen plas-

sen, zoals een alfablokker of een 5-alfare-

ductase remmer of de combinatie hiervan, 

worden regelmatig voorgeschreven. Deze 

middelen verbeteren de kracht van de straal 

enigszins en zorgen ervoor dat iemand iets 

beter leegplast, maar het effect is niet erg 

groot. 

In bepaalde gevallen zal de arts een operatie 

overwegen, bijvoorbeeld als iemand telkens 

last krijgt van urineweginfecties bij een be-

lemmerde urineafvoer of wanneer de nieren 

de kans lopen beschadigd te raken door stu-

wing van urine.

Bedplassen bij kinderen laten we hier verder 

buiten beschouwing.

1.2g Wat kan ik zelf doen?
Bij stressincontinentie is het goed om de 

bekkenbodemspieren te oefenen. Daarover 

kan iemand het beste uitleg vragen aan de 

huisarts, bekkenfysiotherapeut of continen-

tieverpleegkundige. In diverse onderzoeken 

blijkt deze bekkenbodemtraining zeer effec-

tief te zijn. Zo’n training moet wel minstens 

12 weken worden volgehouden en iemand 

moet regelmatig oefenen.

Vrouwen kunnen door het krijgen van een 

kind verzwakte bekkenbodemspieren oplo-

pen. Al tijdens de zwangerschapsgymnas-

tiek zijn oefeningen te leren om dit na de 

bevalling te voorkomen. Maar te veel oefe-

nen tijdens de zwangerschap wordt afgera-

den, omdat de bekkenbodemspieren tijdens 

de bevalling juist niet te sterk aangespannen 

moeten zijn.

Bij andere vormen van incontinentie zoals 

urgency- of aandrangincontinentie, kan 

blaastraining helpen. Blaastraining is erop 

gericht de tijd tussen het moment dat iemand 

aandrang voelt en het plassen stapsgewijs 

langer te maken. De blaas is te trainen door, 

als je aandrang voelt, het plassen 5 tot 15 mi-

nuten uit te stellen. Vaak helpt het om zittend 

op het toilet de plas op te houden totdat de 

aandrang verdwenen is. Deze blaastraining 

blijkt bij een deel van de mensen effectief.

Een bekkenfysiotherapeut of continen-

tieverpleegkundige kan helpen met een 

trainingsschema en tips geven over wel-

ke afleidingsstrategieën, ontspannings- of 

bekkenbodemoefeningen daarbij kunnen 

helpen.

Soms is het nodig zowel blaastraining als 

oefeningen van de bekkenbodemspieren te 

doen.

Sommige mensen hebben baat bij verminde-

ring van de consumptie van cafeïnehouden-

de en alcoholische dranken. Bij overgewicht 

kan afvallen helpen. Het gebruik van ver-

schillende geneesmiddelen zoals antipsy-

chotica, antidepressiva en plasmiddelen kan 

een relatie hebben met de incontinentie. Be-

spreek daarom het medicijngebruik met de 

arts. 

Wie ondanks oefeningen van de bekkenbo-

demspieren en/of blaastraining en de moge-

lijke andere maatregelen last van urineverlies 

blijft houden, kan absorberend verband ge-

bruiken. Contact met lotgenoten, mensen 

die weten wat incontinentie inhoudt, kan 

een steun zijn. De patiëntenvereniging kan 

hierbij helpen.

Plasproblemen bij mannen
Zoals in de vorige paragraaf staat, maken 

leefregels een belangrijk onderdeel uit van de 

behandeling van plasproblemen bij mannen.

Mannen wordt aangeraden de volgende leef-

regels in acht te nemen:
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• stel het plassen niet uit bij aandrang;

• neem de tijd om te plassen en probeer 

ontspannen te plassen en niet te persen;

• probeer uit wat het beste gaat: zittend of 

staande plassen;

• meer bewegen kan vermoedelijk nuttig 

zijn;

• stop tijdens lange autoritten regelma-

tig om wat rond te lopen en eventueel te 

plassen;

• beperk het gebruik van alcohol, vooral  

’s avonds;

• harde ontlasting verhoogt de kans op 

plasklachten. Drink daarom voldoende 

en gebruik vezelrijke voeding;

• soms helpen bekkenbodemoefeningen 

of oefeningen om het plassen uit te stel-

len. Overleg met huisarts of fysiothera-

peut;

• strijk bij nadruppelen na het plassen de 

plasbuis uit. Strijk een aantal keer met 

een vinger langs de achterkant van de 

penis, waar de plasbuis zit, van de balzak 

naar de top van de penis;

• gebruik eventueel urineverband, maar 

verzorg daarbij de huid goed (spoelen 

met lauwwarm water). Als er irritatie van 

de huid van penis en/of balzak ontstaat, 

kan hierbij een beschermende zalf wor-

den gebruikt;

• soms kunnen geneesmiddelen plas-

klachten veroorzaken of verergeren. 

Dit kunnen heel verschillende genees-

middelen zijn, zoals middelen die worden 

gebruikt bij psychische aandoeningen of 

middelen die worden gebruikt bij hart- 

en vaatziektes. 

Wanneer iemand vermoedt dat de plasklach-

ten mogelijk veroorzaakt worden of verer-

geren door gebruikte geneesmiddelen, is 

overleg met de arts of apotheker aan te raden.

1.2h Wat zijn de vooruitzichten?
Urine-incontinentie is meestal goed te be-

handelen. Wanneer de continentie niet ge-

heel kan worden verholpen, zal het nodig zijn 

opvangmateriaal (verband) te gebruiken. Dit 

materiaal is in allerlei soorten en maten in 

de handel. Veel apotheken hebben demon-

stratiemateriaal, zodat er goed gekozen kan 

worden.

Het beloop van plasklachten is bij mannen 

vrij gunstig. Bij een derde verminderen de 

klachten uit zichzelf, bij een derde blijven ze 

gelijk en bij een derde nemen ze in de loop 

van de tijd toe.

Meer informatie
•   Continentie Stichting Nederland 

www.continentie-stichting.nl

•  www.incontinentie.net

•   Nederlandse Vereniging voor Obste-

trie en Gynaecologie www.nvog.nl

•   Nederlandse Vereniging voor Urologie 

www.nvu.nl

•  nvfb.fysionet.nl

•  www.pvvn.nl

•   Stichting Bekkenbodem Patiënten 

www.bekkenbodem.net

•  www.thuisarts.nl

•  www.urolog.nl 
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