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Incontinentie/bekkenbodem polikliniek

U heeft een afspraak met de gespecialiseerde incontinentie verpleegkundige

Voor de behandeling van uw ongewild urineverlies (incontinentie) is het belangrijk om goed 
inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaak. Zowel de blaas, de baarmoeder en de vagina 
kunnen een deel van uw probleem veroorzaken. U heeft via uw huisarts een verwijzing met een 
zogenaamd ZD nummer gekregen. De assistente zal u naar het ZD-nummer vragen wat op de 
verwijsbrief staat. 

Bij de eerste kennismaking zal door middel van een persoonlijk gesprek met de incontinentie 
verpleegkundige uitvoerig op uw klachten worden ingegaan. Wellicht is het raadzaam om 
voorafgaand aan uw bezoek -voor uzelf- na te gaan wanneer en in welke situatie het urineverlies 
zich bij u voordoet. 
Na het gesprek worden afspraken bij de uroloog en/of gynaecoloog ingepland. 

Voordat u naar ons toe komt:

Ter voorbereiding van het eerste bezoek bij de incontinentie verpleegkundige vragen wij u het 
volgende te doen:

1. Vragenlijst invullen
Deze uitgebreide vragenlijst geeft veel informatie over het type incontinentie en geeft ons inzicht 
in uw persoonlijke omstandigheden rond het urineverlies. Bij sommige vragen kan het zinvol zijn 
om even wat bedenktijd te nemen om voor uzelf na te gaan onder welke omstandigheden de 
problemen zich voordoen. (Vragenlijst in de bijlage)

2. Plas-daglijst invullen
Om inzicht te krijgen in uw plasgedrag en uw urineverlies is registratie van groot belang. U wordt 
verzocht om gedurende 48 uur bij te houden hoeveel u drinkt, wanneer u plast en hoeveel urine u 
per keer plast. Ook kunt u daarop aangeven op welke momenten u urine verlies heeft. U gebruikt 
hiervoor één Plas-daglijst per 24 uur. Verdere instructies met betrekking tot in het invullen van 
deze lijsten vind u op de Plas-daglijst. (Plas-daglijsten in de bijlage).

Bij uw eerste polibezoek:

Het bezoek begint met een gesprek met de incontinentie verpleegkundige, uw ingevulde 
vragenlijst en de plas-daglijsten worden doorgenomen. Zij neemt een uitgebreide anamnese af. 
Vervolgens plant zij de afspraken in bij de uroloog en/of gynaecoloog. Als u last heeft van verlies 
van ontlasting, zorgt de incontinentie verpleegkundige voor een afspraak bij de chirurg die in 
deze problematiek gespecialiseerd is. 
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Bij uw tweede polibezoek:

-Tijdens uw afspraak bij de gynaecoloog wordt de ligging en grootte van de baarmoeder 
beoordeeld (indien nog aanwezig) en gekeken naar eventuele verzakkingen van blaas, 
baarmoeder/ vaginatop of endeldarm. Om de inwendige vaginawand en de baarmoedermond te 
beoordelen wordt gebruik gemaakt van een passend spreidinstrument (zgn. ‘eendenbek’). U zal 
worden gevraagd om een aantal malen te persen en de bekkenbodem aan te spannen en te 
ontspannen. De ernst en omvang van een eventuele verzakking wordt volgens een internationaal 
score systeem ingedeeld en vastgelegd. Als het nodig is wordt aanvullend nog een inwendige 
vaginale echo gemaakt. 

-Tijdens uw afspraak bij de uroloog komt u met een volle blaas. Uw plast eerst in een speciale 
trechter, het patroon en het volume van de urinestraal worden gemeten. Vervolgens wordt met 
behulp van een echo op de onderbuik bekeken of de blaas leeg is. De uroloog voert vervolgens 
met behulp van een klein kijkinstrument (cystoscoop) een inwendig onderzoek van de blaas uit. 
Na het reinigen van de blaasuitgang wordt eerst een gel ingespoten. De plasbuis bij een vrouw is 
doorgaans ruim genoeg voor het onderzoek. Het passeren van de sluitspier van de blaas kan 
even een prikkelend gevoel geven. De blaas wordt langzaam gevuld met steriel water om het 
inwendige blaasslijmvlies goed te kunnen beoordelen. Bij het gevoel van aandrang zal het vullen 
van de blaas worden gestopt en de cystoscoop wordt dan verwijderd. Het onderzoek duurt 
enkele minuten. Als laatste volgt een druk/perstest. U wordt verzocht enkele malen te hoesten 
met een gevulde blaas. Zo krijgt de arts een indruk van het type en de ernst van uw incontinentie 
en van de werking van het afsluitsysteem van uw blaas.

Bij uw derde polibezoek:

Na de onderzoeken vindt elke twee weken een Multi Disciplinair Overleg (MDO) plaats. Bij dit 
MDO zijn naast de uroloog, gynaecoloog en incontinentie verpleegkundige ook de chirurg en een 
(externe) bekkenfysiotherapeute aanwezig. U krijgt na dit MDO een afspraak bij de 
desbetreffende arts om een (eventueel al voorgestelde) behandeling te bespreken. 
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Afspraak afzeggen of verplaatsen

Wij verzoeken u dringend om bij verhindering de afspraak tijdig (ten minste 1 week van te voren) 
af te zeggen.

Tot slot
Op onze polikliniek worden ook geregeld spoedprocedures uitgevoerd of duren behandelingen 
soms langer dan vooraf voorzien en gepland. Wij vragen uw begrip als uw onverhoopt langer 
moet wachten voordat u geholpen wordt.
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
polikliniek Urologie. De polikliniek Urologie is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08.00 tot 
16.30 uur via telefoonnummer: (079)  346 28 60.

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
of via info@llz.nl. 
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