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Ongewenst urineverlies wordt ook wel urine-incontinentie genoemd. Dit houdt in dat je spontaan en
ongecontroleerd urineverlies hebt, bijvoorbeeld tijdens het springen, zwaar tillen, hoesten of lachen.

Wat is de oorzaak van ongewenst urineverlies?
Ongewenst urineverlies kan samenhangen met de zwangerschap of een gevolg zijn van een bevalling.
Tijdens de zwangerschap komt het vooral voor in de laatste maanden. In het verloop van de
zwangerschap verslappen verschillende delen van het lichaam. Ook de bekkenbodemspieren en de
sluitspier van de blaas, die er voor zorgen dat de urine niet ongewild de blaas verlaat, verslappen.
Door de groei van de baarmoeder neemt de druk op de bekkenbodemspieren toe. Als die te groot
wordt, door bijvoorbeeld lachen, niezen, hoesten enzovoorts kunnen de spieren van de blaasuitgang
de urine niet meer vasthouden. Op dat moment verlies je (ongewenst) wat urine. Dit heet
stressincontinentie. Als je plotseling, zonder duidelijke aandrang, veel urine verliest of als je twijfelt of
je vruchtwater verliest, neem dan contact op met het Moeder- en Kindcentrum.

De bekkenbodem
De bekkenbodem bevindt zich aan de onderzijde van het bekken en vormt samen met de botten
hiervan de onderkant van de buikholte. In de bekkenbodem liggen de blaas en urinebuis (urethra), de
vagina en het laatste deel van de dikke darm (rectum). Deze worden op hun plaats gehouden door
spieren van de bekkenbodem en ophangbanden die vastzitten aan de botten van het bekken. Bij
bewegingen als hoesten of lachen, neemt de druk in de buik toe. De bekkenbodem houdt dan alle
organen op hun plaats. Door de bekkenbodemspieren te ontspannen, kun je plassen, ontlasting of
gemeenschap hebben. Om urine en ontlasting kwijt te raken, moeten ook de blaas en dikke darm
normaal werken en zich kunnen samentrekken en verslappen.
Samengevat zorgt de bekkenbodem er dus voor:

 dat je urine en ontlasting niet ongewenst verliest;
 dat je als je dat wilt, kunt plassen en ontlasting hebben;
 dat je gemeenschap kunt hebben.
Tijdens een bevalling rekken de bekkenbodemspieren uit. Het ongewenste urineverlies kan de eerste
dagen na de bevalling daarom wat groter zijn. Je hebt dan minder controle over de
bekkenbodemspieren. Na 1 tot 2 weken moeten de klachten verminderd zijn. Dan zijn de bekkenbodemspieren grotendeels hersteld. Blijven de klachten bestaan, neem dan contact op met de
verloskundige, gynaecoloog of huisarts. Hij/zij kan tips geven of je doorverwijzen naar een
incontinentieverpleegkundige of een fysiotherapeut, gespecialiseerd in bekkenbodemproblemen.

Stoornissen in de werking van de bekkenbodem
Normaal zijn de spieren van de bekkenbodem een beetje aangespannen. Niet te weinig maar ook niet
te veel. Je kunt dit een beetje vergelijken met een elastiek. Wanneer dat te strak gespannen staat, is er
weinig of geen veerkracht. Als er geen spanning op het elastiek staat, hangt het te los en verliest het
zijn werking. Ook de bekkenbodemspieren kunnen te slap zijn, of juist te sterk aangespannen.

Oefeningen
Er bestaan oefeningen om de bekkenbodemspieren sterker te maken. Op deze manier kun je proberen
het urineverlies te beperken of beëindigen. Als je begint met de oefeningen voordat er klachten zijn, is
het mogelijk dat je geen last krijgt van ongewenst urineverlies.
Het aanspannen van de bekkenbodemspieren, kun je het beste vergelijken met het ophouden van
urine tijdens het plassen. Wanneer je probeert de urinestraal te onderbreken, span je de
bekkenbodemspieren aan.
Bekkenbodemoefeningen kun je in verschillende houdingen doen. Doe dit alleen nooit tijdens het
plassen. Als je de bekkenbodem aanspant, lijkt het alsof je het bekken een beetje omhoog tilt in je
lichaam. Wel is het belangrijk dat je niet te veel de kant van de anus aanspant. Als dit lukt, probeer de
aanspanning van de spieren dan 8 tot 10 tellen vast te houden. Heb je het gevoel dat dit goed gaat,
dan kun je de oefening uitbreiden. Span de bekkenbodemspier tijdens de 8 tot 10 seconden nog een
aantal keer extra aan (aanspannen, sterker, nog sterker, sterkst). Doe dit 3 keer per dag in series van
10. Dan kun je na 2 tot 3 maanden effect ondervinden.

Het gebruik van incontinentiemateriaal
Als je last hebt van een beetje urineverlies, dan kun je een inlegkruisje of maandverband gebruiken.
Heb je last van een grotere hoeveelheid urineverlies, gebruik dan opvangmateriaal dat speciaal
ontwikkeld is voor urine-incontinentie.
Een inlegkruisje of maandverband is daarvoor niet gemaakt en blijft vaak te nat. Zo ontstaat
gemakkelijk huidirritatie. Ook het wassen met zeep geeft vaak huidirritatie door verstoring van de
zuurgraad van de vagina. Al ben je bang voor geurtjes, toch kun je de schaamstreek het beste alleen
met water wassen.

Adviezen
Bespreek klachten met je verloskundige of gynaecoloog.
Neem de tijd om naar het toilet te gaan. Probeer goed uit te plassen door rechtop te gaan zitten en
het bekken iets naar voren te kantelen.
Train heel bewust de bekkenbodemspieren.
Neem contact op met een bekkentherapeut / oefentherapeut.

Tot slot
Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, aarzel dan niet deze aan je
verloskundige, gynaecoloog of oefentherapeut te stellen.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Locatie ETZ Elisabeth
Moeder- en Kindcentrum:
Route 80

(013) 221 08 00
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Copyright© ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

