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Vanuit dit gebied wordt de blaas en de 

plasbuis bestuurd  



f-MRI beelden 
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Urine opslag en uitscheiding 

• Urine wordt vanuit de nier door spier beweging in de urineleider naar 
de blaas getransporteerd 

• Blaas vult zich met ongeveer 2 ml per minuut 

• Per 24 uur urineproductie 1-1,5 liter, afhankelijk van vochtinname en 
verlies door transpiratie en ademhaling 

• Normale nachtelijke urineproductie bedraagt niet meer dan 30% van 
de totale productie 

• Deze normaalwaarden kunnen door ziekte of gedrag beïnvloed 
worden 

• Normale mictiefrequentie is 4-6 x per dag, porties 150-400 cc  

 

 
 



MS en plasklachten 

Bij 2% eerste uiting van MS 

 

80% van alle MS pt. blaasklachten 

 

96% van alle MS pt. meer dan 10 jr. blaasklachten/seksuele klachten 



MS en plasklachten 

Ongewenst urineverlies 

• Stressincontinentie = onvermogen om urine op te 
houden bij hoesten, niezen, sporten, persen 

• Aandrang-incontinentie = Onvermogen om urine op te 
houden bij sterke drang om te plassen 

Extreem vaak aandrang om te plassen 

Onvermogen om te plassen (plas achterhouden) 

Vaak aandrang om ‘s nachts te moeten plassen. 



MS en plasklachten 

38% overmatige aandrang (M=V) 

 

27% onvermogen om blaas leeg te plassen (M>V) 

 

26% ongewenst urineverlies (M<V) 

 



MS en plasklachten 

Blaasklachten voorspellen niet altijd wat de afwijking van de 
blaas is 

en welke behandeling noodzakelijk is 



plasdagboekje 



Onderzoek 

 

Urine onderzoek 

 

Plastest: wordt de blaas 
leeggeplast? 

 



Cystoscopie 



urodynamisch onderzoek 

Druk meten in de blaas tijdens het vullen met 
water 

Volume van de blaas bepalen 

Kijken of de klachten in overeenstemming zijn met 
de afwijking van de blaas 





Onderzoek 

Echografie van de nieren 

Foto van de buik 

Contrast foto’s van de nieren 



Stressincontinentie 
behandeling 

Bekkenfysiotherapie  

 

TVT of TOT (bandje rond de plasbuis) 

 



bekkenfysiotherapie 

Bekkenbodem-spieroefeningen 

Leren wat de bekkenbodem kan en wat 
je er mee kunt doen 



Stressincontinentie 
behandeling 

Fysiotherapie 

 

TVT of sling (bandje rond de plasbuis) 

 



Stress-incontinentie: bandje 

bandje 



Stress-incontinentie 



Aandrang- (incontinentie) 
 

Medicijnen 

 

Blaastraining 

 

Bekkenfysiotherapie 

 

Zenuwstimulatie 

 

Botox 



Aandrang-incontinentie 
 
Medicijnen 

 

Blaastraining 

 

Bekkenfysiotherapie 

 

Zenuwstimulatie 

 

Botox  



Medicijnen 

Medicijnen voor MS vaak effectief tegen 
aandrangklachten 

Sommige medicijnen hebben hinderlijke bijwerkingen  

Vaak verschillende medicijnen uitproberen 



Urge-incontinentie 
behandeling 

Medicijnen 

 

Blaastraining 

 

Bekkenfysiotherapie 

 

Zenuwstimulatie 

 

Botox 



blaastraining 



Urge-incontinentie 
behandeling 

Medicijnen 

 

Blaastraining 

 

Bekkenfysiotherapie 

 

Zenuwstimulatie 

 

Botox 



Urge-incontinentie 
behandeling 

Medicijnen 

 

Blaastraining 

 

Bekkenfysiotherapie 

 

Zenuwstimulatie 

 

Botox  













Urge-incontinentie 
behandeling 

Medicijnen 

 

Blaastraining 

 

Bekkenfysiotherapie 

 

Zenuwstimulatie 

 

Botox 



Operatieve techniek 

BOTOX toediening in de blaas 

BOTOX is een gif dat spieractiviteit blokkeert, dus ook de 
blaasspier 

Het wordt gebruikt bij spierspasmen van de oogleden, in het 
aangezicht, bij nekspierspasmen en in de cosmetische 
industrie  

Botox 



Botox 



Toediening vindt plaats onder verdoving 

 

Werkt ongeveer 6 tot 9 maanden 

 

Kan na uitwerking opnieuw worden toegediend (tot meer dan 6 
keer) 

Botox 



Catheteriseren 

Verblijfscatheter 

• Via de plasbuis 

• Via de onderbuik (suprapubische catheter) 

 

Eenmalige catheter 

• Via de plasbuis 

• Via een kunstmatige opening in de buik 









Nadelen van verblijfscatheters  

Hoog percentage infecties 

Blaassteen vorming 

Chronisch ontstoken blaas 

Risico op ontstekingen teelballen/bijballen 

Blaaskrampen 

Bloed bij de urine 

Relatie met ontwikkelen van kwaadaardigheid van de blaas 



Voordelen van eenmalige catheters 

Vermindert kans op infectie 

Verbetert de activiteit van de blaas 

Biedt de mogelijkheid voor ongehinderd sex 

Vermindert kans op teelbal infectie 

Psychisch voordeel 

Landurige ervaring garandeert weinig risico’s op lange 
termijn 



Nadelen van eenmalige catheters 

Voorzittigheid bij vernauwingen in de plasbuis, blaashals, sterk 
vergrote prostaat, spasmen van de sluitspier. 

(redelijk) goede handfunctie nodig (hulpmiddelen) 

Intensief(?), algemene conditie, motivatie 

 



Conclusie 

MS: vaak plasklachten. 

Klacht voorspelt niet altijd de afwijking. 

Klachten kunnen in de loop van MS veranderen. 

Behandeling vergt maatwerk 



Fecale continentie  

Continentie  wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren:  

• sensatie 

• peristaltiek 

• Samenstelling  ontlasting  

• Pelvic floor spieren 

• Anale functie 

Redenen voor incontinentie:  

• geboorte trauma  

• trauma 

• congenitale anomaly 

• infectie 

• Chirurgie  

• Neurologische ziekte 



Gewaarwording van drang 

47 



Ontlasten 
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Onderzoeksmethoden defecatieklachten 

• Dagboekje, minimaal 14 dagen 

• Vragenlijsten 

• Anale manometrie: meten van de knijpkracht van de sphincter: 
rustdruk ongeveer 80% veroorzaakt door interne sphincter en rest 
externe sphincter. Druktoename bij knijpen veroorzaakt door externe 
sphincter 

• Capaciteitsmeting rectum: normaal van ongeveer 40 ml 
bewustwording en maximaal ongeveer 300 ml 

• Defecogram: rontgenologisch zichtbaar maken van de defecatie. 
Zichtbaar maken van de anorectale hoek tijdens persen en knijpen. 

• Colonpassagetijd: passage van oraal ingenomen ringetjes mbv 
buikoverzichtsfoto’s.  

• Recto-sigmoidoscopie: afbeelding slijmvlies 
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  Bowel dysfunction Multiple Sclerosis 

Fecale Incontinentie: Onvermogen om de drang te controleren voor 
ontlasting, verlies van ontlasting op het verkeerde moment op de 
verkeerde plaats: 

29-51% van de patienten  

(chronische)  obstipatie  Minder dan 2 maal per week, vaste 
ontlasting en de noodzaak om te persen. Pijn en opgeblazen gevoel: 

35-54% of patients 

 



Artikel van Australische continentie 
verpleegkundige in Urobel (Belgische 
vereniging van urologie verpleegkundigen) 
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