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Urine incontinentie bij vrouwen 



Urine Incontinentie 

Definitie: het onvrijwillig verlies van urine 

 

• Af en toe verlies van urine 

 

• Compleet onvermogen om urine op te houden 

 

 



Types Urine Incontinentie  

1. Stress incontinentie  

• Het verlies van urine bij toename van de druk in de onderbuik en op de blaas . 

• bij: lachen, hoesten, niezen enz. 

 



Types Urine Incontinentie  

2. Urge incontinentie 

• Een plotselinge en hevige aandrang om te urineren gevolgd door onvrijwillig verlies 
van urine. 

• Urgency incontinentie gaat gepaard met veelvuldig urineren.  

• Vaak komt de hevige drang om te urineren zo plotseling dat de persoon niet meer 
op tijd het toilet kan bereiken. 

 

 



Types Urine Incontinentie  

3. Mixed incontinentie 

• Combinatie van Stress- en urge incontinentie 

 



Types Urine Incontinentie  

4. Functionele incontinentie 

• Komt voor bij veel ouderen die fysiek niet meer in staat zijn om op tijd aan het toilet te 
geraken om te urineren 

• Deze personen worden  in verpleeghuizen vaak behandeld met verbanden of 
incontinentiebroekjes   

 

5. Overflow incontinentie 

• Komt voor bij personen met een beschadigde blaas   

• Ze druppelen steeds als gevolg van een overloop blaas 

 



 
Urine  Incontinentie 

 • Prevalentie van de diverse types van urineverlies 

 



Oorzaken van Stress Incontinentie 

• Gebeurtenissen die de bekkenbodemspieren beschadigen: 

• Geboorte en zwangerschap 

• Ouder worden 

• Chirurgie in de buik 

• Bestraling  

 



Factoren die bijdragen aan het ontstaan of de 
verergering van incontinentie: 

• Erfelijke factoren, neurologische en anatomische afwijkingen 

• Levensstijl: veroudering, overgewicht, longaandoening, roken enz (leidt 
tot veelvuldig hoesten), urineweg infectie 

• Vaginale verzakking 

• Bepaalde medicatie 

 



Diagnose Stress incontinentie 

• Urine onderzoek 

• Klinisch onderzoek 

• Echografie van de blaas 

• Cystoscopie , hoesten met volle blaas 

• Urodynamisch onderzoek 



Behandeling Stress incontinentie 

NIET INVASIEF: 

• Bekkenbodem training  

• Biofeedback, elektrische stimulatie van de bekkenbodem, Neuro 
modulatie 

• Afvallen, stoppen met roken, aanpassen dieet (minder koffie drinken enz) 

• Pessarium 

• Verband en incontinentiebroekjes 



Behandeling Stress incontinentie 
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Anatomie van de vrouw 



Anatomie van de vrouw 

 

Obturator foramen 

Pubic symphysis 

Ischial bone 

Obturator membrane  

Pubic bone 



Slings  

 

•Heeft de Burch en MMK vervangen 

• Inmiddels de gouden standard 

• Sneller herstel 

•Goede resultaten 

•Weinig complicaties  

• Kort verblijf in het ziekenhuis 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gold_ingots.jpg


Er zijn verschillende type sling procedures 

1. Suprapubisch T.V.T. 

2. Trans-obturator T.O.T.  

3. Single incision sling S.I.S. 

 

 



1. Suprapubische sling T.V.T.  

 

•  3 incisies: vaginaal 1 en abdominaal 2 

 



2. Trans-obturator Sling T.O.T 

• 3 incisies: 1 vaginaal en 2 binnen dij. 

 



3. Single incision sling S.I.S.  

• 1 incisie: 1 vaginaal 

 



Altis S.I.S. 

• Altis geinduceerd voor alle typen stress incontinentie  

• 100% Monofilament Polypropyleen 

• Macroporeus (550 x 170µm) 

• Lage elasticiteit (7.5%) 

• Geknoopt 

• Geen hoes 

• Geweven randen 

 

























De mini sling 

• Kan in dagziekenhuis 

• De sonde en wiek worden na 2 uur verwijderd 

• Last in de lies of dij 

• Tijdelijk moeilijker wateren 

•  Drie weken werkonbekwaam 

 

 



Besluit  Stress incontinentie 

• Urineverlies bij hoesten, niezen, inspanningen, … 

• Meest voorkomende vorm van urineverlies bij de vrouw 

• Kiné van de bekkenbodem 

• Mini sling 



Besluit  Stress incontinentie : Mini sling 

• Eén incisie, 1,5 cm  

• Operatieduur 15 minuten 

• 85% kans op succes  

• Weinig complicaties 



Dank u voor uw aandacht 
            Dank u voor uw aandacht 


