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Incontinentiepoli

Polikliniek	Urologie,	route	2.5
Telefoon	(050)	524	5840	(Gynaecologie)

Algemeen

•	 	Wilt	u	bij	 ieder	bezoek	aan	het	ziekenhuis	uw	ziekenhuispasje	en	een	geldig		
identiteitsbewijs	meenemen?

•	 	Als	u	verhinderd	bent,	wilt	u	dan	tijdig	contact	opnemen	met	het	secretariaat	
van	de	polikliniek	Gynaecologie,	tel.	(050)	524	5840.	

Inleiding	

U	 bent	 door	 uw	 huisarts	 verwezen	 naar	 de	 incontinentiepoli	 van	 het	 Martini	
Ziekenhuis.	 Incontinentie	 is	 het	 ongewild	 verlies	 van	 urine	 of	 ontlasting.	
Urine	 incontinentie	 komt	 het	 vaakst	 voor.	 De	 meest	 voorkomende	 vorm	 van	
urine-incontinentie	 is	 stress-	 of	 inspanningsincontinentie.	 ‘Stress’	 staat	 hier	
voor	 drukverhoging	 in	 de	 buik.	 Gaat	 die	 druk	 omhoog	 –	 door	 bijvoorbeeld	
hoesten,	 lachen,	 rennen	 –	 dan	 verliest	 u	 ongewild	 urine.	 Dit	 is	 een	 teken	 van	
een	verminderde	sluitfunctie	van	de	blaas.	Een	andere	veel	voorkomende	vorm	
van	 urine-incontinentie	 is	 urge-	 of	 aandrangsincontinentie.	 Daarbij	 voelen	
vrouwen	 plotselinge	 aandrang	 en	 kunnen	 ze	 hun	 plas	 niet	 meer	 ophouden.	
Dit	 gaat	 meestal	 gepaard	 met	 overdag	 en	 ’s	 nachts	 vaak	 plassen	 (overactieve	
blaasklachten).	Een	mengvorm	van	stress-	en	urge-incontinentie	komt	regelmatig	
voor.	Ook	kan	sprake	zijn	van	ongewild	verlies	van	ontlasting.	De	meeste	vrouwen	
ervaren	de	incontinentie	als	erg	vervelend	en	onhygiënisch.	Het	geeft	regelmatig	
belemmeringen	 bij	 activiteiten,	 sporten	 en	 vrijen	 en	 veel	 mensen	 schamen	
zich	ervoor.	Een	feit	 is	dat	 incontinentie	heel	veel	voorkomt	en	dat	er	 (nieuwe)	
behandelmethodes	zijn	om	uw	kwaliteit	van	leven	te	verbeteren.	

Het	incontinentie	spreekuur	is	een	samenwerkingsverband	van	urologen,	gynae	-
cologen,	 bekkenfysiotherapeuten	 en	 een	 verpleegkundig	 specialist.	 Daarnaast	
kunnen	een	Maag-Darm-Leverarts,	Chirurg	en	Seksuoloog	in	het	team	participe-
ren.	De	poli	is	vooral	bedoeld	voor	vrouwen	met	juist	wat	complexe	incontinentie-
klachten.	
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2	 	 	 Martini Ziekenhuis

Bijvoorbeeld	in	geval	van	een	verzakking	en	incontinentie,	of	bij	gecombineerde	
stress-	en	urge-incontinentie.	In	deze	folder	vindt	u	praktische	informatie	over	de	
gang	van	zaken	op	de	incontinentiepoli.	

Voordelen	van	de	incontinentiepoli

Om	 vrouwen	 met	 incontinentieklachten	 zo	 goed	 en	 snel	 mogelijk	 te	 kunnen	
helpen,	 heeft	 het	 Martini	 Ziekenhuis	 een	 multidisciplinaire	 incontinentiepoli	
opgezet.	Het	voordeel	van	deze	poli	is	dat:	
•	 	u	er	na	verwijzing	door	de	huisarts	binnen	twee	weken	terecht	kunt;	
•	 	uw	klachten	en	behandeling	vanuit	meerdere	disciplines	bekeken	worden;
•	 	u	direct	al	een	behandeladvies	mee	naar	huis	krijgt.

Het maken van een afspraak
Uw	huisarts	maakt	voor	u	een	afspraak	op	de	incontinentiepoli.	U	krijgt	via	het	
secretariaat	van	de	incontinentiepoli	een	schriftelijke	bevestiging	van	de	afspraak	
die	 uw	 huisarts	 voor	 u	 heeft	 gemaakt.	 Bij	 deze	 bevestiging	 ontvangt	 u	 een	
vragenlijst	en	een	mictielijst	(dat	is	een	lijst	waarop	u	gedurende	24	uur	bijhoudt	
hoeveel	u	drinkt	en	plast).	Vult	u	deze	lijsten	thuis	 in	en	neem	ze	mee	naar	uw	
eerste	afspraak.	

Gang	van	zaken	op	de	poli

Tijdens	uw	eerste	bezoek	aan	de	incontinentiepoli	heeft	u	een	intakegesprek	met	
de	 verpleegkundig	 specialist.	 Hij/zij	 inventariseert	 uw	 klachten	 en	 onderzoekt	
in	 welke	 mate	 u	 last	 heeft	 van	 incontinentie	 en	 wat	 de	 oorzaak	 daarvan	 is.	 U	
moet	met	een	volle	blaas	komen,	omdat	voorafgaand	aan	het	gesprek	gemeten	
wordt	hoe	uw	plasstraal	 is.	Deze	stroommeting	of	flowmetrie	is	een	eenvoudig	
en	 pijnloos	 onderzoek	 waarbij	 uw	 plas	 wordt	 opgevangen	 en	 de	 straal	 wordt	
gemeten.	Daarna	wordt	een	echo	van	de	blaas	verricht	om	te	zien	hoeveel	urine	
achterblijft	na	uitplassen.	Drink	daarom	1	uur	voor	die	tijd	4	glazen	vocht.	In	het	
gesprek	 met	 de	 verpleegkundig	 specialist	 kunt	 u	 uw	 klachten	 vertellen.	 In	 dit	
eerste	gesprek	krijgt	u	een	behandeladvies	mee	en	worden	eventueel	afspraken	
gemaakt	voor	een	passende	aanpak	van	uw	klachten.	U	kunt	daarbij	denken	aan	
fysiotherapie,	blaastraining	en/of	een	voedings-	en	vochtadvies.	Ook	informeert	
de	verpleegkundig	specialist	u	over	incontinentiematerialen	als	dit	nodig	is.
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Als	op	grond	van	uw	klachten	aanvullend	onderzoek	nodig	is,	krijgt	u	een	verwijzing	
voor	de	bekkenfysiotherapeut,	uroloog,	gynaecoloog	of	voor	het	multidisciplinair	
team.	De	resultaten	en	het	behandeladvies	worden	na	het	aanvullend	onderzoek	
met	u	besproken.		Het	aanvullend	onderzoek	van	het	multidisciplinair	team	duurt	
ongeveer	30	minuten.	Soms	kan	dat	nog	op	dezelfde	dag	als	het	intakegesprek	
plaatsvinden.	 U	 wordt	 daarbij	 in	 het	 algemeen	 gezien	 door	 de	 gynaecoloog,	
uroloog	 en	 bekkenfysiotherapeut.	 Ook	 is	 de	 verpleegkundig	 specialist	 bij	 dit	
onderzoek.

Meer	informatie

Heeft	u	naar	aanleiding	van	deze	folder	nog	vragen,	dan	kunt	u	contact	opnemen	
met	de	verpleegkundig	specialist.	Deze	is	op	werkdagen	dagelijks	van	8.30	uur	
tot	16.00	uur	bereikbaar	op	tel.	(050)	524	6184.	U	kunt	eventuele	vragen	ook	via	
de	mail	stellen	aan	de	verpleegkundig	specialist;	incontinentiepoli@mzh.nl.	

. 
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Ruimte	voor	aantekeningen

1172109 Incontinentiepoli.indd   4 08-04-13   10:34



1172109 Incontinentiepoli.indd   5 08-04-13   10:34



Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus	

	RM		Groningen

Bezoekadres

Van	Swietenplein	

Groningen

Algemeen telefoonnummer

()			

www.martiniziekenhuis.nl
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