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Inleiding
Veel vrouwen krijgen in hun leven te maken met ongewild urineverlies, ofwel urine-
incontinentie. Ongewild urineverlies kan u een gevoel van beperking geven in 
het dagelijks leven. U kunt zich er bijvoorbeeld ongemakkelijk door voelen in het 
gezelschap van anderen. 

Inspanningsincontinentie (ook wel stressincontinentie genoemd) is een vorm van 
ongewild urineverlies. Het komt voor op momenten van extra druk op de blaas, 
zoals bij tillen, sporten en lachen.

In het Martini Ziekenhuis is een uniek programma ontwikkeld om de operatieve 
behandeling van verzakking en urine-incontinentie te verbeteren: het IVON 
Zorgprogramma. IVON staat voor: Incontinentie en Verzakking Operaties Nieuwe 
Stijl.

Als u heeft besloten tot een operatie bij inspanningsincontinentie binnen het IVON 
Zorgprogramma, bent u daarover door de gynaecoloog uitvoerig geïnformeerd. 
Deze brochure geeft u aanvullende informatie.
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1. IVON Zorgprogramma

Basisprincipes en voordelen van het IVON Zorgprogramma zijn: 

Gestandaardiseerd en geprotocolleerd programma
Alle onderdelen van het IVON Zorgprogramma zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd 
en van ‘a tot z’ vastgelegd. Deze werkwijze geeft een optimale kans op een goed 
operatieresultaat. De operaties worden uitgevoerd door gynaecologen die jarenlange 
ervaring op dit gebied hebben en deze ingrepen heel regelmatig uitvoeren. Ook dat 
is een waarborg voor kwaliteit van zorg.

Behandeling in een groep
Als u kiest voor een operatie binnen het IVON Zorgprogramma, wordt u samen met 
een aantal andere vrouwen op dezelfde dag opgenomen in het ziekenhuis. U heeft 
elkaar al ontmoet tijdens een informatiebijeenkomst die wij vooraf organiseren. U 
verblijft in principe op een gezamenlijke, ruime kamer en brengt de herstelperiode 
samen door. Dit heeft voor u als voordeel dat u steun heeft aan anderen. 

Goede voorlichting
In het IVON Zorgprogramma besteden wij veel aandacht aan voorlichting. Als u 
weet wat u kunt verwachten, neemt dat vaak veel onzekerheid en spanning weg. 
Bovendien vergroot goede voorlichting uw eigen inzet en betrokkenheid bij de 
ingreep. U kunt namelijk zelf veel bijdragen aan uw herstel!

Persoonlijke benadering 
Binnen het IVON Zorgprogramma hebben wij oog voor de individuele patiënt. 
Iedereen is immers weer anders. U krijgt bijvoorbeeld de ruimte om zelf aan te geven 
in welke periode u geopereerd wilt worden. Verder krijgt u in het voor- en natraject 
te maken krijgt met dezelfde specialist. Ook dat draagt bij aan de persoonlijke 
benadering die wij u willen geven. 

Aandacht voor nazorg
Al vóórdat u geopereerd wordt, geven wij u adviezen voor een optimaal herstel 
thuis. U bent dus goed voorbereid op wat u na de operatie te wachten staat.
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Inhoud zorgprogramma

De inhoud van het IVON Zorgprogramma bij een operatie tegen inspannings-
incontinentie ziet er als volgt uit:

•  U doorloopt het programma in groepsverband.
•  U kiest uit uw familie- of vriendenkring een persoon die u voor en na de operatie 

ondersteunt. Deze persoon wordt uw vaste begeleider of coach.
•  U bezoekt met de vrouwen uit uw groep en met uw vaste begeleider een 

informatiebijeenkomst over de operatie bij inspanningsincontinentie.
•  U wordt samen met de groep opgenomen en nog op dezelfde dag geopereerd.
•  Twee tot vier dagen na ontslag heeft u een telefonische afspraak met een verpleeg-

kundige. Ook heeft u een vast aanspreekpunt waarmee u bij problemen contact 
kunt opnemen.

•  Twee tot vier weken na de operatie bezoekt u de bekkenfysiotherapeut voor 
adviezen over het plassen, uw lichaamshouding en de manier van bewegen. 
Zonodig leert de bekkenfysiotherapeut u bekkenbodemoefeningen.

•  Zes weken en vier maanden na de operatie bezoekt u ter controle de 
gynaecoloog.

Voor een zo groot mogelijke kans op succes van het programma vragen wij van u een 
actieve inzet bij alle onderdelen. Daarbij is het ook van belang dat u alle adviezen 
voor thuis opvolgt.

Vaste begeleider

Vaak onthouden patiënten maar een klein deel van de (vele) mondelinge informatie 
die zij in het ziekenhuis krijgen. Als een vaste persoon met u meegaat naar de 
gynaecoloog, anesthesioloog en informatiebijeenkomst, onthoudt u samen meer. Dit 
vermindert onzekerheid en eventuele angst. Uw vaste begeleider ontvangt dezelfde 
informatie als u, waardoor u bij vragen of twijfel op hem of haar kunt terugvallen. 
De begeleider kan u na afloop van de ingreep bijstaan om u vertrouwen te geven 
tijdens het herstel. U bepaalt zelf wie uw vaste begeleider wordt. Het is wel praktisch 
om iemand te kiezen die u vertrouwt en die u ook na de operatie kan bijstaan. Denk 
bijvoorbeeld aan uw partner, een (schoon)dochter of zoon of een vriendin.
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2. Ongewild urineverlies
De belangrijkste vormen van urine-incontinentie zijn inspanningsincontinentie en 
aandrangincontinentie. Daarnaast komen in mindere mate een overloopblaas en 
een reflexblaas voor.

Inspanningsincontinentie

Inspanningsincontinentie komt voor op momenten van extra druk op de blaas, zoals 
bij tillen, sporten en lachen. De oorzaak is een niet goed werkende sluitfunctie van 
de blaas. Dit leidt tot urineverlies zonder dat u aandrang voelt, meestal in de vorm 
van druppels of scheutjes. Inspanningsincontinentie is vaak goed te behandelen 
met bekkenfysiotherapie en/of een operatie.

Aandrangincontinentie

Een overactieve blaas is de combinatie van regelmatige aandrang met vaak plassen 
(meer dan acht keer per dag) en ’s nachts plassen. Soms is de aandrang zo sterk of 
plotseling dat u het toilet niet op tijd haalt. Dan is sprake van aandrangincontinentie. 
Vaak gaat het om vrij grote hoeveelheden urine. Overactieve blaasproblemen zijn 
zeer hinderlijk en een oplossing vinden kan moeilijk zijn. De behandeling bestaat uit 
bekkenfysiotherapie en/of medicijnen.

Gemengde incontinentie

Gemengde incontinentie komt regelmatig voor. Het is een combinatie van 
inspannings- en aandrangincontinentie. Voor de behandeling is het belangrijk te 
onderzoeken welk type urine-incontinentie de meeste klachten geeft.

Andere vormen van ongewild urineverlies

Bij een overloopblaas is de blaas constant vol en stroomt deze als het ware over. 
Daarbij verliest u meestal kleine beetjes urine en heeft u geen aandrang. Bij een 
reflexblaas is sprake van een volle blaas die zich spontaan leegt, zonder dat u hier 
controle over heeft.

Deze brochure gaat alleen over de behandeling van inspanningsincontinentie.
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3. Periode voor de operatie
In de periode voor de operatie bezoekt u de anesthesioloog (narcosearts). Ook gaat 
u samen met uw vaste begeleider naar een informatiebijeenkomst. Na de operatie 
krijgt u bekkenfysiotherapie om de bekkenbodemspieren onder controle te krijgen. 

Bezoek aan de anesthesioloog

Tijdens het pre-operatief spreekuur beoordeelt de anesthesioloog uw lichamelijke 
conditie. Deze specialist bespreekt uw medicijngebruik en adviseert hoe u daarmee 
omgaat in de periode voor en na de operatie. Verder komt aan de orde welke vorm 
van anesthesie (verdoving) u krijgt. De anesthesioloog kiest standaard voor een 
ruggenprik (spinale anesthesie). Met deze vorm van verdoving voelt u geen pijn. 
Wel voelt u sommige handelingen van de gynaecoloog. Uit onderzoek blijkt dat een 
ruggenprik voor deze operatie de beste vorm van pijnstilling is. Wilt u de operatie 
niet bij volle bewustzijn meemaken, dan kunt u naast de ruggenprik een slaapmiddel 
krijgen. U blijft dan zelf ademen. Als u beslist niets van de operatie wilt meekrijgen, 
kunt u kiezen voor algehele narcose. U wordt dan beademd via een slangetje in uw 
keel.

Informatiebijeenkomst

Enkele weken voor de operatie bezoekt u samen met uw vaste begeleider de 
informatiebijeenkomst. U maakt kennis met andere vrouwen die eenzelfde operatie 
zullen ondergaan. Vervolgens krijgt u uitleg over de opname, de operatie en de 
periode rondom de operatie. U krijgt adviezen over alledaagse zaken, zoals tillen 
en toiletbezoek. Ook heeft u uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen aan de 
verpleegkundigen, de fysiotherapeute en de arts. Na de bijeenkomst weten u en uw 
begeleider precies wat u van de opname en de operatie kunt verwachten.

Bekkenfysiotherapie

Na de operatie bezoekt u twee à drie keer de bekkenfysiotherapeut. Zij leert u de 
spieren van de bekkenbodem bewust te gebruiken. Dit helpt bij het plassen en kan 
de kans op een goed resultaat vergroten. Meer informatie over uw bezoek aan de 
bekkenfysiotherapeut leest u in hoofdstuk 8.
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Verdere voorbereiding

U kunt voor de operatie zelf al letten op uw houding en bewegingen. Probeer zoveel 
mogelijk uw bekkenbodem te ontzien, zodat dit na de operatie makkelijker gaat. 
Probeer bij het plassen en ontlasten niet te persen en neem de tijd. Ook kunt u (als u 
dat wilt) de schaamstreek zelf scheren. In verband met eventuele wondjes kunt u dit 
het beste vijf tot zeven dagen voor de operatie doen. Als het scheren niet goed lukt, 
of als u het zelf liever niet doet, is dat geen enkel probleem. De verpleegkundige 
scheert u dan bij de opname
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4. Opname
Voor de operatie wordt u opgenomen op de verpleegafdeling. Hieronder leest u 
meer over de opname en de gang van zaken op de afdeling.

Aankomst in het ziekenhuis

Het tijdstip van de opname vindt u in de schriftelijke oproep die u krijgt thuisgestuurd. 
U kunt zich melden bij de receptie in de centrale hal. Eventueel kan een gastvrouw u 
naar de verpleegafdeling brengen. U wordt op de dag van de opname geopereerd.
Het is belangrijk dat u de medicijnen die u thuis gebruikt, meebrengt naar het 
ziekenhuis. De verpleegkundige noteert uw thuismedicatie en bewaart ze tijdens 
de opname. 

Verpleegafdeling

Een afdelingsverpleegkundige wijst u uw kamer en geeft u een rondleiding over 
de afdeling. Deze verpleegkundige informeert u ook over het (verwachte) tijdstip 
waarop de operatie plaatsvindt. De operatie zal in principe in dagbehandeling 
plaatsvinden. U gaat dezelfde dag dus weer naar huis.

Via het Martini-multimediascherm dat boven uw bed hangt, kunt u radio luisteren 
en ziekenhuisinformatie raadplegen. Telefoneren, tv kijken en internetten kan, tegen 
betaling, ook via het multimediascherm.

Meer algemene informatie over een opname in het Martini Ziekenhuis vindt u in de 
brochure Welkom in het Martini Ziekenhuis.
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5. Operatie
Een operatie bij inspanningsincontinentie heeft als doel de afsluitfunctie van 
de blaas te verbeteren. Dit vermindert de kans op ongewild urineverlies bij een 
verhoogde druk op de blaas. Meestal wordt gekozen voor een operatie met een 
zogenaamd bandje. Dit bandje, vergelijkbaar met een platte veter, komt onder de 
plasbuis te liggen. Daar vormt het een stevige laag waar de plasbuis op rust. Bij 
verhoogde druk wordt de plasbuis tegen dit bandje dichtgedrukt, zodat urineverlies 
uitblijft of veel minder is. Deze methode is de meest effectieve behandeling van 
inspanningsincontinentie en heeft de minste kans op bijwerkingen.
Het gebruikte bandje bestaat uit een zacht, gaasachtig en onoplosbaar materiaal. 
Het blijft dus altijd in uw lichaam zitten. Het eigen lichaamweefsel groeit in het 
bandje voor het leveren van optimale steun. Uitgebreide, langdurige ervaring heeft 
de veiligheid van dit hoogwaardige kunststof materiaal aangetoond.

Gang van zaken

Een operatie via de schede duurt 15 tot 30 minuten. Na de ingreep krijgt u een 
blaaskatheter, zodat de urine vanzelf wegloopt. De katheter wordt voordat u 
teruggaat naar de verpleegafdeling weer verwijderd. Zodra u de blaas goed kunt 
leeg plassen en zich goed voelt, kunt u weer naar huis. Dit is meestal zes tot acht 
uur na de operatie. In principe kunt u dus dezelfde dag weer naar huis. In sommige 
gevallen is een overnachting in het ziekenhuis gewenst. Soms lukt het plassen niet 
direct goed. Dan wordt de blaas soms weer met een katheter geleegd. Als u niet goed 
kunt plassen kunt u in overleg met de behandelend arts soms met een blaaskatheter 
naar huis. Deze wordt dan later weer verwijderd. 

Methoden

Er zijn verschillende methoden om een kunststof bandje onder de plasbuis te plaat-
sen. Deze methoden zijn ongeveer even effectief en kennen elk hun voor- en nadelen. 
De gynaecoloog zal, afhankelijk van de ernst van de klachten en uw gezondheids-
toestand, een keuze maken uit onderstaande mogelijkheden. 
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1. Via de liezen:
Bij een TOT (Transobturator Tape), ook wel 
TVT-O genoemd, plaatst de gynaecoloog 
het kunststof bandje via de liezen in de 
vagina, door middel van een kleine snede. 
Het voordeel van deze methode is het lage 
risico op een gaatje in de blaas. Het nadeel 
is de kans op liespijn.

2. Via de buikwand:
Bij een TVT (Tension free Vaginal Tape) 
plaatst de gynaecoloog het kunststof 
bandje onder de plasbuis, via een kleine 
snede in de vagina en twee sneetjes in de 
buikwand. Hierna wordt altijd een kijkje 
in de blaas genomen (cystoscopie). Het 
voordeel van een TVT is dat achteraf geen 
liespijn optreedt. Het nadeel is een wat 
grotere kans op een gaatje in de blaas.

3. Mini-sling: 
Bij een Ajust (mini-sling) wordt het kunststof 
bandje onder de plasbuis geplaatst, via 
een kleine snede in de vagina. Er zijn 
geen sneetjes in buikwand of lies nodig.  
De lengte van dit bandje is korter dan de 
TVT en TVT-O/TOT.
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Resultaat

Het effect van de operatie is goed: ongeveer 80% van de vrouwen is na de ingreep 
tevreden tot zeer tevreden en heeft geen of veel minder last van ongewild 
urineverlies. Zij voelen zich weer een stuk zelfverzekerder en kunnen bijvoorbeeld 
weer sporten en lange wandelingen maken. Ongeveer 70% heeft geen urineverlies 
meer of minder dan één keer per week.
Toch is de operatie geen wondermiddel. Een deel van de vrouwen ervaart geen 
duidelijke verbetering en bij een klein deel worden de klachten juist erger. Vaak 
neemt bij hen de aandrangincontinentie toe. Wij houden onze eigen resultaten 
regelmatig bij. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met (inter)nationale uitkomsten.
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6. Periode na de operatie 
Als u zich weer goed voelt, beslist de gynaecoloog of u naar huis kunt. In dit hoofdstuk 
leest u meer over de gang van zaken bij uw ontslag en over adviezen voor thuis.

Ontslag uit het ziekenhuis

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een ontslagbrief voor de huisarts mee. 
Verder worden twee controleafspraken gemaakt: een telefonische afspraak met 
de verpleegkundige en een afspraak op de polikliniek Gynaecologie (zes weken na 
ontslag). 

Telefonisch contact

De verpleegkundige neemt twee tot vier dagen na uw ontslag telefonisch contact 
met u op. Zij belt tussen 9.00 en 10.00 uur om te vragen hoe u de opname en de 
eerste dagen thuis heeft ervaren. Heeft u zelf nog vragen, dan adviseren wij u deze 
vooraf alvast op te schrijven. De verpleegkundige neemt de tijd om uw vragen te 
beantwoorden.

Weer thuis

Een korte opname in het ziekenhuis heeft grote voordelen. U bent al gauw weer 
in uw eigen omgeving en kunt daar vaak beter tot rust komen. Sommige vrouwen 
ervaren de eerste periode thuis desondanks als teleurstellend. Ze dachten lichamelijk 
al meer te kunnen. Een operatie is echter een aanslag op uw lichaam en energie. Ook 
bestaat de kans dat thuis complicaties optreden. Reken op een herstelperiode van 
minstens vier tot zes weken. De meeste vrouwen kunnen na drie weken weer veel 
van hun bezigheden oppakken.

Adviezen voor thuis

Hieronder leest u een aantal adviezen die belangrijk zijn voor een goed herstel:

Toiletgang
Neem de tijd voor het plassen en ontlasten, ontspan uw bekkenbodemspieren en 
vermijd persen. Spoel de eerste week na ieder toiletbezoek de schede af met lauw 
water. Doe dit bij voorkeur met een spoelfles of onder de douche (met een zacht 
afgestelde douchekop). U kunt het gebied deppend drogen, bijvoorbeeld met een 
schoon washandje of zacht toiletpapier.
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Hygiëne
Wij adviseren u de eerste vier weken na de operatie geen bad te nemen. In die periode 
kunt u beter ook niet zwemmen of naar de sauna. Wel kunt u gewoon douchen.

Ademhalingsoefeningen
De dagen na de operatie begint u met ademhalingsoefeningen. Deze bevorderen 
een goede doorbloeding en ontspannen het bekken. Ook kunt u beginnen met het 
rustig aanspannen van de bekkenbodem in verschillende houdingen: eerst liggend 
op uw rug, later ook zittend en staand.

Tillen
Vermijd de eerste vier weken na de operatie zwaar tillen. Denk daarbij aan 
vuilniszakken, emmers met water of zware boodschappentassen. Ook kunt u beter 
geen kleine kinderen optillen. Wij raden u daarnaast af om te veel te strekken, 
bijvoor beeld bij het ramen wassen. Lichte huishoudelijke werkzaamheden, zoals 
koken en afruimen, kunt u geleidelijk aan weer oppakken.

Bukken
Plaats uw voeten op heupbreedte en verdeel het gewicht gelijkmatig over beide 
benen. Buig vervolgens de knieën en houd uw rug recht; de knieën blijven hierbij 
boven de voeten. Adem constant door en span tegelijk de bekkenbodemspieren 
aan.

Traplopen
Wij adviseren u het traplopen vooral de eerste twee weken zoveel mogelijk te 
beperken. Als u de trap op- of afloopt, pas dan uw tempo aan. Let er op dat u rustig 
kunt doorademen en dat u de kracht uit uw benen haalt.

Uit bed
Rol eerst op uw zij. Ga vervolgens op de bedrand zitten door uw onderbenen over de 
rand te tillen, terwijl u zich met uw hand en elleboog opduwt. Adem bij het opstaan 
constant door en span tegelijk de bekkenbodemspieren aan.

Opstaan uit een stoel of bed
Ga eerst voorin de stoel of op de rand van het bed zitten. Plaats dan uw voeten naar 
achteren en kom met een rechte rug overeind. Haal de kracht uit uw benen, adem 
constant door en span tegelijk de bekkenbodemspieren aan.
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Hoesten en niezen
Bij hoesten en niezen neemt de buikdruk behoorlijk toe. Door de bekkenbodem 
vooraf en tijdens het hoesten aan te spannen, vangt u deze druk op.

Wandelen
Probeer de eerste vier weken lang staan te vermijden en wandel niet meer dan twee 
à drie kilometer. Daarna kunt u dit weer opbouwen.

Fietsen en sporten
Vier weken na de operatie kunt u weer beginnen met fietsen, na zes weken kunt u 
weer sporten.

Gemeenschap
U kunt na zes weken weer gemeenschap hebben. Dit kan in het begin pijnlijk zijn. 
Luister daarom goed naar uw lichaam.
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7. Complicaties
Bij elke operatie is de kans op complicaties aanwezig. Gelukkig geeft een operatie 
bij inspanningsincontinentie meestal geen complicaties of alleen complicaties die 
weinig last geven en vanzelf verdwijnen. In dit hoofdstuk informeren wij u over de 
meest voorkomende complicaties. 

Complicaties door ruggenprik of algehele narcose

Een ruggenprik wordt gezien als een van de veiligste methoden van verdoving. Toch 
kan ook een ruggenprik complicaties geven. De meest voorkomende zijn hoofdpijn 
en pijn in de rug. Deze klachten verdwijnen meestal vanzelf. Als u algehele narcose 
krijgt, wordt u tijdens de operatie beademd. Dit kan keelpijn en een schorre stem 
veroorzaken.

Complicaties tijdens de operatie

Bij het plaatsen van het bandje wordt in zeldzame gevallen de blaas geraakt. Als de 
gynaecoloog dit tijdens de operatie herkent, trekt hij de pen terug en plaatst hij deze 
opnieuw. Het ontstane gaatje sluit vanzelf en geeft bijna nooit problemen. 
In zeer zeldzame gevallen ontstaat tijdens de ingreep een gaatje in de plasbuis of 
darm. Als de gynaecoloog dit gaatje herkent, maakt hij het direct weer dicht. Soms is 
hier een buikoperatie voor nodig.
Een andere, zeer zeldzame complicatie is veel bloedverlies of een moeilijk te 
behandelen bloeding. Deze kan de gynaecoloog meestal via de schede verhelpen. 
Heel soms is een buikoperatie nodig om het bloeden te stoppen.

Nabloedingen en bloeduitstortingen

Na de operatie kan het bloedverlies weer toenemen. Soms is dan een tweede 
operatie nodig om dit bloedverlies te stoppen. Daarnaast kunt u door de ingreep 
forse bloeduitstortingen krijgen.
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Infecties

Door de korte opname kan het zijn dat u pas thuis blaasklachten krijgt. Denk daarbij 
aan een brandend of pijnlijk gevoel bij het plassen en troebele urine (soms met 
sporen van bloed). Neem bij een of meer van deze klachten contact op met de 
huisarts. Deze laat uw urine controleren. Als u een blaasontsteking heeft, krijgt u 
antibiotica. Daar is een blaasontsteking doorgaans goed mee te verhelpen.
Tot slot kan de operatiewond door bacteriën gaan infecteren. De huid kan daarbij 
rood worden. Een beetje roodheid is onschuldig. Is de roodheid uitgebreider 
(ter grootte van een muntstuk van 2 euro of groter) en/of gaat het gepaard met 
pijn en/of koorts dan adviseren wij u contact op te nemen met de polikliniek 
Gynaecologie. Dit geldt ook bij koorts hoger dan 38°C in de eerste twee weken na 
de operatie.  Binnen kantooruren kunt u de polikliniek bereiken op telefoonnummer  
(050) 524 58 40. Buiten kantooruren kunt u altijd bellen met de verpleegafdeling op 
telefoonnummer (050) 524 65 00. 

Afscheiding

Het gebruik van antibiotica en desinfecterende middelen kan de balans van het 
zogenaamde vaginale milieu verstoren, waardoor u last krijgt van toegenomen 
afscheiding. Het vaginale milieu herstelt meestal spontaan na een tot drie 
maanden. 

Moeilijk kunnen plassen

Na de operatie gaat het plassen vaak moeizamer, alsof u over een weerstand moet 
plassen. Meestal verdwijnen deze klachten na een aantal weken, maar bij een deel 
van de geopereerde vrouwen houden de plasklachten langer aan.
Soms blijft na de operatie teveel urine achter in de blaas. Hierdoor kan de blaas 
beschadigen en kunt u een blaasontsteking krijgen. Als u de blaas niet goed kunt 
leegplassen, wordt u geleerd zelf de blaas te legen met een kleine katheter. Zo kunt 
u op vaste tijden proberen zelf te plassen en vervolgens de blaas met de katheter 
legen. Als het niet goed lukt de blaas zelf met een katheter te legen, dan krijgt u 
opnieuw een blaaskatheter. Meestal is dit eerst voor een week. U kunt daarmee 
gewoon naar huis. In beide gevallen krijgt u uitgebreide mondelinge en schriftelijke 
informatie. Vrijwel altijd is dit een tijdelijk probleem dat na één tot drie weken over 
is. 
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Pijn

De meeste vrouwen ervaren de ingreep niet als heel pijnlijk. Wel kan na afloop van 
de operatie volgens de TOT-methode pijn in de liezen ontstaan. Over het algemeen 
neemt deze pijn in enkele weken af. Nemen de pijnklachten echter toe, dan vragen 
wij u contact op te nemen met de polikliniek Gynaecologie.

Terugkeer ongewild urineverlies

Ongewild urineverlies kan later terugkomen, ook na een geslaagde operatie. Als het 
gebeurt is dit meestal pas jaren later. Gelukkig komt dit niet vaak voor. Bij blijvende 
of terugkerende klachten bekijkt de gynaecoloog uw situatie opnieuw. Soms biedt 
een tweede operatie uitkomst.

Complicaties door kunststof materiaal

Het gebruik van kunststof implantaten kan afstotingsreacties veroorzaken. Ernstige 
afstotingsreacties komen zeer zelden voor, kleinere reacties wat vaker. Het kunststof 
bandje wordt dan deels zichtbaar door de schedewand. Dit heet een erosie. Vaak 
betreft dit plekjes van 1 à 2 centimeter. Erosies zijn soms pijnlijk, bijvoorbeeld bij 
gemeenschap. Ook kan een erosie voor bloedverlies en toegenomen afscheiding 
zorgen. Hormoonzalf helpt doorgaans goed tegen een erosie. Soms is een tweede 
(meestal kleine) operatie nodig om een erosie te verhelpen.
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8. Bekkenfysiotherapie
De meeste vrouwen die voor inspanningsincontinentie geopereerd worden, hebben 
al bekkenfysiotherapie gehad. Daarom hebben wij ervoor gekozen om in principe 
alleen na de operatie bekkenfysiotherapie te geven. Hier leert u de spieren van de 
bekkenbodem bewuster te gebruiken. Dit kan helpen bij het (uit)plassen en kan ook 
de kans op een goed operatieresultaat vergroten.

Bekkenfysiotherapie

Onderin het bekken vormen de bekkenbodemspieren de bodem. Deze spiergroep 
ondersteunt de bekkenorganen en loopt om de uitgangen van deze organen, te 
weten de plasbuis, de schede en de endeldarm (het uiteinde van de darmen).

Bovenaanzicht van de bekkenbodemspieren met van 

voor naar achteren de plasbuis, schede en endeldarm.

Doordat u de bekkenbodemspieren aan de buitenkant niet kunt zien, is het soms 
moeilijk om deze spieren goed te voelen en op de juiste manier te gebruiken. Beter 
en bewust gebruik maken van de bekkenbodemspieren, leert u door: 

•  inzicht te krijgen in de werking van de bekkenbodem en het juiste gebruik van de 
bekkenbodemspieren in het dagelijkse leven;

•  oefeningen die de functie van de bekkenbodemspieren verbeteren (zowel 
aanspannen als ontspannen);

•  advies van de bekkenfysiotherapeut over diverse dagelijkse bewegingen en 
houdingen;

•  inzicht te krijgen in een juiste ademhaling en de invloed hiervan op de bekken-
bodem;
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•  aandacht voor een goede toilethouding;
•  aandacht voor seksualiteit;
•  inzicht te krijgen in een goede balans tussen de belasting en belastbaarheid van 

de bekkenbodem en in de opbouw van lichamelijke activiteiten na de operatie.
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9. Algemene leefstijladviezen
Hieronder leest u enkele adviezen voor een gezonde leefstijl. Verantwoord leven 
is bevorderlijk voor het bindweefsel in het bekkenbodem en komt bovendien uw 
herstel na de operatie ten goede.

Overgewicht 

Overgewicht zorgt voor extra belasting van de bekkenbodem. Daarom is het 
belangrijk om overgewicht tegen te gaan, bijvoorbeeld met behulp van een gezond 
dieet en voldoende lichaamsbeweging. Wij raden u af om vlak voor de operatie de 
calorie-inname drastisch te verlagen om af te vallen. Dit verslechtert uw lichamelijke 
conditie, wat uw herstel na de operatie niet ten goede komt.

Roken 

Roken verslechtert de doorbloeding in het lichaam. Dit verzwakt het ondersteunende 
bindweefsel in de bekkenbodem en verstoort de wondgenezing. Bovendien vergroot 
roken de kans op hoestbuien, die een sterke druk op de bekkenbodem veroorzaken. 
Daarom adviseren wij vrouwen die een operatie ondergaan te stoppen met roken.

COPD en astma

Kortademigheid door COPD of astma verslechtert de toevoer van zuurstof naar het 
bindweefsel in de bekkenbodem. Wij raden mensen met COPD of astma daarom 
aan voor de operatie de medicatie hiervoor optimaal te gebruiken. In overleg met 
de huisarts kunt u de dosering eventueel verhogen. Ongeveer acht weken na de 
operatie kunt u de medicatie weer gebruiken volgens uw oude patroon.
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10. Opleiding en wetenschap
Het Martini Ziekenhuis is lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische 
opleidingsZiekenhuizen (STZ). Dit houdt onder meer in dat wij artsen en 
gynaecologen opleiden. Studenten die in opleiding zijn tot arts heten co-assistenten. 
Artsen die in opleiding zijn tot medisch specialist heten AIOS. Uiteraard moeten 
gynaecologen in opleiding ook leren opereren. Dit gebeurt altijd onder begeleiding 
van een gynaecoloog. Dit is een succesvolle en veilige manier van opleiden. Wilt u 
desondanks niet door een gynaecoloog in opleiding geopereerd worden, dan kunt 
u dit vooraf aangeven bij uw bezoek aan de polikliniek.

De kwaliteit van de zorg die u krijgt, is mede te danken aan wetenschappelijk 
onderzoek. Om deze kwaliteit nog verder te verbeteren, doen wij actief mee aan 
wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat u gevraagd kunt worden om hieraan 
deel te nemen. Deelname is volledig vrijwillig. Misschien heeft u niet direct zélf 
profijt van dit onderzoek, de vrouwen van de toekomst – misschien uw kinderen en 
kleinkinderen – wel. Wij zien het daarom als onze plicht om hier aan mee te doen. 
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11. Tot slot
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de polikliniek Gynaecologie, via telefoonnummer (050) 524 58 40. 

Bij problemen of complicaties kunt u ook altijd bellen met de verpleegafdeling, 
via telefoonnummer (050) 524 65 00. Bijvoorbeeld bij koorts, veel pijn of niet meer 
kunnen plassen. Bij niet-urgente zaken vragen wij u om te wachten tot de belafspraak 
met de verpleegkundige of om binnen kantooruren te bellen.

Meer algemene informatie vindt u op www.martiniziekenhuis.nl en op de website 
van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie: www.nvog.nl. 

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat uw deelname aan het IVON Zorgprogramma naar tevredenheid 
verloopt. Mocht dit niet het geval zijn, bespreekt u dit dan allereerst met degene 
die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt in tweede instantie ook een afspraak 
maken met het unithoofd of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer 
informatie hierover vindt u op onze website of in de brochure Uw tevredenheid, onze 
zorg.
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 30033
9700 RM  Groningen

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 5 245 245

www.martiniziekenhuis.nl
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