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Algemeen 
Men spreekt van urine-incontinentie als er geen controle is over de urinestroom uit het lichaam. 

Meestal is de oorzaak hiervan een beschadigde blaassluitspier of door littekens hierop, waardoor de 

urinebuis niet meer kan worden samengedrukt of worden afgesloten. De urine stroomt vervolgens 

onwillekeurig (druppelsgewijs of zelfs ongecontroleerd) uit de blaas en kan hierdoor tot sociale en 

hygiënische problemen leiden. 

Urine-incontinentie moet ongeacht leeftijd of geslacht onder geen beding als "normaal" worden 

beschouwd en worden verzwegen. Er bestaat geen reden om zich als patiënt geïsoleerd te voelen en 

zich "af te sluiten" van het alledaagse leven, want u zult verrast zijn hoeveel mensen last hebben van 

incontinentie: 

• wereldwijd meer dan 52 miljoen personen 

• ongeveer 5% van alle mannen boven 60 jaar 

Vandaag de dag kan urine-incontinentie bij de man in principe doeltreffend worden behandeld. De 

therapiekeuze moet echter altijd individueel geschieden. Om u een beter begrip te kunnen geven voor 

uw mogelijke medische oplossing, lichten wij u op de volgende pagina's de anatomie en fysiologie van 

de blaas, de mogelijke oorzaken, symptomen alsook de uitwerkingen van de urine-incontinentie toe.  

 

Anatomie en fysiologie van de blaas 
De blaas is middels de urineleider met de nieren 

verbonden. Hierdoor loopt continu urine in de blaas. 

Een ventielachtig mechanisme voorkomt hierbij dat 

de urine weer terug in de urineleider of zelfs in de 

nieren loopt. 

De blaasspieren bevinden zich tegen de wand en 

geven normaliter bij uitzetting van de blaas via de 

zenuwen een melding naar de hersenen dat de blaas 

moet worden geleegd. Bij het urineren worden de 

blaasspieren samengetrokken waardoor de blaas 

vervolgens wordt samengedrukt. Gelijktijdig krijgt de 

blaassluitspier een signaal van de hersenen. Deze 

urethrale sluitspier bevindt zich bij de man onder de 

prostaat en omsluit ringvormig de urinebuis. De 

urine wordt door samentrekking van de sluitspier in 

de blaas gehouden. Door de bewuste ontspanning 

van de spier trekt de blaas zich samen, wordt de 

urinebuis geopend en kan de urine gecontroleerd uit 

de blaas stromen. 
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Voorwaarde voor gecontroleerd urineren is dus een functionerende samenwerking tussen spieren, 

zenuwen en hersenen. 

 

Soorten urine-incontinentie 
In principe kan de urine-incontinentie aan de hand van de symptomen in vijf basistypen worden 

ingedeeld. Deze kunnen zowel onafhankelijk van elkaar alsook gecombineerd optreden. In een groot 

aantal gevallen zullen patiënten symptomen van meerdere soorten incontinentie vertonen. 

1. Belasting- of stressincontinentie 

 Door een lichamelijke activiteit (bijvoorbeeld heffen, lichamelijke training, niezen of hoesten) 

verhoogt de druk op uw blaas en op uw blaassluitspier. Deze belasting leidt tot een onwillekeurig 

urineverlies. 

2. Drangincontinentie 

In dit geval kan uw blaassluitspier weliswaar functioneren, maar is uw blaas overactief. De blaas 

kan normale urinehoeveelheden opnemen en u merkt een continue, overweldigende urinedrang. 

Vaak is dit het geval van ongecontroleerd urineverlies (in principe voordat u op het toilet bent). 

3. Gemengde incontinentie 

Hiervan is sprake als u zowel de symptomen van de stress- alsook de drangincontinentie vertoont. 

4. Overloopincontinentie 

Door een versmalling van de urinebuis zal het lastiger worden om de blaas volledig te legen. 

Hierdoor wordt de urinehoeveelheid in de blaas steeds groter. Dit leidt tot een overrekking en 

daardoor tot verlies van contractievaardigheid van de blaasspieren. Bovendien ontstaat een hoge 

interne blaasdruk, die ten slotte tot opening van de sluitspier leidt, waardoor u (druppelsgewijs) 

urine verliest. 

5. Functionele incontinentie 

Bij deze soort urinecontinentie is de functie van uw blaas en uw onderste urinekanaal in orde. De 

redenen voor uw urine-incontinentie zijn psychisch en/of psycho-functionele zwakten zoals 

bijvoorbeeld ontbrekende mobiliteit waardoor u niet tijdig naar het toilet kunt gaan. 

 

Oorzaken van  urine-incontinentie 
Voor urine-incontinentie is een groot aantal oorzaken mogelijk: 

• Prostaatverwijdering: 

De meest voorkomende oorzaak van urine-incontinentie bij de man, is een radicale 

prostatectomie in het kader van een behandeling bij kanker. Afhankelijk van de grootte van de 

tumor worden bij deze operatie niet alleen de prostaat, maar ook de weefsels die voor de 

controle van de urinestroom noodzakelijk zijn, verwijderd. De waarschijnlijkheid dat u na een 

radicale prostatectomie aan urine-incontinentie lijdt, ligt tussen de 3% tot 60%. 
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Een andere, echter zeldzamere, oorzaak is een prostaatoperatie, die voor de behandeling van 

een vergrote prostaat (benigne prostaathypertrofie, afgekort BPH) is uitgevoerd. Een zware 

incontinentie, die het gevolg is van deze behandeling, komt echter bij minder dan 5% van de 

patiënten voor. 

De waarschijnlijkheid dat u na een prostaatoperatie aan urine-incontinentie lijdt, wordt 

bepaald door een aantal factoren (zoals bijvoorbeeld hoeveel van de prostaat en het 

omliggende weefsel is verwijderd, de leeftijd en de algemene gezondheidstatus). Direct na een 

prostaatoperatie komt het echter wel vaak tot een tijdelijke incontinentie, die na enkele weken 

of maanden weer verdwijnt. Als echter na enkele maanden geen verbetering kan worden 

vastgesteld, en de urine-incontinentie ook blijft aanhouden, dient u direct uw arts te 

raadplegen. 

• Infecties en medicatie 

Een tijdelijke urine-incontinentie kan door urineweginfecties worden geactiveerd. Net zoals 

bepaalde medicijnen die de waarschijnlijkheid op een tijdelijke incontinentie vergroten. 

• Aandoeningen 

De oorzaken van chronische urine-incontinentie kunnen het gevolg zijn van verschillende 

aandoeningen of omstandigheden, die de urethrale sluitspier beschadigen of verzwakken. 

Hiertoe behoren problemen aan het ruggenmerg, zoals bijvoorbeeld spina bifida (aangeboren 

vervorming van de wervelkolom en de neuraalbuis), letsel aan het ruggenmerg of een 

vervorming van de onderste wervelkolom (sacrale agenesie). Echter ook neurologische 

aandoeningen, zoals multiple sclerose, ziekte van Parkinson, een beroerte of diabetes kunnen 

tot urine-incontinentie leiden. 

• Detrusor-sfincter dissynergie 

Als andere mogelijke oorzaak van urine-incontinentie kan ook detrusor-sfincter-dissynergie 

mogelijk zijn. Dit is een ernstige toestand die vaak bij patiënten met letsels aan het ruggenmerg 

en bij multiple sclerose is waar te nemen. Detrusor-sfincter-dissenergie wordt veroorzaakt 

door letsels tussen de hersenstam en het onderste deel van het ruggenmerg. 

• Urinebuisstricturen 

Daarenboven kunnen terugkerende bulbaire urinebuis stricturen urine-incontinentie 

veroorzaken. Onder urinebuisstricturen verstaat men verharde weefsels, die de urinebuis 

versmallen waardoor, als gevolg van littekenverklevingen, trauma's of infecties kunnen 

optreden. Stricturen kunnen de urinestroom uit de blaas tegenhouden, zodat de blaas harder 

moet werken om de urine door het versmalde gedeelte te drukken. De blaas wordt als gevolg 

hiervan in principe niet volledig geleegd. 
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Symptomen van urine-incontinentie 
De symptomen van urine-incontinentie zijn zeer talrijk en hangen af van de soort incontinentie. Zo kan 

het zijn dat u: 

• tijdens lichamelijke activiteit ongecontroleerd urine verliest; 

• een continue sterke drang tot urineren bemerkt en de urine vaak niet  

kan ophouden totdat u in het toilet bent; 

• continu (druppelsgewijs) urine verliest, omdat u uw blaas niet meer volledig kunt ledigen en 

deze daardoor overloopt. 

 

Effecten op het dagelijkse leven 
Urine-incontinentie kan een groot aantal uitwerkingen hebben die u in uw alledaagse leven en in uw 

relaties kunnen beperken, zoals bijvoorbeeld: 

• het continu op zoek gaan naar een openbaar toilet, 

• isolatie met de buitenwereld, aangezien u het huis niet meer wilt/kunt  

verlaten, 

• pijnlijk aangedaan en gedeprimeerd zijn. 

Kent u deze gevoelens en situaties? Ziet u ook af van activiteiten, zoals vrienden bezoeken, dansen, met 

uw kleinkinderen spelen, joggen enz.? En telt u ook veel geld neer voor dure incontinentiebroekjes? 

Dit hoeft niet. Er zijn verschillende medische oplossingen voor de behandeling van urine-

incontinentie.  

 

Hulpmiddelen en behandelingsmogelijkheden 
Als patiënt hoeft u de onaangename gevolgen van urine-incontinentie niet te accepteren, en kunt u er 

actief iets tegen doen. Er bestaan inmiddels een aantal hulpmiddelen en behandelingsmogelijkheden 

die uw normale alledaagse leven weer mogelijk maken. 

 

Absorberende producten 

Absorberende inlegstukjes, broekjes en speciale bekleding zuigen de gelekte urine op en voorkomen 

hierdoor de onaangename gevolgen van urine-incontinentie, zoals bijvoorbeeld natte kleding. Voordat 

u deze producten op lange termijn gaat gebruiken, dient u echter met uw arts de soort en de oorzaken 

van uw urine-incontinentie op te lossen. Een tijdige professionele diagnose is niet alleen belangrijk om 

ernstige ziektes uit te sluiten, maar ook omdat enkele patiënten lijden onder het dragen van 

absorberende inlegstukjes. Hierbij kan een adequate diagnose en een overeenkomstige individuele 

behandeling niet alleen de gevolgen minimaliseren, maar u in principe ook weer helpen aan een 

normaal leven. 
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Interne urineopvangsystemen 

Een intern urineopvangsysteem, zoals een katheter (een sonde) kan voor u als patiënt te adviseren 

zijn, als bijvoorbeeld uw blaas gegarandeerd op regelmatige tijden moet worden geledigd en niet 

overvol mag raken. Hiertoe wordt tijdelijk een katheter in uw urinebuis geplaatst. Deze katheterisatie 

volgt meerdere keren per dag met regelmatige intervallen, (normaliter elke drie tot zes uur). 

 

Externe hulpmiddelen 

Externe urineopvangsystemen zoals bijvoorbeeld een externe katheter, zijn producten die voor u 

praktisch kunnen zijn als een kortstondige behandeling van incontinentie.  

De condoomkatheter wordt aan de schacht van de penis met een latex- of schuimstofband 

vastgemaakt en met behulp van een slang op een urineopvangzak aangesloten, die aan het been wordt 

bevestigd. Met uitleg (en toestemming) van uw arts brengt u de katheter binnen de kortste keren zelf 

gemakkelijk aan. 

Als man hebt u bovendien de mogelijkheid om met verschillende mechanismen of 

compressiehulpmiddelen uw urinestroom door het samendrukken of een verstopping van de 

urinebuis te blokkeren. Mechanische hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld penisklemmen  of 

compressieringen. De penisklem is V-vormig met een schuimrubberbekleding. Als de penisklem is 

gesloten, kunt u de urinestroom stoppen zonder schade te veroorzaken. Compressiehulpmiddelen zijn 

instelbare ringen die de penis omringen en als ze met lucht worden opgeblazen, de urinestroom 

blokkeren. Een onjuist gebruik van penisklemmen en compressieringen kan echter leiden tot een 

peniele en urethrale slijtage, peniele zwellingen (oedemen), pijn en blokkades. 

 

Medicatie 

Om de blaasspier te ontspannen en minder geprikkeld te maken zijn er verschillende medicijnen: 

Mictonorm®, Oxybutinine®, Vesicare®, Detrusitol® en Toviaz®. Deze geneesmiddelen geven allen (in 

minder of meerdere mate) bijwerkingen, zoals een droge mond of droge ogen. De dosering van deze 

medicatie wordt door de arts bepaald. 

 

Biofeedback/Elektrostimulatie 

De biofeedback/elektrostimulatie wordt gebruikt om patiënten een vergroot bewustzijn en een betere 

controle over de spieren in het urinekanaal te geven. Het principe van biofeedback is eenvoudig: Er 

worden elektronische apparaten gebruikt, die geringe elektrische signalen, die door specifieke spieren 

worden afgegeven, opnemen. Bij de behandeling van urine-incontinentie worden ook de impulsen van 

uw spieren, die zich voor het urineren samentrekken, opgenomen. Deze spiercontracties worden 

aansluitend in auditieve (hoorbare) en/of visuele (zichtbare) signalen omgezet. U kunt hierdoor de 

spieractiviteit waarnemen en ervaren om deze bewust te controleren. Met behulp van biofeedback 

kunnen zwakke spieren naar wens beter worden geactiveerd, overspannen spieren zich ontspannen 

en kan de algemene spieractiviteit worden gecoördineerd. 
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Chirurgische behandelmethodes 

Als u aan mannelijke belastingincontinentie lijdt, zijn voor de behandeling hiervan verschillende 

chirurgische methodes mogelijk: 

• het injecteren van vulstoffen, zoals collageen in de urethrale sluitspier 

• het implanteren van een "male sling", een implantaat dat is ontwikkeld om   

de spieren rondom de urinebuis te ondersteunen 

• het implanteren van een kunstmatige blaassluitspier, waarbij de functie van een intacte, 

gezonde sluitspier wordt geïmiteerd.  

 

Bezoek aan de uroloog 
In principe kan de patiënt met urine-incontinentie medisch worden geholpen. De vrees van patiënten 

dat tegen hun lijden niets kan worden gedaan, is meestal ongegrond. Schaamt u zich daarom niet uw 

arts te raadplegen en medische hulp te accepteren. 

Elke patiënt met urine-incontinentie is uniek en heeft een individuele incontinentiebehandeling nodig. 

Doordat er verschillende soorten, oorzaken en vormen van urine-incontinentie bestaan, zal uw arts in 

het kader van het onderzoek grondig vragen stellen betreffende uw ziekteverleden en uw gewoontes 

betreffende het urineren. Het is belangrijk dat u exact beschrijft, wanneer en onder welke 

omstandigheden u problemen hebt bij de urinebeheersing. Hierbij kan een "plasdagboek" helpen. 

Hierin noteert u van tevoren wanneer u moet urineren en hoeveel u hebt gedronken en gegeten. 

  

In het kader van het onderzoek maakt de uroloog gebruik van een aantal overige onderzoeken. Deze 

worden gebruikt als meting van de volgende factoren: 

• hoeveel urine kan de blaas bevatten, voordat u urineert 

• wat is de kracht waarmee de urine uw lichaam verlaat 

• wat is de druk in uw met urine gevulde blaas 

• hoe functioneert de urethrale sluitspier 

 

De volgende testen zijn gangbaar om een diagnose voor urine-incontinentie te stellen: 

• Urineonderzoek 

De arts onderzoekt uw urine op symptomen van infecties, bloed of andere abnormaliteiten.  

• Straalkrachtmeting 

Straalkrachtmeting wordt ook uroflowmetrie genoemd. De flowmeter is een instrument dat de 

kracht van de urinestraal en de hoeveelheid geplaste urine meet. Over het algemeen zal uw 

uroloog vragen om bij het bezoek aan de raadpleging met een volle blaas te komen en eerst in een 

flowmeter te plassen. De flowmeter staat in een daarvoor speciaal ingerichte ruimte. 
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• Echografie  

Echografie is een onderzoek met behulp van geluidsgolven, waarbij een orgaan in beeld wordt 

gebracht. Echografie kan zowel uitwendig via de buikwand, als inwendig via de endeldarm worden 

uitgevoerd. Bij uitwendige echografie kunnen via de buikwand de nieren en de blaas zichtbaar 

worden gemaakt. Ook kan de uroloog vaststellen hoeveel urine er in de blaas achterblijft na het 

urineren. Bij inwendige echografie kunnen via de anus en de endeldarm de grootte, de aard en de 

vorm van de prostaat worden bepaald. Dit gebeurt met behulp van een vingerdik apparaat dat via 

de anus pijnloos wordt ingebracht. 

• Cystoscopie 

Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas. Dit onderzoek wordt 

uitgevoerd met een cystoscoop, een dunne holle buis gevuld met glasvezels of een lenzensysteem, 

die aangesloten is op een lichtbron. Via een lens 

op het uiteinde van de cystoscoop kan de 

uroloog door een kijker in de plasbuis en de 

blaas kijken. Omwille van het groter comfort 

voor de patiënt, gebruikt de uroloog een 

flexibele (buigzame) cystoscoop. Een 

cystoscopie wordt verricht indien er 

afwijkingen worden vermoed in plasbuis, 

prostaatgebied of blaas, bijvoorbeeld bij 

plasproblemen, bloedverlies via de urine of 

controle bij blaaspoliepen.  

• Urodynamisch onderzoek 

Dit onderzoek wordt gedaan bij mensen die problemen hebben met plassen of die last hebben van 

ongewild urineverlies. Met een urodynamisch onderzoek kan de oorzaak van uw plasklachten 

achterhaald worden. Er wordt gekeken of de blaas en sluitspieren goed werken. Beide kunnen 

immers over- of onderactief zijn en kunnen gecoördineerd samenwerken of ongecoördineerd 

functioneren. Hierdoor kan het ophouden of uitdrijven van urine gestoord zijn. Op basis van de 

meetresultaten kan uw arts een adequate behandeling voor u selecteren. 

 

Als uit al deze onderzoeken blijkt dat u alleen via een operatieve behandeling kan geholpen worden, 

zal de uroloog u doorverwijzen naar een gespecialiseerd centrum. Daar heeft men een ruimere 

ervaring met deze ingrepen en kan de operatie in de beste omstandigheden worden uitgevoerd. 
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Mogelijke ingrepen bij mannelijke incontinentie 
 

1. Plaatsen van een  ‘Male Sling’ 

Bij deze operatie wordt een klein matje, 

gemaakt van synthetisch materiaal, via drie 

kleine incisies in het lichaam geplaatst. De 

sling ondersteunt de plasbuis. Langs de 

plasbuis wordt de urine uit de blaas door 

de penis uit het lichaam getransporteerd. 

Zodra de sling is geïmplanteerd, 

functioneert het systeem zonder dat 

overige ingrepen noodzakelijk zijn. De sling 

herstelt de normale positie van de urinebuis en herstelt daarmee de normale blaascontrole. De 

meeste patiënten zijn meteen na de procedure continent en kunnen binnen een paar dagen hun 

normale, niet te inspannende activiteiten hervatten. 

Voor deze ingreep is slechts een kort verblijf in het ziekenhuis noodzakelijk. De operatie zelf 

duurt maar 20 tot 30 minuten en kan onder spinale verdoving of algemene narcose. Aan elke 

chirurgische ingreep zijn risico's verbonden. Tot de meest voorkomende risico's behoren urine-

infectie, drangsymptomen en urinegedrag.  

Inmiddels zijn ruim 1500 mannen succesvol met deze methode behandeld. 

Bovendien heeft de implantatie van een male sling geen effect op later uit te voeren operaties. 

Daarnaast zijn ook implantaties van een penisprothese of een kunstmatige blaassluitspier 

mogelijk. 

Deze operatie wordt toegepast voor mannen met lichte tot gemiddelde urine-incontinentie. 

De male sling mag niet geplaatst worden bij mannen met: 

• urineweginfecties 

• problemen met of storingen in het bloedstollingsproces 

• verzwakt immuunsysteem of andere resultaten die een snelle genezing achteraf 

kunnen beïnvloeden 

• nierinsufficiëntie 

• een storing in de bovenste urinekanalen betreffende de urineafvoer 
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2. Implanteren van kunstmatige sluitspier 

De sfincterprothese is de gouden standaard voor 

behandeling van matige tot ernstige 

incontinentie. Al verscheidene jaren implanteren 

artsen wereldwijd dit systeem met goede 

resultaten bij nu meer dan 100.000 mannen! De 

prothese geeft weer de controle terug over het 

urineren.  

De prothese bestaat uit drie onderdelen: een 

manchet, een ballon en een controlepompje. 

Deze onderdelen zijn door middel van slangetjes 

op elkaar aangesloten en zijn gevuld met een 

steriele oplossing. De manchet wordt rond de 

plasbuis aangebracht in het gebied van de 

bekkenbodem ter hoogte van de sluitspier. Deze 

manchet kan gevuld worden met vloeistof en als 

een soort kunststofring de plasbuis 

dichtdrukken. De manchet staat via een in het 

scrotum ingebracht ventiel in verbinding met 

een reservoir wat onder de onderbuiksspieren is 

ingebracht. Door op een knopje van het ventiel te 

knijpen gaat er een vloeistofstroom lopen van 

het reservoir naar de manchet. Op die manier 

wordt de manchet gevuld, de plasbuis wordt 

dicht gedrukt en de patiënt is droog. Bij behoefte 

aan blaaslediging kan hetzelfde in omgekeerde 

richting plaats vinden. 

De patiënten bij wie een urethrale sfincterprothese is geïmplanteerd zijn zeer tevreden. Uit een 

studie blijkt dat 90% van de patiënten tevreden is met de prothese en dat 92% het systeem 

opnieuw zou laten plaatsen. 96% zou de prothese aanbevelen aan een vriend.  

Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over de prothese.  

1. Mag ik fietsen? 

Overleg met uw arts voordat u na de operatie weer op de fiets stapt. Of u nu een gewone fiets 

gebruikt of een hometrainer, men raadt u aan om een gespleten fietszadel te gebruiken.  

2. Heeft de prothese invloed op mijn seksuele activiteit? 

De sfincterprothese zou de seksuele activiteit niet negatief mogen beïnvloeden. Veel mannen 

melden zelfs dat hun seksleven verbeterd is sinds ze weer continent zijn. Het is verstandig 

dat uw partner begrijpt hoe de prothese werkt en waar de pomp zit en hoe deze werkt.  
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3. Hoe zit het met activiteiten die extra druk uitoefenen op het lichaam? 

Het is verstandig om alle sporten en andere activiteiten met uw arts te bespreken alvorens 

eraan deel te nemen. Activiteiten die gepaard gaan met drukveranderingen, zoals vliegen of 

diepzeeduiken, zouden het normale functioneren van de prothese niet mogen beïnvloeden. 

4. Kan ik een MRI-scan ondergaan (magnetic resonance imaging) of door de 

beveiligingspoortjes op een vliegveld lopen? 

Ja. De prothese is compatibel met MRI (tot 1.5 of 3.0 Tesla) en door de kleine hoeveelheid 

roestvrij staal in de pomp zal het alarm van het beveiligingssysteem op de luchthaven niet 

afgaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met: 

Raadpleging Urologie   tel. 014/57.70.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Uw persoonlijke aantekeningen: 
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