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Richtlijn LUTS 

Hernieuwde richtlijn LUTS/BPH; wat was er oud, wat is er nieuw 

Presentatie gebaseerd op
– Oude NVU richtlijn(2005)

– Nieuwe NVU richtlijn(2017)

– EAU richtlijn (2015)



Verschillen in opzet

Oude NVU richtlijn 2005 

Basis: oa AUA 2003, EAU 2004, DGU 2003 

Geen knelpuntenanalyse 

“Boekwerk” 

Nieuwe NVU richtlijn 2017 

Basis: EAU 2015

Knelpuntenanalyse 

Modulaire opbouw 
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Stroomdiagram richtlijn
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Inhoud

• Anamnese (A/) en lichamelijk onderzoek (O/) • Aanvullend onderzoek
(AO/)
• Medicamenteuze behandeling
• Minimaal-invasieve behandelingen

• Chirurgische behandelingen • Follow-up
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A/ en O/ - niet verschillend 

Oude NVU richtlijn 2005 

• Anamnese
• Symptoomscore • Mictielijst(en) 

• Lichamelijk onderzoek – Inclusief rectaal 
toucher 

Nieuwe NVU richtlijn 2017 

• Anamnese
• Symptoomscore • Mictielijst(en) 

• Lichamelijk onderzoek – Inclusief rectaal 
toucher 
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Symptomatologie (LUTS bij de man)

IPSS score

• 0-7 licht

• 8-19 matig

• 20-35 ernstig

Onderscheid opslagsymptomen (storage) van mictiesymptomen (voiding)

Opslagsymptomen veroorzaken de grootste hinder



Meeste hinder door opslagsymptomen

Hakkinen JT et al (2007) Impact of LUTS using Bother Index 

in DAN-PSS-1 Questionnaires. Eur Urol 51:473-478



AO/ - nauwelijks verschillend 

Oude NVU richtlijn 2005 

Urineonderzoek 

Kreatinine (altijd) 

PSA (niet standaard) 

Flow/residu-meting 

Nieuwe NVU richtlijn 2017 

Urineonderzoek

Kreatinine (niet altijd) 

PSA (indien relevant) 

Flow/residu-meting 
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AO/ - nauwelijks verschillend 

Oude NVU richtlijn 2005 

Op indicatie 

Echo-prostaat 

Echo-nieren 

Urethrocystoscopie 

Vullingscystometrie 

Pressure flow-onderzoek 

Nieuwe NVU richtlijn 2017 

Op indicatie 

Echo-prostaat
Echo-nieren
Urethrocystoscopie
Niet genoemd
Pressure flow-onderzoek 
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Prostaatwijzer?

www.prostaatwijzer.nl



Medicamenteuze behandeling 

Oude NVU richtlijn 2005 

• α-blokkers

• 5α-reductaseremmers

– Combi met α-blokkers

Plantenextracten 

Nieuwe NVU richtlijn 2017 

• α-blokkers
• 5α-reductaseremmers

– Combi met α-blokkers

• Plantenextracten

• Muscarin receptor antagon

– Combi met α-blokkers

• Fosfodiesterase-5 remmers

• Desmopressine
• Mirabegron
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Aansturing blaas
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Voorlichting en niet medicamenteuze 
behandeling

Informatie

• Voorkomen, oorzaak, prostaatgrootte op zich niet van belang, geen relatie plasklachten 
en kanker

• www.thuisarts.nl

• NHG patientenbrief plasklachten bij mannen

Adviezen

• Lichaamsbeweging

• Adequate vochtinname

• Bekkenbodemoefeningen, mictieregime

• Uitmelken plasbuis

• Beperk vochtinname in de avond



Minimaal-invasieve behandelingen 

Oude NVU richtlijn 2005 

• TUMT
• TUNA
• Prostaatstent

Nieuwe NVU richtlijn 2017 

• TUMT
• TUNA
• Prostaatstent
• Ethanolinjectie in prostaat • Botoxinjectie
in prostaat
• Prostatic urethral lift

14



Chirurgische behandelingen 

Oude NVU richtlijn 2005 

TUIP (blaashalsincisie) 

TURP 

Open prostatectomie

TUVP (elektrovaporisatie) 

Lasers 

Nieuwe NVU richtlijn 2017 

• TUIP

• TURP (mono- & bipolair)

• Open prostatectomie –
Laparoscopie±robot

• Lasers
– HoLEP

– Green light laser vaporisatie

– Etc
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Urolift

https://www.youtube.com/watch?v=opmKgZ6SrKI

Holep

https://www.youtube.com/watch?v=x6yEi9TYbJQ&t=768s

https://www.youtube.com/watch?v=opmKgZ6SrKI


OAB, wat is het?

Urgency met of zonder incontinentie, vaak gepaard gaand met frequente mictie en/ 

of nycturie*

Symptomen: 

-Urgency

-Urge-incontinentie

-Frequente mictie

-Nycturie

Abrams et al. Neurourol Urodyn 2002; 21: 167-178

*Definitie ICS 2002



Oorzaak van overactieve blaas

1. Idiopatisch

2. Neurogene oorzaak

3. Infectie

4. Neoplasma

5. Corpus alienum

6. Obstructie

7. Iatrogeen

Primair

Secundair



Mechanica van de blaas

•Baby’s mictie puur reflex mechanisme

•Na ontwikkeling vrijwillig gecoördineerde 
mictie door controle cerebraal

•Ziekte, neurologische ziekte nieuwe reflex 
mechanismen of herstel van “infant”

•Beschadiging bij de ontwikkeling leidt tot 
persisteren van de neonatale reflexen

•Doel van therapie: herstel van vrijwillig 
gecoördineerde mictie 





Synerge mictie
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Reflex circuits

•Opslag reflexen

• Opslag van urine zorgt voor
afferente pulsen. Stimuleert de
sympathische activiteit en
pudendal activiteit van de
sphincter (=guarding reflex)

• In de pons is het opslagcentrum
actief

•Mictie reflexen

• Afferente innervatie activeert
pontine mictie centrum, die de
guarding reflex remt.

•Sphincter to bladder reflexes
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Stress-incontinentie 
(inspanningsincontinentie)

Onwillekeurig urineverlies bij een verhoogde buikdruk, 
waarbij de druk in de blaas de maximale urethradruk 
overschrijdt, in afwezigheid van een detrusorcontractie.
Bijv. bij lachen, bukken, hoesten, tillen en sporten.

Oorzaken:
• Zwangerschap
• Partus
• Zwakte van het steun en bindweefsel
• COPD
• Zware lichamelijke arbeid
• Oestrogeen tekort



Urge-incontinentie 
(aandrangsincontinentie)

Ongewild urineverlies in samenhang met een plotseling zeer dringende neiging
tot urineren, die niet te stoppen of te onderdrukken is

Oorzaken:
• Detrusor instabiliteit (motorische urge)
• Overgevoelige blaas (sensorische urge)
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Indicaties voor urodynamica

• Recidief incontinentie na eerdere ingrepen

• Neurologische ziektebeelden

• Discrepantie tussen anamnese en klinische
bevindingen

• Gemengde stress en urge incontinentie

• Als een operatie wordt overwogen





Interpretatie

•Sensibiliteit (laag, normaal, hoog)

•Compliantie

•Activiteit (overactief, normaal)

•Capaciteit

•Urethrale functie

•incontinentie





Behandelvormen urine-incontinentie

• Leefstijl adviezen

• Opvangmateriaal

afvoerend

opvangend

• Zelfcatheterisatie (CIC)

• Fysiotherapie (blaas/bekkenbodem training)

• Medicatie

• Psychologische hulp

• Operatief ingrijpen



•informatie bekken en BB

•adviezen en leefregels

•bewustwording

•oefentherapie

•blaastraining

•inwendige manuele behandeltechnieken

•EMG/drukfeedback/echo  

•elektrostimulatie

BFT interventies



BFT behandeltraject

• Aantal behandelingen: 6 - 9x 

• Behandelperiode: 3 - 6 mnd., postpartum 9-12 mnd 

• Behandelfrequentie: 1x per wk  1x per mnd.

• Oefenfrequentie: 3x per dag  3x per wk

• Oefenduur: 10 min.

• Motivatie patient en coaching therapeut noodzakelijk!!!

• GEEN bijwerkingen!

• Levenslang ???: ja, levenslang 9 behandelingen vergoed.

sinds 1 januari 2011:

9x vergoeding bekkenfysiotherapie 

voor UI via de basisverzekering > 
cave: verwijzing nodig + verrekening met eigen risico!!! 

PC Female Urology 
18jan18



OAB bij de oudere patient



We worden allemaal ouder
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Prevalentie LUTS

Smith et al., PLoS One. 2014; 9(10): e109278



The prevalence of overactive bladder increases with age among both men and women. 

(World J Urol 2003, Springer Science and Business Media)

OAB/ UI
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Overactive Bladder: definition

“Overactive bladder (syndrome) (OAB) has been defined as urinary urgency, with or without urgency 
urinary incontinence, usually with increased daytime frequency and nocturia (in the absence of 

infection or other obvious pathology)”

Abrams P et al. Neurourol Urodyn. 2002;21(2):167–178.  Haylen BT et al. Neurourol Urodyn. 2010;29(1):4–20.  Drake, M.J. Neurourology and 
Urodynamics, 2014. 33: 622



De oudere patient

Stijgende prevalentie OAB met de leeftijd, betekent niet dat het als een normale situatie 
moet worden beschouwd…

Van belang hierbij is:

- Verdraagzaamheid

- Interacties met andere medicatie

- Cognitieve veiligheid

- De mogelijkheid om af te stemmen op het individu
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OAB en UUI kan leiden tot serieuze 
situaties

Vallen tgv verminderde mobiliteit mn bij nycturie

Ouderen met UI:

- 26% meer risico op vallen

- 34% meer kans op fracturen

Heeft zelf significante invloed op mortaliteit…

42



Ongeveer 20% van de ouderen hebben cognitive stoornissen

Andere medicatie met 
anticholinerge
eigenschappen/ 
polypharmacy

Cognitie is relevant voor ouderen

Seshadri S, et al. Alzheimers Dement 2011;7:35–52.
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More international attention to 
cognition in the long-term

Conclusie: hogere cumulatieve

anticholerge medicatie is geassocieerd

met een verhoogd risico op dementie.



EAU Guideline Urinary Incontinence 2018

4.2.6.2.9. Applicability of evidence to general elderly 

population

(…) “When starting anticholinergics in elderly patients, mental 

function should be assessed objectively and monitored.” (…)



Associated medications: againgbraincare.org



Associated medications: www.acbcalc.com

Many of the medications that we commonly prescribe
have anticholinergic properties.

In patients over 65 years of age these can cause
adverse events, such as confusion, dizziness and falls. 
These have been shown to increase patient mortality.

You can use this calculator to work out the
Anticholinergic Burden for your patients.

A score of 3+ is associated with an increased cognitive
impairment and mortality.

http://www.acbcalc.com/


The Elderly: AE

FORTA (Fit fOR The Aged)

FORTA helps guide physicians as to the suitability of medicines for older patients in an everyday 
clinical setting(2,3)

First classification system in which both negative and positive  labelling is combined(3)

An international, interdisciplinary panel of experts rated the drugs

Antimuscarinics in the long term



• For individual groups

• Delphi process by 25 expert

• 200 drugs classified based on evidence, efficacy and safety

Antimuscarinics in the long term



Oelke M et al. Age Ageing. 2015 Sep;44(5):745-55.

Antimuscarinics in the long term



EAU Guideline Urinary Incontinence 2018:

“Longitudinal studies in older people over two to four years

have found increased rate of decline in cognitive function 

for patients on anticholinergics or drugs with 

anticholinergic effects."

Antimuscarinics in the long term



The Elderly: AEB3 in the short term

• B3-agonists work during the 

filling phase of the miction 

cycle

• Active relaxation of the bladder

• Increases bladder capacity and

time between mictions



The Elderly: AEB3 in the short term



The Elderly: AEB3 in the short term
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The Elderly: AE

Subanalysis of 4 RCT’s: efficacy and tolerability of B3 in subgroups aged ≥65 yrs and ≥75 yrs
demonstrated, supporting mirabegron as a therapeutic option in older patients with OAB.1

PILLAR study underway: mirabegron in elderly with OAB, including the effect on cognition.

•

B3 in the long-term

1. Wagg et al., 2014, Age and Ageing; 43: 666-75.



The Elderly: AE

EAU Guideline Urinary Incontinence 2018:

B3 in the long-term



Take home messages

Older patient population is growing

Prevalence of LUTS increases with age, irrespective of gender

Elderly with OAB require extra attention 

Anticholinergic load is to be considered when treating OAB

Shortterm treatment with anticholinergics does not appear to have a higher risk on cognitive function, 

longterm does.

B3 agonists can be considered in the elderly, especially if a high anticholinergic load needs to be 

avoided



Botulinum toxine

•Meest giftige natuurlijk voorkomende toxine

•Voedsel vergiftiging: Botulisme leidt tot acute en 
symmetrische paralyse: milde zwakheid tot respiratore 
uitval coma, dood

•7 botuline neurotoxines (A-G): A en B klinisch in 
gebruik



Botuline en farmacologie

•Neurotoxine bind met perifere  
cholinerge uiteinden en remt 
acetylcholine uitvloed in de zenuw 
spierovergang.

•Aangedane zenuwuiteinden 
herstellen niet en de functie 
herstelt doordat het lichaam 
nieuwe zenuw-spierovergangen 
aanmaakt

Sahai, Fowler et al.: Neurourol. Urodyn. 24:2-12; 2005



Botuline en indicaties

•Somatische aandoeningen:

• Blepharospasme en strabisme

• Hemifacialisspase

• Cervical dystonie

•Parasympathetische aandoeningen

• Axillare hyperhidrosis

• Achalasie

• Incontinentie bij neurogeen 
blaaslijden

•FDA: Voorhoofdsrimples (cosmetisch)  



Botuline en de blaas: techniek

• Locale (zelden nog spinale of algehele anesthesie)

• Ongeveer 100 ml blaasvulling 

• Cystoscopische controle

• 100- U in 10 ml 0,9% NaCl oplossing 

• 21 G  naald; 10-20 detrusor injecties, het 
trigonum wordt gespaard

Schurch et al. J. Urol. 164, 692-697; 2000



Botuline en blaas: veiligheid

•Bijwerkingen zeldzaam 

•Tijdelijke griepachtige klachten

•Urine retentie

•Injectie 1/1000 van of fatale dosis

•N = 2 generaliseerde spierzwakte 

•N = 3 resistentie voor botuline toxin A

•Locale blaas injectie kan een allergische reactie opwekken 

Sahai, Fowler et al.: Neurourol. Urodyn. 24:2-12; 2005



Intravesicale injectie met botulinum 
toxine
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Chancellor et al. Neurology. 2013;81:841–8. 



Lange termijn resultaten 
onabotulinumtoxine therapie

Patienten uit twee fase 3 trials konden in een follow-up studie (3,5 jr

Resultaten:
Van de 829 ptn 51,7% maakte 3,5 jr vol. (grootste deel haakte af om niet behandeling
gerelateerd redenen). 6 subgroepen, bepaald door aantal injecties.  

Duur van effect: ≤ 6 mnd: 34,2%, >6 tot ≤ 12 mnd: 37,2% > 12 mnd: 28,5%
Overall mediane duur effect: 7,6 mnd

De novo ICC (in %): 4,0 tot 0,8 in de diverse subgroepen
Geen nieuwe adverse events

ICS 166: Radomski, Chapple, Nitty et al.
IUGA PP 11: Khullar et al.  
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Wat zijn de overige behandelopties bij urge 

incontinentie

Afhankelijk van reeds ingestelde therapie

Neuromodulatie:

• Percutaneous tibial nerve stimulation

• Sacrale neuromodulatie



PercSANS: achtergrond

Nervus tibialis posterior heeft origine in S2 en S3, net als de 
parasympatische zenuwen van de blaas

Via afferente vezels nervus tibialis posterior beïnvloeden 
blaaszenuwvoorziening?

Idee niet nieuw: McGuire (1983): transcutane stimulatie bij 22 
patiënten met detrusorinstabiliteit / urgency











Percutaneous tibial nerve 

stimulation

• Implanteerbare electrode bij de n. tibialis 

posterior

• Uitwendige stimulator 

• Stimulatie schema’s weinig onderzocht

• Alternatief voor sacrale neuromodulatie
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PercSANS:  resultaten van diverse 
centra USA / Europa

N= 107

0 weeks 12 weeks p-value

24 hr voiding frequency 15,1 11,2 0,000

Daytime leakage 5,7 2,4 0,000

VAS for pain (0-35 scale) 9,8 5,7 0,002

SF-36 (social functioning) 66,7 76,9 0,000

Lilly incontinence QoL 64,0 51,8 0,000

Incont. Impact Quest. 52,8 40,9 0,000

success: 72%   tapering



Voordelen

•Geen implantaten, eenvoudig toe te dienen 

•Te combineren met medicatie:

•Lijkt effectiever dan bekkenbodem therapie 

•Ook te gebruiken bij fecale incontinentie  

•In vergelijking met SNS op korte termijn vergelijkbare resultaten

•Mogelijk effectief bij chronische bekkenpijn
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Nadelen PTNS

•Follow-up voor langdurige behandeling, time consuming.

•Gebrek aan effectiviteit bij bepaalde groepen

•BOTOX mogelijk effectiever bij OAB 

•Wanneer stoppen

•Behandeling voor het ziekenhuis?
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Sacrale Neuromodulatie



Geschiedenis

•1863 Gianuzzi: Direkte blaasstimulatie -> blaascontractie

•1960 stimulatie n pelvicus -> blaascontractie en sfinctercontractie

•1970 bekkenbodemstimulatie -> betere continentie

“The use of electricity brings us in the realm
of genius” Frankenstein



Geschiedenis

1972 Brindley

stimulatie van de sacrale motorische voorwortels S2-S4

rhizotomie van de sensorische achterwortels



Geschiedenis

1982 Tanagho en Schmidt

stimulatie van sacrale wortels -> sfincter contractie

later ook afname van detrusor contractie

stimulatie van de sacrale wortels -> modulerend effect via de sfincterfunctie op de 
mictiereflex 



Werkingsmechanismen



werkingsmechanismen

De mictiereflex zgn sacrale balans staat onder suprasacrale invloed via sympatische en 
parasympatische aansturing

C-vezels vanuit de blaas kunnen de mictiereflex via afferente stimulatie aanzetten, deze kan 
door middel van neuromodulatie onderdrukt worden (Capsaicine)

Theorieen:

1.Directe efferente stimulatie -> BB contractie -> detrusor inhibitie

2.Afferente stimulatie van SNS inhibitie op spinaal en supraspinaal nivo



Werkingsmechanisme
OAB

Stimulatie van afferente banen moduleert de informatie
vanuit de blaas naar het pontine mictiecentrum



Werkingsmechanisme
Retentie

Met name gebaseerd op overactieve sfincter/bekkenbodemhypertonie/Fowler syndroom

Tevoren: directe remming van efferente stimulatie van de sfincter

Later: afferente stimulatie geeft op centraal nivo geeft herstel van de autoregulatie en 
inhibitie van de “guarding reflex”



Patient selectie
work-up

Patienten met mictieklachten

anamnese en lichamelijk onderzoek

chronisch, acuut, neurogeen, functioneel, post-operatief, infectieus, ideopathisch

Aanvullende diagnostiek

mictielijst, urine (ook cytologie), urodynamica, UCS, screening UUT (neurogeen)

SNS optie als conservatieve maatregelen onvoldoende effect hebben

(relatieve) contraindicatie: pt factoren (anatomisch, mentaal, non-compliance) MRI



Patient selectie
predictieve factoren

Geen evidente predictieve factoren

urge incontinentie (OAB wet) > OAB dry > retentie

duur van de klachten

neurogene oorzaak van de klachten

post HNP



Neuromodulatie test

2 fasen

Test of therapie werkt dmv

1. PNE test of tined lead

2. Implant compleet systeem of IPG.











Na plaatsing van de elektrode kan de patiënt naar huis



PNE test

•Tijdelijke test 4-7 dagen

•Kunnen de stimulatie tijdens normale leven uitproberen

•Kunnen ervaren hoe de stimulatie aanvoelt

•Test of de therapie werkt



Mictiedagboel



Tined lead procedure



Tined lead procedure



2 stage implant



Uitkomsten

PNE test: gemiddelde kans op succes 40%, (OAB 45-50%, retentie 30-38%)

Compleet reversibele techniek

Succes: als ≤50% afname van de klachten

47% 45%
52%

28% 34% 24%
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Uitkomsten N succes Indicatie 

Schmidt 87 63%(n=55) UI/R/UF/Pijn 

Thon et al 57 75%(n=43) UI/R/UF/Pijn 

Siegel 12 50%(n=6) UI/R/UF/Pijn 

Ellabady et al 17 41%(n=7) UI/R/UF/Pijn 

Dijkema et al 23 83%(n=19) UI/R/UF/Pijn 

Bosch & Groen 18 83%(n=15) UI 

Vapnek & Schmidt 7 71%(n=5) R 

Shaker Hassouna 18 100% UI 

Shaker Hassouna 20 100% R 

Schmidt et al 58 75%(n=44) UI 

Grunewald et al 43 72% /  86% UI/R 

Bosch & Groen 45 60%(n=27) UI 

 

 



Uitkomsten
Complicaties

Infectie (mn bij 2-stage)

Pijn thv IPG (16%)

Lead migratie/technische mankementen 7%

Aanzienlijk percentage revisiechirurgie



Contraindicaties

Ossale afwijkingen sacrum

Mentaal niet in staat

Functionele incontinentie

MRI

Non-compliance



Andere indicaties

-Na slings?

- Ip eerst de behandeling chirurgisch ongedaan maken

- Bij persisterende klachten SNS een optie

-CPPS/IC

-Faecale incontinentie

- Obstipatie



BOTOX vs SNS JAMA 2016

Multicenter 192 btx vs 189 sns

Bij Botox wel minder inco episodes (-3,9 vs -3,3)

Betere score op urgency questionaires

Geen verschil in welbevinden

BOTOX meer UWI’s (35% vs 11%) en meer CIC (8%)

SNS: revisie en verwijdering 3%

Nb BOTOX 200U



Conclusie

SNS is een optie bij refractaire klachten

Dient overwogen te moeten worden vooraleer grotere chirurgische interventies

Goede lange termijn resultaten

Compleet reversibel

Nadelen zijn, de complicaties en revisie chirurgie en kosten



Stress incontinentie
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Continentie mechanisme

Er zijn diverse mechanisme verantwoordelijk voor continentie bij de vrouw

1. Passieve transmissie van abdominale druk op de proximale urethra

2. Een reflex activiteit van de externe sphincter kan tijdelijke drukverhoging verzorgen

3. De urethrale verbinding met de pubis (pubourethrale ligamenten) en de vaginale 
verbinding met de bekkenbodemspieren en fascie, zorgt ervoor dat actief de urethra 
tegen de ondersteunende structuren wordt dichtgedrukt tijdens opslag en persen.

4. Volledig begrip van dit systeem is er niet
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Hammock theorie van DeLancey

PUSM: peri urethral striated muscle

PS: symphysis pubica

PCM: pubo-coccygeus mucle

V: vaginale hammock

Door samentrekking van de voorste m 
pubo-coccygeus wordt de V omhoog 
bewogen en sluit zo het urethrale lumen af.



Niet-functionerende BBS
- onbekend JA
- ernstige musc. schade (avulsie) ?
- ernstige neurogene schade NEE

• Onderactieve BBS JA 

• Normale BBS (hypermobiele urethra) NEE

• Coördinatiestoornis BBS JA

• Overactieve BBS JA

SUI indicatie BFT?



BFT onderzoek

BFT diagnose

BFT behandelplan

BekkenfysioTherapie

Diagnostisch proces BFT

MAATWERK !



Medische - BFT diagnose

ICF (BFT diagnose)

vrouw van 35 jaar (G3 P3) met dagelijks 
urineverlies gr. I-II bij drukverhogende 

momenten (zoals sporten en tillen); 
overactieve BBS met coördinatiestoornis 

tijdens hoesten, lichte urethrocèle, 
verminderde mictiefrequentie, obstipatie, 

disbalans tussen buikspieren en 
bekkenbodem, bekkengordelpijn sinds 
partus II; patiente sport 5x per week 

intensief

ICD (medische diagnose)

stress-urine incontinentie

ICD (medische diagnose)

stress-urine incontinentie

INDICATIE BFT???

PORTRET – studie ?



Portret studie Labrie NEJM 2014

Bij matige tot ernstige 
predominante SUI hebben 
vrouwen met een MUS 
significant een betere 
subjectieve en objectieve 
genezing na 12 maanden in 
vergelijking met vrouwen die 
BFT training gedaan hebben
Cross over rate was 49%
Je moet vrouwen bij de 
counseling over beide opties 
informeren (succeskansen en 
mogelijke complicaties)

N Eng J Med september 19,2013

Multicenter RCT
460 vrouwen met SUI
Randomisatie BFT of MUS
12 mnd follow up
PGI-I primaire outcome

Beide groepen verbetering UDI en IIQ

Significant meer verbetering in 
operatie groep bij incontinentie en 
overactieve blaas klachten op UDI.

Significant meer verbetering in 
operatie groep bij IIQ mobiliteit en 
schaamte domein

optimaliseren indicatiestelling BFT >
bekkenfysiotherapeut betrekken 

in diagnostische fase 



Anamnese

Sinds een half jaar toename urineverlies bij drukverhogende momenten, soms bij aandrang. 
Gaat 8 keer per dag, geen nycturie.

Bij intensief sporten soms druk op de vagina

Defecatie zonder problemen

Heeft BFT weer fanatiek opgepakt maar lijkt onvoldoende te helpen. 



Lichamelijk onderzoek

atrofie, fusie labia,

prolaps, infectie en de

grootte van de uterus of

ovaria, tumoren in de

buik, meatus externa

urethra

Hoesttest (stresstest) bij 
gevulde blaas (staand dan 
wel liggend, Nager Int Urogynecol J 

2012)



Aanvullend onderzoek

Urine sediment en urine 
kweek

Padtest (kwantificering)

Mictiedagboek 

Residumeting

Geen routinematige 
beeldvorming/UDO/   
urethradrukprofiel

UDO wel obligaat indien 
de klinische diagnose 
onduidelijk is of bij 
vrouwen waarbij de 
eerdere chirurgische 
interventie(s) heeft 
gefaald. 
(Bron: richtlijn UI NVU, Vusis studie Leijsen et al)



Conclusie

Matige SUI

Cystocele stadium 2 (Ba=       -1) , 
descensus uteri     stadium 1 (C= -6)

Transvaginale echo zonder afwijkingen

BB met goede coördinatie  en redelijke 
knijpkracht

Mictiedagboek en flow



Conservatief: Pessaria

(Hodge) pessaria geven
minder urineverlies dan
géén behandeling

Gecombineerde
behandeling van BFT en
pessaria heeft geen
meerwaarde boven de
afzonderlijke
behandelingen 



Wat zegt de richtlijn over conservatieve 
behandeling bij SUI?

Biedt incontinentiemateriaal aan (Level B)

Indien BFT of chirurgie geen optie is > pessarium (Level 
A)

Lifestyle: stop roken, gewichtsreductie (Level A)

Bespreek als primaire behandeling bij vrouwen met 
matige tot ernstige (predominante) stress-incontinentie
zowel BFT als MUS. 



Chirurgische behandeling 

Colposuspensie volgens Burch (‘90 jaren)

(abdominale suspensie van de blaashals)

Laparoscopische Mid-urethrale slings      
ingreep                            (Petros en Ulmsten) 



Open retropubic colposuspension for urinary
incontinence in women
Lapitan, Cochrane 2017

55 RCT’s, 5417 vrouwen

Overall continence rate 85-90%

Na 5 jaar 70% nog droog

Geen verschil in effectiviteit i.v.m. slings

Geen verschil in effectiviteit i.v.m. lapscopie

Economics: lapsc en MUS zijn kosten-effectiever



Mid-urethrale sling (MUS)

Stevige endopelvine fascie is van belang om 
bij drukverhogende momenten de urethra 
hier tegen te laten sluiten       de sling maakt 
deze “fascie” weer sterk  (Hammock 
hypothese van DeLancey)

Ontwikkelingen in de MUS      RPR, TOR,    
SIMS 



Hammock Hypothese

Verklaart niet alle vormen van SUI

Verschil jong en oud 



Population-based cohort study
Lancet, december 2016

16660 vrouwen sling incontinence procedure

13133 tvt/tvt-0 varianten met mesh

Ivm open Burch: < risico complicaties, = in recidief 
chirurgie voor incontinentie en late complicaties

Conclusie: gebruik van mesh voor SUI wordt 
ondersteund door de data van deze studie



RPR



TOR



Wat zegt de richtlijn over chirurgische 
behandeling bij SUI?

Biedt een MUS aan bij ongecompliceerde SUI (Level A)
Biedt een Burch of autologe fasciesling aan indien een MUS geen 
optie is (Level A)
Vertel  oudere vrouwen dat chirurgie op hogere leeftijd risicovoller 
en minder succesvol is
Retropubische MUS hoger risico op peroperatieve complicaties 
(Level A)
Transobturator MUS hoger risico op pijn en dyspareunie (Level A)
Waarschuw vrouwen die die een single-incision sling aangeboden 
krijgen dat de langere termijn resultaten onbekend zijn (C)
Gebruik geen bulkmateriaal indien permanente genezing gewenst 
is (Level A)



RPR en TOR effectiviteit
Bron: Cochrane Ford , 2017

RPR versus TOR

55 RCT’s met 8652 ptn

Short-term, middle term and
longterm subjective cure is 
similar

TOR 62%-98%
RPR 71%-97%
RR 0,98 95% CI 0,96-1,00
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Complicaties

•Bloeding in de vagina tijdens de operatie. 
•Beschadiging van de urinebuis of de blaas. 
•Het lukt niet om te plassen. Bij sommige vrouwen lukt het na 
de operatie niet om te plassen, een tijdelijke blaaskatheter is 
dan noodzakelijk. (minder dan 1%) blijft de klacht bestaan. Zij 
moeten leren om zelf de blaas met een katheter leeg te maken. 
•Blaasontsteking.
•Erosie. Het kan voorkomen dat het bandje door de vaginawand 
heen komt. 
•Ook pijn bij seksuele gemeenschap kan ontstaan na de TVT 
operatie.



Complicatie seksuele functie?

MUS helpt heel goed!

RCT’s en deel van cohort studies aandacht 
voor seksuele functie gemeten met PISQ:

Verbetering coitale incontinentie

Verbetering emotionele impact

Minder angst voor coitaal verlies

Negatief effect van MUS?

Dyspareunie tpv tape (meer bij RPR dan 
TOR)

Anorgasmie?

Verminderd gevoel?

Sensory loss in clitorial region and ant 
vaginal wall

Lichten wij daarover in?????



Conclusies RPR en TOR
Bron: Cochrane Ford , 2017

Hoge effectiviteit van beide procedures voor short 
term en middle term

Hoge mate van veiligheid van beide procedures

Nieuw: in 3 studies aangetoond dat de TOR kosten 
effectiever is dan RPR
(BJOG 2017, v Lier et al,  TVT vs TOT 5 jaar FU bij 195 ptn)



SIMS



Single incision midurethrale sling 
(SIMS)
Bron: Cochrane Nambiar 2017

31 RCT’s, 3290 ptn

TVT-secure, Ajust, Needleless, Ophira, 
Tissue Fixation System, CureMesh, Miniarc

Overall lagere genezingskans

na SIMS  ivm RPR:                     (RR 2,08 95% 
CI 1,04-4,14)

Operatietijd iets korter

Hoger risico op de novo

urgency

Minder postoperatieve pijn    

(RR 0,29 95% CI 0,2-0,42)

Idem voor SIMS vs TOR



Single Incision Midurethrale Sling 
(SIMS)

Uitkomsten in Cochrane bepaald door tvt-s

RCT’s van laatsten jaren van SIMS 
vergelijkbaar met TOR

Kosten effectiviteit hoger indien SIMS 
onder lokaal

Follow up nog beperkt



RPR of TOR of SIMS?

In bijna alle RCT’s  RPR versus TOR wordt geen

significant verschil in subjective outcome gezien

Geen studies gevonden waar de balans richting

voordeel TOR gaat.

Schierlitz 2012, kans op recidief operatie na

TOR 15 keer groter dan na RPR, Cochrane 2015: lange 

termijn wrs meer heroperaties TOR

Kosten effectiviteit mogelijk beter bij TOR en zelfs SIMS?





Urolon™ 
…is an injectable implant, indicated for transurethral 
submucosal implantation

…is NOT permanent but Bioresorbable 

…consists of 
 30% polycaprolactone (PCL) microspheres
 70% carboxymethylcellulose (CMC) gel carrier

…triggers a controlled foreign body response leading 
to neocollagenesis

Description Urolon™



Mechanism of Action



Quality of life is improved 
up to 18-month FU

(reduction in median ICIQ-SF score)

SUI severity 
is improved 

up to 18-month FU

Treatment success
is experienced 

up to 18-month FU

86%

74%
79% 79%
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Some Practical Points
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Literatuur

Author N material F-U dry(%) improved(%)

Leach (‘97) 45 fat 7 13.6% 29.6%

Leach (‘97) 22 collagen 7 24% 62%

McGuire (‘98) 103 collagen 18 94%

Stanton (‘99) 53 collagen 90 26%

Corcos (‘99) 40 collagen 50 30% 40%

Shah(‘97) 34 macroplastique 24% 48%

Marberger(‘98) 19 microballoons 14 42% 37%

Koldewijn (‘00) 9 microballoons 2 44% 22%

Koldewijn (‘19) 50 Urolon (collageen) 52% 79%



Dank voor de aandacht!
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