
 

  

PATIENTENINFORMATIEBRIEF 

ONDERZOEK NAAR DE BEHANDELING VAN ONGEWENST URINEVERLIES BIJ VROUWEN 

 

In deze brief geven wij u informatie over het onderzoek naar de behandeling van ongewenst 

urineverlies. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Om te kunnen beslissen of u deel wilt nemen 

aan dit onderzoek, is het belangrijk dat u alles over het onderzoek weet. Vragen over het onderzoek 

kunnen aan de onderzoeker(s) of, desgewenst, aan een onafhankelijke arts worden gesteld (hetgeen 

een arts is, die niet bij het onderzoek betrokken is). Onderaan deze brief kunt u vinden hoe u ons kunt 

bereiken. 

 

Wat is het doel van het onderzoek? 

Veel vrouwen hebben last van ongewenst urineverlies, dat wil zeggen dat ze urine verliezen bij tillen, 

hoesten, sporten of zodra ze aandrang voelen. Vaak gebruiken vrouwen hiervoor verband of luiers om 

het urineverlies op te vangen.  

Als vrouwen naar de huisarts gaan kan deze instructies geven voor oefeningen om de 

bekkenbodemspieren te versterken of de blaas te trainen, zodat het urineverlies vermindert. Soms 

verwijst de huisarts naar een bekkenfysiotherapeut die kan helpen bij deze oefeningen. Behandeling 

door middel van het oefenen van bekkenbodemspieren of blaastraining geeft voor de meeste vrouwen 

verbetering of genezing van de klachten. Het succes van de behandeling is afhankelijk van de 

therapietrouw. Als vrouwen het oefenprogramma niet goed volgen komt dit meestal omdat ze het 

simpelweg vergeten.  

Wij willen onderzoeken of vrouwen op een laagdrempeliger manier goed geholpen kunnen worden, 

zonder dat de kosten voor gezondheidszorg hoger worden. Hiervoor is een App ontwikkeld die 

ondersteuning kan bieden bij het oefenen van de bekkenbodemspieren en de blaas, dit doet de App 

door informatie te geven, met geluid en beeld de oefeningen te begeleiden én door herinneringen te 

sturen. Wij verwachten dat de App zo op een simpele manier een goede behandeling geeft met zo 

weinig mogelijk belasting van contacten met zorgverleners. Het doel van het onderzoek is het nagaan 

of de behandeling met de App even goed werkt als de behandeling door de huisarts. Hierbij wordt 

gekeken naar verbetering of genezing van het ongewenst urineverlies, naar kwaliteit van leven van de 

patiënt, naar kosten die gepaard gaan met ongewild urineverlies en naar gebruikersgemak en 

ervaringen van behandeling met een App ten opzichte van contact met een zorgverlener. 

 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Er kunnen 250 vrouwen meedoen aan dit onderzoek. Zij moeten 18 jaar of ouder zijn. Zij mogen niet 

zwanger zijn en niet behandeld zijn voor urine incontinentie in de voorgaande 12 maanden. De helft 

van de vrouwen krijgt van de huisarts de behandeling zoals die altijd gegeven wordt. De andere helft 

van de vrouwen krijgt toegang tot een App die informatie geeft over het urineverlies, over de vormen 

van ongewenst urineverlies en instructie geeft voor oefeningen en herinneringen om de oefeningen uit 

te voeren.  

Na 4 maanden en na 12 maanden willen we kijken hoe het met het ongewenst urineverlies gaat en 

hoe patienten de behandeling ervaren hebben. Het onderzoek wordt gedaan door de afdeling 

Huisartsgeneeskunde van het UMCG samen met uw huisarts. 

 

Aangemeld, en nu? 

U heeft zich via de website aangemeld. Na een telefonisch gesprek met één van onze onderzoekers 

ontvangt u een informatiepakket. Ook wordt er een afspraak gepland bij de onderzoeksarts in één van 

de deelnemende praktijken in Noord-Nederland. Deze afspraak plannen wij minimaal 2 weken na het 

telefoongesprek, zodat u rustig nog eens alle informatie kunt lezen.  

 

We vragen u urine mee te nemen naar deze afspraak. De onderzoeksarts zal u vragen stellen die te 

maken hebben met een mogelijke blaasontsteking. Als er een vermoeden is van een blaasontsteking 

zal de urine hierop worden getest. Ook zal de onderzoeksarts u nogmaals uitleggen wat het onderzoek 



 

  

inhoudt en aan welke vorm van urineverlies u lijdt. Dan vult u een vragenlijst in en de onderzoeksarts 

zal een lichamelijk onderzoek doen. De vragenlijst gaat over medische- en leefstijlfactoren die 

ongewild urineverlies kunnen beinvloeden. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Bij het lichamelijk 

onderzoek wordt gekeken hoe de kracht van uw bekkenbodemspieren is en of u een verzakking heeft. 

Daarna wordt via loting bepaald welke behandeling u krijgt.  

 

Een jaar na de start van het onderzoek bekijken de onderzoekers uw medisch dossier bij de huisarts, 

wat betreft informatie gerelateerd aan incontinentie zoals voorschriften voor medicatie en 

incontinentiemateriaal, aantal bezoeken aan de huisarts en eventuele andere ziekten die te maken 

kunnen hebben met incontinentie. 

 

Uitleg over de behandelingen 

De behandeling bij de huisarts 

Als u loot voor de behandeling door de huisarts zal de huisarts van de onderzoeksarts de gegevens 

krijgen over zijn of haar bevindingen. Afhankelijk van de vorm van ongewenst urineverlies zal de 

huisarts instructies geven over oefeningen die u kunt doen om de klachten te verbeteren. Bijvoorbeeld 

oefeningen voor de bekkenbodemspieren of blaastraining. Zo nodig kan de huisarts u verwijzen naar 

een bekkenfysiotherapeut. 

 

De behandeling met behulp van de App 

Vrouwen die de behandeling met behulp van de App krijgen, krijgen toegang tot een App op hun 

mobiele telefoon of tablet. Daarin zijn oefeningen en instructies opgenomen voor de vorm van 

ongewenst urineverlies waar u last van heeft. Verder bevat de App informatie over ongewenst 

urineverlies en veelgestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp. De App zal daarnaast 

regelmatig een herinneringsmelding geven om het oefenen te stimuleren. U kunt gemiddeld 4 

meldingen per dag verwachten, u kunt deze instellen op tijdstippen die voor u gelegen zijn en u kunt 

ze uit zetten op momenten dat u ze niet wilt ontvangen. Om de 4 weken kunt u via de App bijhouden 

hoe het gaat met het urineverlies en het oefenen, onderzoeksarts zal u uitleggen hoe u de App kunt 

gebruiken.  

 

Wat wordt er van u verwacht? 

Als u meedoet aan dit onderzoek dan krijgt u of de behandeling bij de huisarts, of de behandeling met 

behulp van de App. U kunt zelf niet kiezen welke behandeling u krijgt, dit gebeurt door loting. 

 

Vragenlijst 

Verder vragen we u op 3 momenten een vragenlijst in te vullen; voordat gestart wordt met de 

behandeling, na 4 maanden en na 12 maanden. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 20 

minuten. 

 

Plasdagboek 

Daarnaast vragen we u om aan het begin, na 4 en na 12 maanden een “plasdagboek” bij te houden. 

In dit dagboek (3 stuks per meetmoment) wordt gedurende 3 dagen dagelijks ingevuld hoevaak u 

heeft geplast en hoe vaak u ongewenst urineverlies had. Alleen aan het begin meet u ook de 

hoeveelheid urine met de maatbeker.  

 

Lichamelijk onderzoek 

Bij de start van het onderzoek krijgt u een lichamelijk onderzoek waarbij gekeken wordt hoe de kracht 

van de bekkenbodemspieren is en of u een verzakking heeft. De onderzoeksarts zal u precies 

uitleggen wat er gaat gebeuren. Deze onderzoeken vinden plaats in de praktijk van uw huisarts. Als 

dat onmogelijk is kan het eventueel ook bij u thuis. De onderzoeken gebeuren met uw instemming en 

met medeweten van de huisarts.  

Vanaf de start van de behandeling duurt het onderzoek 12 maanden. De onderzoekers kunnen na 

afloop van het onderzoek inzage krijgen in uw medisch dossier bij de huisarts, om gegevens te 



 

  

verzamelen die horen bij het ongewild urineverlies zoals het aantal bezoeken aan de huisarts, of u 

bent doorverwezen naar een specialist, of u medicatie of incontinentiemateriaal heeft gekregen en of 

er andere ziekten spelen die invloed kunnen hebben op de het urineverlies. Deze gegevens worden 

alleen gebruikt om de zorg die u ontvangt voor het ongewenst urineverlies en de kosten die daarmee 

gepaard gaan in kaart te brengen. Aan het einde van het onderzoek zal een deel van de patienten 

uitgenodigd worden om hun mening te delen over hoe zij de behandeling ervaren hebben. Dit kan 

gebeuren door middel van een interview of een focusgroep. Wanneer u uitgenodigd wordt kunt u 

aangeven dat u niet mee wil doen. Hierover hoeft u geen verantwoording af te leggen. 

 

Wat levert het meedoen aan dit onderzoek op? 

Door aan dit onderzoek mee te doen, kan er veel nieuwe informatie verzameld worden en daardoor 

bestaat de mogelijkheid dat de huisarts in de toekomst vrouwen met dezelfde klachten beter kan 

helpen. Wanneer u wordt ingedeeld in de groep die behandeld wordt met de App, blijft de App ook 

beschikbaar voor u na afloop van het onderzoek. De overige patienten zullen pas toegang krijgen tot 

de App wanneer uit onderzoek blijkt dat de App ook echt voldoende werkt. 

 

Wel of niet meedoen? 

U mag zelf beslissen of u aan het onderzoek deelneemt. Als u niet mee wil doen aan dit onderzoek 

hoeft u hier geen verantwoording over af te leggen. Als u wel mee wilt doen, maar na verloop van tijd 

toch besluit te stoppen, dan kan dat. U hoeft hiervoor geen reden te geven. 

 

Verzekering  

Normaal gesproken wordt er voor een medisch onderzoek altijd een verzekering afgesloten. Dit is om 

eventuele risico’s, die u tijdens dat onderzoek kan lopen, te dekken. Een deskundige groep mensen 

(de Medisch Ethische Toetsingscommissie) heeft geoordeeld dat aan dit onderzoek weinig risico’s zijn 

verbonden. Daarom hoeft het UMCG ook geen verzekering voor dit onderzoek af te sluiten. 

 

Wat gebeurt er met de gegevens? 

Alle gegevens die ten behoeve van het onderzoek worden verzameld zullen vertrouwelijk worden 

behandeld. Deze onderzoeksgegevens zullen onder een code worden opgeslagen. Alleen de 

onderzoekers weten welke code bij uw onderzoeksgegevens hoort en kunnen deze gegevens inzien. 

De onderzoeksgegevens kunnen worden gecontroleerd door toezichthoudende instanties als 

bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De onderzoeksgegevens kunnen dan worden 

vergeleken met gegevens uit het medisch dossier. Degene die deze controles uitvoeren hebben allen 

een geheimhoudingsplicht. Uw naam zal nooit openbaar worden gemaakt. De resultaten van het 

onderzoek kunnen worden gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen. Ook hierin zal uw naam nooit 

worden genoemd. 

 

Heeft u nog vragen? 

Vragen over het onderzoek kunnen aan de onderzoeker(s) of, desgewenst, aan een onafhankelijke 

arts worden gesteld (hetgeen een arts is, die niet bij het onderzoek betrokken is.) 

 

Algemeen e-mailadres en telefoonnummer 

urincontrol@umcg.nl, 06 256 471 40 

 

Anne Loohuis, arts-onderzoeker 

Nienke Wessels, arts-onderzoeker  

 

Contactgegevens onafhankelijke arts 

Dr. Antje Spijker-Huiges, huisarts. E-mail: antjespijker@gmail.com Tel: 06 266 426 77 
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