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Disclosure belangen spreker 
 
 
 

Inleiding 

(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder  

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven Bedrijfsnamen 

 
• N.v.t. 

  

• MUMC 



RALP: Robot Assisted Laparoscopic Prostatectomy in 
MUMC+ 
 
• Voorheen: geen bekkenfysiotherapie pre-operatief, wel 

folder met BB-oefeningen bij ontslag 
• Huidige situatie: pre- en postoperatieve 

bekkenfysiotherapie 
• Postoperatieve bekkenfysiotherapeutische behandeling 

in de eigen regio 

Inleiding 



De ouder wordende man 
 
• Obstructie voor urine (prostaatvergroting) 
• Irritatieve klachten (prostatodynie/prostatitis/UWI) 
• Stress-incontinentie (na prostaat OK) 
• Nycturie 
• Nadruppelen 
• Fecale incontinentie 
• Obstipatie 
• Erectiestoornissen 

 

Klachten 



Urine incontinentie 
• Prevalentie 2% - 60% (Campbell 2012) 

• Herstel van incontinentie na RALP: 30 - 89% na 3 
maanden, 50 - 95% na 6 maanden en 62 - 97% na 12 
maanden (Novara 2010) 

• Gebruik maken van gevalideerde vragenlijsten en 24 
uurs padtest (Loughlin 2010, Novara 2010) 

• Mogelijke oorzaken: disfunctie detrusor en insufficiëntie 
interne sfincter (Campbell 2012, Kampen 2000) 

• Voornamelijk urineverlies tijdens hoesten, niezen, 
uitvoeren van fysieke activiteiten en werk (Kampen 2000) 

Klachten 



Erectiele disfunctie 
• Zenuwbeschadiging (Anderson 2012, Campbell 2012) 
 
 

Afname kwaliteit van leven 
• Urineverlies meest gerapporteerde complicatie die KvL 

negatief kan beïnvloeden (Centemero 2010, Ribeiro 2010) 

• 50% depressie, angst en schaamtegevoelens 
• 40% negatief effect op seksleven (Martin 2011) 

Klachten 



RALP-  
Bekkenbodemspieren 



• Ervaring chirurg (Anderson 2012, Novara 2010) 
• Reeds bestaande afwijkingen van de blaas 
• Hogere leeftijd 
• Hogere Body mass index  
• Comorbiditeit (Campbell 2012, Dubbelman 2010, Khoder 2011, 

Martin 2011) 
• Hoeveelheid urineverlies 1ste week na verwijdering 

katheter (Dubbelman 2010) 
• Preoperatieve erectiele disfuncties (Gandaglia 2012) 
• Zenuwbesparende en blaashalsbesparende technieken 

(Choi 2011) 
• Dikte diafragma pelvis en levator ani (Song 2007) 

Risico en  
prognostische factoren 



Preoperatieve en operatieve  
prognostische factoren  
Nr

. 
Preoperatieve factoren Operatieve factoren 

1. Leeftijd Bloedverlies 

2. Gewicht/BMI Contractie blaashals 

3. Erectiefunctie Lengte urethra 

4. Mictieproblemen Zenuwbesparende techniek 

5. TURP in voorgeschiedenis Blaashals besparende techniek 

6. Prostaatvolume Besparing van de puboprostatische 
ligamenten 

7. PSA Dissectie van zaadblaasje 

8. TNM-classificatie Intussusceptie van de blaashals 

9. Gleason score Tuberalisatie van blaashals 

10
. 
Preoperatieve fysiotherapie Ervaring chirurg 

Loughlin 2010 



• Cochrane Review resultaten conservatieve behandeling 
onzeker (Campbell 2012, Anderson 2015) 

• Bekkenfysiotherapie wordt doorgaans aanbevolen bij UI 
na RP (Khoder 2011, Tienforti 2012) 

• Kan bekkenbodemfunctie herstellen na RP (McDonald 2007)  

• Bekkenfysiotherapie wordt geadviseerd door EAU-richtlijn 
en KNGF-richtlijn stress-urine incontinentie 
 

Bekkenfysiotherapie 



Meerdere studies laten zien dat preoperatieve  
bekkenfysiotherapie een positief effect heeft op het vroege 
herstel van incontinentie (3-6 maanden) en kwaliteit van 
leven  
(Burgio 2006, Centemero 2010, Khoder 2011, Song 2007, Patel 2013,  
Sathianathen 2017, Manley 2016, Chang 2016) 
 
Waarom preoperatief? 
• Motor skills verwerven bij normaal gevoel en pijnvrije 

situatie (Burgio2006, Centemero 2010) 
• Realistische verwachtingen scheppen en motiveren voor 

therapie (Anderson 2012, Khoder 2007, Martin 2011) 
• Training zorgt voor betere ontwikkeling 

bekkenbodemspieren en versterken het 
continentiemechanisme (Song2007, Manley 2016) 
 

Preoperatieve  
bekkenfysiotherapie 



Waaruit dient de behandeling te bestaan? 
• Minimaal een sessie bestaande uit: anamnese, 

onderzoek en educatie bekkenbodemspieren 
• Voorlichting: uitleg anatomie en functie van 

bekkenbodemspieren 
• Aanleren van juiste aanspanning van de 

bekkenbodemspieren  
• Verschillende methoden: verbale instructies, visualisatie, 

anale palpatie 
• Huiswerkoefeningen dagelijks 
 

 

Preoperatieve  
bekkenfysiotherapie 



Aantal studies beschrijven positief effect van 
postoperatieve bekkenfysiotherapie t.a.v. incontinentie 
(Kampen 2000, Overgård 2008, Mariotti, 2009, Goode 2011,  
Sathianathen 2017) 
 
Belangrijkste punten: 
• Zo vroeg mogelijk starten na operatie 
• Individuele begeleiding 
• Voorlichting en leefstijladviezen 
• Huiswerkoefeningen 

 
Geen significante verbetering t.a.v. biofeedback en  
elektrostimulatie (Goode 2011, Mariotti 2009, Zhu 2012) 

Postoperatieve  
bekkenfysiotherapie 



Peri-operatieve bekkenfysiotherapie kan effectief zijn op herstel van  
urineverlies en kwaliteit van leven in de vroege postoperatieve fase. 

 
• Starten met preoperatieve bekkenfysiotherapie 
• Direct voortzetten training na verwijderen katheter 
 
Aanbevelingen anamnese en onderzoek: 
• Aandacht voor risicofactoren en prognostische factoren 
• Gebruik maken van gevalideerde vragenlijsten en padtest 

 
Aanbevelingen behandeling: 
• Uitleg en aanleren juiste aanspanning van bekkenbodemspieren 
• Individuele begeleiding → motiveren dagelijks zelf te oefenen  

 
Kwalitatief onderzoek nodig om effect bekkenfysiotherapie te 
objectiveren 

 

Aanbevelingen 



Preoperatief BF: 
• 1ste consult BF preoperatief: 2-3 weken preoperatief 
• 2de consult BF preoperatief: dag van opname 
• Doel: inzicht geven en bewustwording bb 
 
Postoperatief BF:  
• Klinisch 1 contactmoment dag na operatie 
• 6 weken postoperatief bij klachten 
• Doel: functieverbetering bb (aan- en ontspannen) en 

incontinentie ↓ 
 

 

Werkwijze MUMC+ 



Interventie bestaat uit: 
 
1.Diagnostiek 

 
2.Voorlichting 

 
3.Behandeling 
 

 

Werkwijze MUMC+ 



Diagnostiek 
 
• Anamnese 
• Meetinstrumenten: mictiedagboek, padtest, Prafab 
• Lichamelijk onderzoek 
• Analyse 
 
 

Werkwijze MUMC+ 



 
 
 

PRAFAB 



 
 
 

Lichamelijk onderzoek 

http://content.nejm.org/content/vol356/issue16/images/large/08f1.jpeg


Behandeling 
 
Trainingsprincipes (Kari Bo):  
- Dagelijks 3x12  
- Duurkracht: opbouwen tot 8-10 tellen 
- Snelkracht: 10x kort en krachtig 
- Diverse houdingen en functioneel 
 

 
 

 

Werkwijze MUMC+ 
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