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Vogelvlucht

 ‘Gewoon’ plassen

 Hoe vaak plasproblemen bij MS?

 Wat zijn de problemen en hoe komt dit?

 Welk onderzoek?

 Wat is er aan te doen?

 Andere problemen?

 Conclusie



Normale controle blaas en bekkenbodem

 Samenwerking tussen blaas en blaas sluitspier

 Plassen (slechts 5 tot 8 keer per dag kortdurend)

 Tijdelijk ontspannen blaassluitspier

 Tijdelijk samenknijpen van de blaasspier (detrusor)

 Continentie (99.7% van onze tijd)

 Continu onbewust samenknijpen blaassluit (kan niet verder worden 

ontspannen met de wil want anders verlies urine of ontlasting)

 Continu ontspannen blaasspier



Neurogene blaasklachten

 Systematische Review epidemiologie neurogene blaas

 Geen informatie urodynamisch onderzoek beschikbaar

 Urine incontinentie

 MS 50,9%

 SCI 52,3%

 PD 33,1%

 Stroke 23,6%

Ruffion et al, 2013



MS en blaasklachten

 Ongeveer 85% van MS patiënten hebben blaasklachten, >10 j 

MS: 99%

 Eerste presentatie MS met blaasproblemen: 10-15%

 Mede door urine verlies minder intimiteit

 Belangrijkste doelen: terugdringen incontinentie en 

symptomatische infecties, zo lang mogelijk geen 

verblijfscatheter

Groen et al, 2016



MS en darmklachten

 35-54% van MS patiënten hebben obstipatie (algemene 

populatie 5%)

 29-51% van MS patiënten hebben fecale incontinentie 

(algemeen 2%)

 Mede door problemen minder intimiteit

 Liever geen colostoma, eerst bij obstipatie darmspoelen

Dibley et al, 2017



Blaas symptomen lopen gelijk met beperking mobiliteit



Welke delen zenuwstelsel zijn van belang

 Brein: bepaalt dat plassen pas begint 

in goede houding en op veilige plek

 Hersenstam met plascentrum (PMC): 

aanzetten van dit knopje laat plassen 

beginnen

 Ruggenmerg: afdalende banen naar 

zenuwcellen van blaas en sluitspier

 Sacrale ruggenmerg: zenuwcellen 

blaas en sluitspier



Klachten bij hogere lesies

Blaas

Plas reflex intact

Verlies van timing

Urine incontinentie bij aandrang

Darm

Verlies van timing

Intacte anale sphincter

Ontlastingsverlies bij aandrang

Genitaal

Erecties intact, ontremming, 

minder libido door incontinentie



Klachten bij ruggenmerg lesies

Blaas

Mictie reflex banen deelsonderbroken

Sluitspier laat niet goed los

Aandrangsincontinentie, residu na

plassen

Darm

Minder sensatie, intacte motiliteit

Obstipatie met gesloten sfincter

Genitaal

Verminderde erecties, verminderde

lubricatie, moeite met orgasme



Zowel hersen- als ruggenmerg lesies

Blaas

Zowel verlies over timing (aandrangs

incontinentie) als residu na plassen

Darm

Vaak obstipatie met verhoogde

aandrang en ontlastings verlies

Genitaal

Erecties verminderd, minder libido, 

vaak door incontinentie en spasme

niet actief



Lesies laagste deel ruggenmerg

Blaas

Urine retentie of residu bij slappe blaas

Slappe blaas sluitspier

Urine incontinentie bij inspanning

Darm

Slappe rectale ampul

Slappe anale sphincter

Ontlastingsverlies bij inspanning

Genitaal

Geen erecties, vaginaal minder gevoel



Diagnostiek bij MS

 Centraal staan behandelen verhoogde aandrang, het vinden van residu na plassen

en andere afwijkingen (infectie, stenen blaas of nieren, stress incontinentie etc); 

hoge druk blaas nauwelijks een issue bij MS (wel bij dwarslesie)

 Routinematig

 LO, sediment en evt kweek

 Residu na plassen

 Blaasdagboek

 Echo nieren/blaas

 (V)UDO (functie onderzoek van de blaas)



Wat vraag ik op de poli bij intake?

 Wat is uw belangrijkste klacht?

 Hoe gaat het plassen: hoeveel keer ‘s nachts, droog, hoeveel keer overdag, droog?

 Urineverlies? Op welk moment?

 Incontinentiemateriaal? Hoeveel?

 Straal? Blaas leeg na plassen?

 Blaasontstekingen? Bloed bij de urine?

 Ontlasting?

 Erecties? Gemeenschap/vrijen? Pijn? Incontinentie? Vroeger nare ervaring?

 Overige gezondheid? Medicijnen (morfine, antispasmolitica en antidepressiva

verlammen de blaas!); operaties (bijv aan baarmoeder, verlammen vaak de blaas); 

vaginale bevallingen; roken; alcohol?



Vragenlijsten in Nl gevalideerd: het beloop in de tijd en

effect medicatie etc op functioneren van uw onderkant

 Qualiveen SF (Reuvers et al, 2016)

 Blaas symptomen en kwaliteit van leven

 MSISQ-15 (Noordhof et al, 2018)

 Seksualiteit en kwaliteit van leven

 Neurogene Darm Ziekte (van Doorn et al, 2020)

 Darm symptomen en kwaliteit van leven



Qualiveen-SF (gevalideerd in Nederlands)

8 vragen gevalideerd in dwarslaesie en MS patiënten

 1. Maken uw blaasproblemen het leven moeilijker?

 2. Heeft u last van de tijd die u kwijt bent aan urine lozen of zelfkatherisatie?

 3. Maakt u zich zorgen dat de blaasproblemen verergeren?

 4. Maakt u zich zorgen over de geur van de urine?

 5. Maakt u zich zorgen over de blaasproblemen?

 6. Schaamt u zich voor uw blaasproblemen?

 7. Wordt uw leven beheerst door uw blaasproblemen?

 8. Kunt u uit gaan zonder het tevoren te plannen?

Antwoord: helemaal niet, beetje, gemiddeld, nogal, extreem veel



Aanvullend onderzoek

 Urine schoon?



Aanvullend onderzoek

 Blaasdagboek van 2 dagen: invullen van tijdstip, hoeveelheid geplast, hoeveelheid

urine incontinentie (of kruisje bij wissel inlegger of ondergoed)

 Echo nieren/blaas en nierfunctie (in bloed)

 UDO (urodynamisch onderzoek)
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Doel behandeling

Behoud nierfunctie

Vermindering incontinentie, aandrang dag en nacht

Verbetering kwaliteit van leven

Dus: grotere blaasinhoud, volledig uitplassen en minder incontinentie



Behandeling moeite op te houden (overactieve blaas)

 Doel: grotere blaasinhoud, volledig uitplassen en verlaging blaasdruk

 Pilletje: tolterodine, vesicare etc (bijwerkingen zoals droge mond en 

obstipatie), betmiga (niet bij hoge bloeddruk)

 Botox in blaas (geeft soms urine retentie door blaasverlamming)

 Bij stabiele symptomen sacrale neuromodulatie

 Katheter: via plasbuis of buik (geeft op termijn problemen zoals pijn en stenen)

 Invasief

Blaasvergroting met dunne darm

Continent urine deviatie via navel (als zelfkatherisatie niet gaat)

Deviatie vlgns Bricker/Indiana pouch



Botulinum toxine A injectie techniek

 Lokale verdoving 15 min met 40 ml 

lidocaine, flexibele cystoscopie

 Met Botox-naald 10 injecties van 10-

20 E in 1 ml fysiologisch zout

 Goede handfunctie noodzakelijk want

Mogelijk niet goed leeg plassen



Neuromodulatie?

 Weinig gegevens bekend bij MS

 Sacrale neuromodulatie te overwegen

bij stabiele MS

 Werkzaamheid onbekend

 PTNS = enkelstimulatie

 TENS = elektrostimulatie door de huid
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Als Botox niet werkt bij teveel aandrang en incontinentie

Blaasvergroting (augmentatie) met 20 cm dunne darm; altijd noodzaak tot 

zelfkatherisatie vanwege retentie en spoelen door vlokken
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Als moeite te plassen, slechte straal of residu na plassen

 Goed leeg na plassen

 Alfa-blockers

 Bij mannen: TUR prostaat maar daarna mogelijk meer incontinentie

 Retentie of significant residu na plassen (>100 ml)

 CIC (clean intermittent catherisation)

 Verblijfskatheter (nooit eerste keuze vanwege mogelijke complicaties)

 TUR prostaat

 Sacrale neuromodulatie (blaas pacemaker)



Als verlamde blaas en onvermogen tot zelf katherisatie

AVS: katheriseerbaar stoma door blinde darm in blaas en navel te hechten
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Laatste hulpmiddel: verblijfskatheter of incontinent stoma

Urine deviatie vlgs Bricker
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Blaas infectie bij MS is anders dan bij niet-MS

 Symptomen die blaasinfectie kunnen nabootsen in MS:

 overactieve blaas (tijdens vulling)

 incomplete lediging (residu na plassen)

 blaas stenen



Epidemiologie urineweg infecties (UWI) bij MS

 Ruim 31% UWI binnen 1 jaar na diagnose

 21% krijgt ziekenhuis opname wegens UWI binnen 1 jaar na 

diagnose (Manack et al, 2011)

 Veel vaker in neurogene blaas meerdere bacterien: naast e. 

coli of klebsiella, ook pseudomonas etc



Epidemiologie UWI bij MS

 UWI vaak bij neurologische progressie MS

 Symptomatische UWI’s meer bij zelfkatherisatie (26%) 

vergeleken met verblijfskatheter (12%) (Mitsui et al, 2000)

 Asymptomatische bacteriurie wordt in >50% toch behandeld 

in revalidatiecentra (Pannek et al, 2012)

 Screening bij huisartsen: waarschijnlijk nog veel hoger!



Preventie van UWI: medicatie?

 Cranberries in MS patiënten niet effectief in placebo 

gecontroleerde trial (Gallien et al, 2014)
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Preventie van UWI: onderhouds antibiotica?

 Profylaxe met nitrofurantoine niet effectief  en bevorderd 

resistentie (Everaert et al, 2009)
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Preventie van UWI: medicatie?

 D-mannose niet bewezen effectief in neurogene blaas 

patiënten (McKibben et al, 2015)
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Behandeling met bacteriofagen?

Werken alleen tegen 1 specifieke stam uit 1 persoon

Erg duur voor patienten: 2500-5000 euro per 10 potjes uit Georgie, 

vaak oraal want blaasinstillatie niet beschikbaar

Veelbelovend en trials in mensen zijn onderweg, maar nog steeds 

niet veilig (zie RIVM rapport, 2018)

Door ingewikkelde productie wrs nooit commercieel
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Obstipatie behandeling nuttig bij urineweg infecties?

 Behandeling van obstipatie in MS, bijvoorbeeld met 

transanaal darmspoelen, vermindert levenslang met 29% de 

blaas infecties (Emmanuel et al, 2016)
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Pijnlijke wissel van versteende en verstopte

katheter

 Kijk naar onderliggende onderzaak

 Vaak zorgen stenen en gruis in de blaas voor snelle 

verstopping: overweeg röntgen foto of cystoscopie

 Indien geen steen: overweeg een zilver of heparine gecoate 

katheter en blaasspoelen met kraanwater



Toename lekkage langs katheter

 Katheter goed geplaatst?

 Oxybutynine tegen blaaskrampen

 Stenen uitsluiten via foto of cystoscopie

 Echo blaas kan drogbeeld geven

 Als bij scopie geen stenen dan in zelfde sessie 200 E Botox 

en gedurende >6  maanden vaak geen lekkage meer
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Controle

Bij verdenking blaaslijden door MS: sediment, echo nieren en urodynamisch 

onderzoek

Bij te verwachten stabiele lage drukblaas zonder residu, incontinentie of te veel 

aandrang kan geen of lang controle interval

Medicatie of Botox kunnen residu of retentie veroorzaken

Darmspoelen een veilige en effectieve behandeling

Blaasinfecties worden niet op lange termijn door antibiotica behandeld: pak vooral 

urologisch probleem aan (overactieve blaas, stenen, retentie, obstipatie)



Richtlijnen openbaar nationaal en internationaal

 Nederland: Multidisciplinaire richtlijnen neurogene blaas (Blok et al. 2012; 

www.kwaliteitskoepel.nl)

 Europees: EUA Guidelines on neurogenic bladder (Blok et al, 2020; 

http://www.uroweb.org)



Vragen?


