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• Weinig tot geen contractie van de bekkenbodem tijdens hoesten 

• 71 procent heeft (te) weinig bekkenbodemspierkracht 

• Vermoeden: contractiepatroon bepalend voor urineverlies, niet de kracht 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Niet de absolute kracht van de bekken-
bodemspieren, maar het contractiepatroon 
lijkt bepalend voor stressurine-
incontinentie bij oudere vrouwen. Vrijwel 
alle vrouwen met urine-incontinentie 
spannen hun bekkenbodemspieren 
(onbewust) verkeerd of helemaal niet aan 
tijdens hoesten en geforceerd uitademen. 
Dit concluderen Oostenrijkse 
wetenschappers na een retrospectieve 
analyse van onderzoeksgegevens van 177 
gemiddeld 78-jarige vrouwen met urine-
incontinentie. 
 
Weinig tot geen contractie 
Gezonde vrouwen spannen hun 
bekkenbodemspieren onbewust aan als zij 
geforceerd uitademen of hoesten. Daarbij 
beweegt hun bekkenbodem omhoog. Bij 
vrijwel alle vrouwen uit dit onderzoek bleek 
dit niet te gebeuren: zij spanden hun 
bekkenbodemspieren nauwelijks of 
helemaal niet aan als een onderzoeker hen 
vroeg om snel uit te ademen of te hoesten. 
Bij inwendige palpatie bij 168 van de 177 
vrouwen veranderde de bekkenbodem niet 
van positie of verplaatste deze zelfs iets 
omlaag tijdens uitademen of hoesten. 

Spierkracht 
Bovendien had ruim twee derde van de 
vrouwen (te) weinig kracht van de 
bekkenbodemspieren. Bij inwendige 
palpatie gaven de onderzoekers de 
spierkracht van de bekkenbodem bij 71 
procent van de vrouwen een score van 0 
tot 2 op de Modified Oxford Scale (zie 
kader). Ook bleek de bekkenbodem-
spierkracht af te nemen naarmate de 
vrouwen ouder waren.  

 

Modified Oxford Scale (MOS) 
Met de Modified Oxford Scale (MOS) 
beoordelen onderzoekers de 
spierkracht van de bekkenbodem bij 
inwendige palpatie: 0=geen 
waarneembare contractie, 1=een 
korte, zwakke contractie, 2=zwakke 
contractie zonder beweging van de 
bekkenbodem, 3=matige contractie 
met enige beweging van de 
bekkenbodem, 4=goede contractie 
die leidt tot het optillen/intrekken van 
de vaginawand, 5=sterke contractie 
met veel weerstand. 
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Adempatroon 
Vrijwel alle gemiddeld 78-jarige vrouwen 
vertoonden hetzelfde – afwijkende – 
adempatroon wanneer de onderzoeker 
vroeg de bekkenbodemspieren aan te 
spannen: de vrouwen begonnen met de 
diepe inademing, hielden hun adem in en 
spanden vervolgens hun bekkenbodem-
spieren aan. Dit druist in tegen het normale 
patroon, waarbij de bekkenbodemspieren 
aanspannen tijdens het uitademen.   
 
Contractiepatroon 
Hoewel ruim twee derde van de vrouwen 
dus niet in staat was om de bekkenbodem-
spieren voldoende krachtig aan te spannen 
lijkt de absolute kracht niet bepalend voor 
urine-incontinentie bij een verhoogde 
buikdruk. Op basis van hun observatie van 
het adempatroon vermoeden de 
wetenschappers dat vooral de samen-
werking tussen de bekkenbodem en de 
ademhaling bepaalt of er urineverlies 
optreedt. Als dit contractiepatroon afwijkt 
en de spieren niet op het juiste moment 

aanspannen is de kans op urineverlies 
groter, veronderstellen ze. Helaas 
onderzochten ze niet of de samenwerking 
tussen de bekkenbodem en de ademhaling 
bij oudere vrouwen zonder urine-
incontinentie wel correct verloopt. De 
auteurs roepen wel op om dit in een 
vervolgstudie te onderzoeken.  
 
Kanttekeningen 
De auteurs vragen meer aandacht voor de 
relatie tussen het adempatroon en de 
bekkenbodemcontractie, maar plaatsen ook 
een aantal kanttekeningen bij hun 
resultaten. Onder meer omdat het 
lichamelijk onderzoek niet 
gestandaardiseerd was. Alle vrouwen 
werden weliswaar in ruglig onderzocht, 
maar de betrouwbaarheid van hun 
onderzoeksmethode is niet vastgesteld. 
 
Vrouwen 
De wetenschappers analyseerden 
ziekenhuisgegevens van vrouwen tussen 65 
en 94 jaar die tussen 2014 en 2018 

Expert-opinie en vertaalslag naar de praktijk 
 
Ouder worden is de belangrijkste risicofactor voor spierkrachtverlies. Voor vrouwen is de 
overgang een extra risicofactor vanwege het verlies van het anabole effect van de 
oestrogenen op spiervezels. Het is echter onvoldoende verklarend voor het ontbreken van de 
zogenaamde onwillekeurige aanspanning en ontspanning van de bekkenbodemspieren die 
gekoppeld is aan de houdings- en bewegingsregulatie en de ademhaling. Het ontbreken van 
de aanspanning tijdens hoesten en persen wordt bij stress-urine-incontinentie vaak verklaard 
door het ontstaan van een reflexmatige inhibitie van de bekkenbodem als gevolg van pijn bij 
belasten van de bekkenbodem, door bijvoorbeeld een traumatische beschadiging van de 
bekkenbodem door een bevalling of als gevolg van seksueel geweld. Dit ontbreken van de 
synergie met de buik-rug en ademhalingsspieren is dus meer een coördinatiestoornis dan 
een geïsoleerde spierzwakte van de bekkenbodem.  
 

Het opzienbarende van dit onderzoek is dat deze coördinatiestoornis meer regel is dan 
uitzondering. Het is op dit moment nog onvoldoende duidelijk op grond waarvan dit zou 
kunnen zijn ontstaan. Wellicht is het gewoon een gevolg van de deconditionering die bij veel 
ouderen plaatsvindt. Wanneer je bewegingspatronen weinig uitvoert vervaagt de herinnering 
hoe je dat ook al weer deed.  
 

Het is echter een belangrijke verwijzing naar de aard van de therapie die mogelijk een ingang 
biedt. Het zal meer oefenen zijn van de synergiën waarin de bekkenbodemspieren betrokken 
zijn dan een zuivere training van de bekkenbodemspieren. Het doel is niet om het vermogen 
van de bekkenbodemspieren te vergroten maar het gaat erom de timing, het moment dat ze 
worden ingezet, af te stemmen op de functie waarbij zij worden ingezet. 
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vanwege uiteenlopende medische redenen 
waren opgenomen, zoals cardiale of 
neurologische problemen. Op aanvraag van 
de patiënten zelf of hun behandelaar kregen 
ze een afspraak voor inwendig onderzoek.   
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