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Samenvatting

Resultaten: in de experimentele groep is er een duidelijke
significante (p=0.001) afname van de stress score

Doelstelling: de eerste doelstelling van dit onderzoek

(dat betekent dat er een afname is van het urineverlies).

was, te onderzoeken of het urineverlies bij vrouwen met

De afname van de stress score uit zich met name na de

stressincontinentie te beïnvloeden was door middel van

vaginale behandeling (p=0.003). De toename van de

een osteopathische behandeling van het segment van de

lengte van de urethra is significant voor de meting in rust

blaas en urethra. De tweede doelstelling was, te onder-

(=absolute lengte, p=0.008) en voor de meting bij con-

zoeken of een osteopathische behandeling invloed had op

tractie (= functionele lengte, p=<0.001). De lengte neemt

de lengte van de urethra.

zowel toe na de externe behandeling als na de vaginale

Introductie: de prevalentie van urine-incontinentie ligt

behandeling.

tussen 6-25%. De remissie ratio ligt tussen de 20-30%.

Discussie: een osteopathische behandeling van het seg-

De etiologie en de pathofysiologie is tot op heden niet

ment van de blaas en urethra lijkt invloed te kunnen uit-

helemaal duidelijk.

oefenen op het urineverlies bij stressincontinentie en op

Bij urine-incontinentie zijn er vele factoren die een

de lengte van de urethra.

mogelijke invloed hebben op het ontstaan ervan, zoals

De verkregen resultaten lijken te kunnen worden toege-

bijvoorbeeld leeftijd, pariteit, bevalling, zwangerschap en

schreven aan een mobiliteitsverbetering van het urethrale

operaties.

bindweefsel en aan een mobiliteitsverbetering van het

Methode: het betrof een single blind gerandomiseerde

bindweefsel van de omliggende structuren.

gecontroleerde studie. Aan de studie deden 16 patiënten

Besluit: Uit dit onderzoek blijkt dat osteopathie een toe-

(n=16) mee in de leeftijd van 34-64 jaar. De experimen-

gevoegde waarde kan hebben naast bestaande conserva-

tele groep en de controlegroep bestonden ieder uit 8

tieve en operatieve behandelmethoden.

patiënten. 5 patiënten van de controlegroep werden na de
controle periode ingedeeld bij de experimentele groep
zodat het totaal in de experimentele groep op 13 kwam.

1 Introductie

De patiënten ondergingen een gestandaardiseerde behandeling (externe- en vaginale behandeling). De metingen

Urine-incontinentie is een veel voorkomend probleem en

bestonden uit een ultrageluidmeting waarmee de lengte

kan een grote invloed hebben op het fysische, psychische,

van de urethra werd gemeten en uit een gestandaardi-

sociale en economische leven van de betreffende personen

seerde vragenlijst, waaraan een score was verbonden.

en hun familie.1, 2 De prevalentie van urine-incontinentie
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ligt tussen 6-25%. De remissie ratio ligt tussen de 20-

Continentie wordt gewaarborgd door meerdere com-

30%. De etiologie en pathofysiologie is tot op heden niet

plexe neurologische systemen die er voor zorgen dat de

helemaal duidelijk. Dit kan een verklaring zijn voor het

druk in de urethra hoger is dan de druk in de blaas.

feit dat vele operatieve en conservatieve behandelingen

Urineverlies kan optreden als de druk in de blaas stijgt in

niet tot het gewenste resultaat hebben geleid of zelfs

vergelijk met de druk in de urethra, of wanneer de druk

onacceptabele complicaties hebben veroorzaakt. Meer

in de urethra minder wordt in vergelijk met de druk in de

duidelijkheid in het ontstaan van urine-incontinentie zal

blaas.3

leiden tot betere preventie en behandelingen.3
Urine-incontinentie wordt veroorzaakt door pathologische

In verschillende onderzoeken worden meerdere theo-

veranderingen van de lage urinewegen en het neurologi-

rieën besproken over het ontstaan van incontinentie.

sche systeem daarvan.Daarnaast zijn er vele risicofactoren

Wanneer ten gevolge van anatomische disfuncties de

die een mogelijke invloed hebben op het ontstaan ervan.

blaashals en de urethra infra-levator komt te liggen

Risicofactoren zijn; leeftijd, pariteit, zwangerschap,

wordt de abdominale druktransmissie op de urethra

bevalling, geboortegewicht, genitale prolaps, hysterectomie,

minder. Dit heeft een lagere druk in de urethra tot

bekken-bodemspieren, bindweefsel, gewicht, ras, fami-

gevolg. De intravesciale druk wordt hoger dan de intra-

liair, tabak, lengte van de urethra en oestrogenen

1, 4, 5, 7, 8, 10,

11, 12, 13, 14, 25, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

urethrale druk met als resultaat urine-incontinentie.15, 16,
17, 18, 19

Tabel A. risicofactoren ▼

Risicofactoren die een mogelijke invloed hebben op het ontstaan van urine-incontinentie:
Leeftijd:

uit verschillende onderzoeken is gebleken dat er een overeenstemmend bewijs is dat de frequentie van urine-incontinentie toeneemt met
de leeftijd.7, 8, 10, 25 Uit een onderzoek van Temml, et.al.2000, blijkt dat de prevalentie van urine-incontinentie bij vrouwen tussen 20 en 29
jaar 4,1% is, tussen 30 en 39 jaar 10,8% is, tussen 40 en 49 jaar 22,9% is, tussen 50 en 59 jaar 34,9% is en tussen 60 en 69 jaar 36,9%
is. Deze verdeling is min of meer terug te vinden bij de 16 patiënten die deelnamen aan het onderzoek. In de leeftijdsgroep 30-39 jaar zaten
3 patiënten, in de leeftijdsgroep 40-49 jaar zaten 7 patiënten en in de leeftijdsgroep 50-59 jaar zaten 6 patiënten.

Pariteit:

de pariteit, dat wil zeggen het aantal malen dat een vrouw bevallen is, heeft een significante invloed op de prevalentie van incontinentie.5, 7, 8, 10,
11, 12

Het aantal geboortes in de experimentele groep varieerde van 1 tot 4. Alle vrouwen in de experimentele groep zijn minstens één keer

bevallen.
Zwangerschap:

uit diverse onderzoeken 4, 5, 10, 13, 14 is gebleken dat de prevalentie van urine-incontinentie tijdens de zwangerschap toenam en na de bevalling
weer afnam. De prevalentie van urine-incontinentie neemt tijdens de zwangerschap toe van 30% tot 60%. In het onderzoek waren zwangere
vrouwen uitgesloten van deelname.

Bevalling:

de prevalentie van urine-incontinentie is na de bevalling groter dan vóór de zwangerschap.4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Uit onderzoek van Samuelsson is
gebleken dat er geen significant verschil was tussen de soorten van bevallingen. In de experimentele groep hebben alle vrouwen een vaginale bevalling gehad.

Prolaps:

uit onderzoek is gebleken dat bij prolaps (cystocele, rectocele, uterine prolaps) er een toename is van de prevalentie voor urine-incontinentie.7, 8, 42 Vrouwen met prolaps waren uitgesloten van deelname aan het onderzoek.

Hysterectomie:

uit onderzoek is gebleken dat na hysterectomie de prevalentie van urine-incontinentie 40% was.5, 43 In de experimentele groep hebben 5
patiënten een operatieve verwijdering van de uterus ondergaan.

Bekkenbodemspieren:

bij een onderzoek

7, 8

werd de prevalentie van urine-incontinentie vergeleken met de sterkte van de bekkenbodemspieren. Vrouwen met

zwakke bekkenbodemspieren hebben een toename van de prevalentie van 14% bij de jongste leeftijdsgroep tot 48% bij de oudste leeftijdsgroep. Bij vrouwen met sterke bekkenbodemspieren is dit respectievelijk 6% en 36%. In dit onderzoek is de sterkte van de bekkenbodemspieren buiten beschouwing gelaten.
Oestrogenen:

er is een toenemend bewijs vanuit verschillende studies dat oestrogenen een belangrijke invloed hebben op de lagere urinewegen bij volwassen vrouwen.7, 8, 44 Ongeveer 40% van de vrouwen die regelmatig menstrueren hebben een verandering van de klachten net voor de
menstruatie.44 In de experimentele groep was 1 vrouw die na de behandeling alleen nog urineverlies had twee dagen voor de menstruatie.
Na deze twee dagen was ze volledig klachtenvrij.

Ras:

uit onderzoek is gebleken dat er functionele en morfologische verschillen zijn in de urethrale sfincter en het ondersteuningssysteem tussen
vrouwen met een donkere huidskleur en vrouwen met een blanke huidskleur.45 Uit ander onderzoek blijkt dat blanke vrouwen een hogere
prevalentie hebben voor urine-incontinentie dan donkere vrouwen, respectievelijk 62.6% en 46.4%.46
De experimentele groep bestond alleen uit blanke vrouwen.

Familiair:

in een onderzoek werd de prevalentie van urine-incontinentie geëvalueerd tussen eerstegraads verwanten (moeders, zusters en dochters)
van de patiënten met urine-incontinentie.47 De totale prevalentie van urine-incontinentie tussen de eerstegraads verwanten is 20.3%.
In de experimentele groep waren er 4 vrouwen met een familiaire urine-incontinentie relatie.

Roken:

uit verschillende onderzoeken1, 7, 8) blijkt dat er een relatie is tussen roken en de prevalentie van urine-incontinentie.Uit onderzoek van
Samuelsson, et.al 2000, is gebleken dat roken een significante invloed heeft op de prevalentie van urine-incontinentie.
In de experimentele groep waren er twee rokende vrouwen.
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Deze theorie heeft een grote invloed gehad op het beleid

incontinentie.27, 28, 29 Er bleven uiteindelijk 16 patiënten

van de behandeling van urine-incontinentie zoals pre-

over die geschikt bleken voor het onderzoek. De leeftijd

ventieve maatregelen ter voorkoming van blaashals pro-

varieerde van 34 tot 57 jaar.

lapsen, training van de bekkenbodem-spieren en opera-

Alle vrouwen hebben een conservatieve behandeling

tieve reposities van de blaashals en de urethra 3. Bij de

gehad welke hoofdzakelijk bestond uit bekkenbodemtrai-

druktransmissie theorie werden vraagtekens geplaatst. Zo

ning; sommige vrouwen hadden een operatie ondergaan.

bleken vele patiënten met cysto-urethroceles, waar de

Tijdens de periode van het onderzoek ondergingen de

blaashals en de urethra infra-levator lag, toch continent

patiënten geen andere behandeling. De patiënten hebben

te zijn.

schriftelijk toestemming gegeven voor deelname aan het

20, 21

Uit ander onderzoek is gebleken dat bij fibrose van de

onderzoek en voor de vaginale behandeling. Het onder-

urethra, tenge-volge van operaties, er geen daling is van

zoek en de behandeling hebben plaats gevonden in de

de blaashals en de urethra terwijl de patiënten toch

praktijk van Dr. Raas, gynaecoloog te Kirchhellen (BRD).

incontinent waren. Uit een ander onderzoek van de ana-

Het osteopatisch onderzoek en behandeling werd gedaan

tomie van de bekkenbodem is gebleken dat de urethra

door J.G.Kaijen, geregistreerd osteopaat bij het NRO en

infra-levator ligt. De intra-abdominale druk kan daar-

het ultrageluid onderzoek werd gedaan door Dr.Raas,

22

door geen invloed
uitoefenen op de urethra.23 Ook de hangmattheorie blijkt
niet stand te kunnen houden omdat de neurologische
intacte m.levator ani als een strak uitgespannen laken
tussen zijn aanhechtingen ligt.21
Om urine-incontinentie te kunnen diagnosticeren, moet
de patiënt uitgebreid ondervraagd en onderzocht worden.
Er zijn namelijk vele factoren die een invloed kunnen uitoefenen op het ontstaan ervan. Tijdens de consultatie
moet ook worden vastgesteld wat de invloed is van de
symptomen op de kwaliteit van het leven. Incontinente
vrouwen nemen vaak afstand van vele aspecten van het
normale leven. Zo worden bijvoorbeeld plaatsen vermeden
waar geen toilet in de buurt is, er wordt niet gedronken
(bijvoorbeeld tijdens een feest of een vergadering), lichamelijke activiteit wordt zoveel mogelijk gereduceerd en
sociale en seksuele contacten worden vermeden. Het is
zeer belangrijk om directe vragen te stellen om die factoren te kunnen ontdekken.24, 25, 26

2.2 - Onderzoeksdesign
Het betrof een single blind gerandomiseerde gecontroleerde studie. Het was single blind omdat de patiënten
niet op de hoogte waren gebracht van het feit of ze door
de randomisatie al dan niet in de controlegroep waren
beland. Het was gerandomiseerd omdat de patiënten via
loting in de controlegroep of experimentele groep werden ingedeeld. Het was gecontroleerd omdat er een evenwichtige controlegroep was.
De grootte van de experimentele groep en van de controlegroep bedroeg 8 patiënten. 5 patiënten van de controlegroep werden na de controle-periode ingedeeld bij de
experimentele groep zodat het totaal in de experimentele
groep op 13 kwam.
De efficiëntie van de behandeling werd getoetst door de
experimentele groep te vergelijken met de controle groep(
ongepaarde vergelijking). In de controlegroep werden 3
patiënten uitgesloten van behandeling. Dit in verband met
operaties en infecties die ontstaan waren door externe fac-

2 Methode

toren tijdens de voorbereiding van het onderzoek.

2.1 - De deelnemers aan het onderzoek

Opbouw van het onderzoek bij de experimentele groep

De proefpersonen waren geselecteerd uit vrouwelijke

(n=13): Invullen vragenlijst en ultrageluidonderzoek

patiënten die de praktijk bezochten. De voorselectie was

(=tweede meting).

gedaan door urologen en/of gynaecologen die de diagnose

1 Osteopathisch onderzoek en externe behandeling.

stressincontinentie hadden vastgesteld. Door deze artsen

De gestandaardiseerde behandeling gebeurde eenmaal in

waren de patiënten onderzocht op pathologieën, zoals

de week gedurende 3 weken.

tumoren, acute inflammaties en andere contra-indicaties

2 Na de externe behandelingen: invullen van de gestan-

zoals zwangerschap en intra-uteriene middelen. Indien

daardiseerde vragenlijst en een ultrageluid onderzoek

een van deze factoren aanwezig was, dan werden de

(=derde meting).

betrokken patiënten uitgesloten van deelname aan het

3 Vaginaal onderzoek en behandeling.

onderzoek. De uiteindelijke selectie werd gedaan door

4 Ultrageluidonderzoek na de vaginale behandeling en

middel van een gestandaardiseerde vragenlijst met een

het invullen van de gestandaardiseerde vragenlijst

score voor stressincontinentie en een score voor urge-

(=vierde meting).

17
De Osteopaat - jaargang 5 - nr.1

Osteopathisch effectonderzoek bij stressincontinentie bij de vrouw
Opbouw van het onderzoek bij de controlegroep (n=8):

uit een status quo. Om te beoordelen of de osteopathische

1 Invullen van de gestandaardiseerde vragenlijst en een

behandeling invloed heeft gehad op het urineverlies werd

ultrageluid onderzoek (=eerste meting).

er gekeken naar de verandering in de score van de vol-

2 Gedurende 3 weken geen behandeling.

gende vragen:

3 Invullen van de gestandaardiseerde vragenlijst en een

Vraag 1: Hoe vaak heeft u onvrijwillig urineverlies?
Zelden, af en toe of dagelijks.

ultrageluid onderzoek (=tweede meting).

Vraag 2: Hoeveel urineverlies heeft u? Enige druppels of
Tabel studieschema ▼

meer.
Vraag 3: Het urineverlies stoort me af en toe òf enorm.
Vraag 4: Wanneer heeft u urineverlies? Bij hoesten en
niezen of bij gaan staan of liggen.

2.4 - Osteopathisch onderzoek
Het onderzoek van het segment van de blaas heeft betrekking op:
• het neurologisch parasympatisch segment S2 tot en
• Meting 1: Invullen van de gestandaardiseerde vragenlijst en ultrageluid onderzoek van de controlegroep.
• Meting 2: Invullen van de gestandaardiseerde vragenlijst en ultrageluid onderzoek van de controlegroep en
experimentele groep voor de behandeling.
• Meting 3: Invullen van de gestandaardiseerde vragenlijst en ultrageluid onderzoek van de experimentele groep na de
externe behandeling.
• Meting 4: Invullen van de gestandaardiseerde vragenlijst en ultrageluid onderzoek van de vaginale behandeling.

met S4
• neurologisch orthosympatisch segment Th10 tot en
met L2.
• visceraal: blaas, urethra met hun steun- en ophangingssysteem
• bekkenbodem, m.pubovesicalis/urethrale, foramen

2.3 - De metingen

obturatoria.

Vaginaal ultrageluid is geschikt voor het onderzoek van

Voor wat betreft het neurologische segment werd onder-

vele aspecten van urine-incontinentie. Het is een eenvou-

zocht of er somatische disfuncties aanwezig waren van de

dige techniek met goede resultaten, het is relatief goedkoop

desbetreffende wervels. Voor wat betreft de viscera en het

en patiënten kunnen het goed verdragen. Met deze

omliggende bindweefsel werd er onderzocht of er restric-

methode is het mogelijk om de blaashals, de urethra en de

ties aanwezig waren en bij de spieren werd onderzocht of

peri-urethrale structuren te onderzoeken.16, 17, 18, 19, 51, 52, 53, 54, 55

er hypertonie aanwezig was.

Het gebruik van vaginaal ultrageluid bij het onderzoek
van de urethra is vergeleken met andere onderzoekstechnieken betrouwbaar gebleken.56

2.5 - Gestandaardiseerde osteopathische behandeling

De ultrageluidmetingen: met behulp van een vaginale

De behandeling in dit onderzoek werd verdeeld in een

ultrageluidmeting werd de lengte van de urethra gemeten

externe behande-

vanaf het ostium urethrae internus tot aan het ostium

ling en een vaginale behandeling. De in het onderzoek

urethrae externus. Er vonden drie metingen plaats. Ten

gevonden disfuncties werden met gestandaardiseerde

eerste werd de lengte van de urethra in rust gemeten, ten

technieken behandeld 30,57. Dat betekende dat iedere

tweede bij persen en ten derde bij contractie van de bek-

patiënt met dezelfde technieken werden behandeld.

kenbodemspieren. Om de invloed van de variabele

De externe behandeling:

omgevingsfactoren zoveel mogelijk te beperken tijdens

1 De behandeling van monolytische disfuncties van de

de onderzoeksperiode, werden alle metingen van de per-

thoracale wervels 10 tot en met 12, van de lumbale

sonen uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden. Zoals

wervels 1 tot en met 2 bestond uit een high velocity

dezelfde ruimte, dezelfde gynaecologische uitgangshou-

2 De behandeling van het sacrum bestond uit een liste-

Mhz), dezelfde onderzoeker en dezelfde instructies naar

ning techniek zoals beschreven in het boek Het

de patiënt toe (voor het meten een comfortabel gevulde

Bekken.57

blaas).

De patiënt is in ruglig. De osteopaat zit naast de

Tijdens het onderzoek werd er gebruik gemaakt van een

patiënt, een hand onder het sacrum, de vingers naar

gestandaardiseerde vragenlijst met een score voor stres-
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thrust.

ding, hetzelfde meetinstrument (vaginale geleider van 5

craniaal.

sincontinentie en een score voor urge-incontinentie. 27, 28, 29

Eerste fase: De osteopaat plaatst de andere hand onder

De vragenlijst bestond uit een retrograde anamnese en

het complex L4-L5. Hij geeft een zeer lichte fasciale

Osteopathisch effectonderzoek bij stressincontinentie bij de vrouw
tractie in de as van de wervelkolom tot ontspanning

5 Foramen obturatorium.

van de weke delen wordt aangevoeld.

De patiënt in rugligging met het been aan de aangeda-

Tweede fase: De osteopaat plaatst de andere arm op de

ne zijde opgetrokken. De onderzoeker stond aan de

ilii, elleboog op de ene SIAS, hand op de andere SIAS.

aangedane zijde en plaatste zijn duim boven de oor-

Hij geeft een zeer lichte compressie (de beide ilii naar

sprong van de musculus adductor longus, in de rich-

elkaar toe) tot hij ontspanning voelt van het sacrum.

ting 1 cm naar lateraal en 1 cm naar caudaal. De duim

Derde fase: De osteopaat plaats de andere hand op de

bevond zich posterior van de de musculus adductor

pubistakken.

longus. Vanuit deze positie werd langzaam naar dorsaal

Hier volgt hij de beweging van het bekkendiafragma.

gedrukt tot spanning in de membrana obturatoria werd

Dit kan een rotatie om een cranio-caudale as, een rota-

waargenomen. Hier werd een ponçage uitgevoerd tot

tie om een latero-laterale as, een rotatie om een dorso-

er een ontspanning te voelen was. Op het eind van de

ventrale as of een combinatie beweging om deze drie

ponçage werd er een recoil-techniek gedaan op de

assen zijn. Dit hangt steeds van de desbetreffende disfunctie af.
3 Mobilisatie van de musculus pubovesicalis.

membrana obturatoria.
6 Ontspannen van de bekkenbodem.
De patiënt in zijligging, op de niet aangedane zijde,

De patiënt in rugligging met één been opgetrokken en

met de knieën opgetrokken. De onderzoeker stond

het andere been gestrekt.

achter de patiënt en plaatste de vingertoppen in de

De vingers van één hand werden 2 cm aan weerszijden

fossa ischio-rectalis, tussen de tuber ischiadicum en de

van de linea alba geplaatst net craniaal van de symfyse.

anus. Door een endorotatie van de heup werd de fossa

Langs de inferior laterale randen van de musculus rectus

ischiorectalis toegankelijker. Met de andere hand werd

abdominis werden de vingers naar caudaal en posterior

het ilium in een outflare gebracht. Tijdens de uitade-

geduwd. De vingers werden geplaatst ter hoogte van

ming vond een ritmische mobilisatie plaats tot ont-

restricties. Met de andere hand werd contact genomen

spanning werd waargenomen, met op het eind een

met de knie van de patiënt en werd het been in flexie

recoil-techniek.

en abductie met kleine bewegingen in circumductie
bewogen op geleide van de restricties.

De vaginale behandeling:
1 Mobilisatie van de urethra.

Afbeelding 1 ▼

De patiënt lag in gynaecologische houding. De onderzoeker duwde met de vingers van één hand de blaas en

Manipulatie van de pubo-vesicale ligamenten: lighouding

uterus in de richting van de urethra. Met de index van
de andere hand werd contact genomen op de urethra.
Er werd een ponçage gedaan op de urethra en daarna
werd de urethra naar craniaal en naar laterolateraal
gemobiliseerd.
Afbeelding 2 ▼
Urethrale manipulatie

4 Mobilisatie van de lamina pubo-vesico-utero-rectosacralis. De patiënt in rugligging met de knieën opgetrokken waarbij de benen rusten op de knie van de
onderzoeker. Met één hand werd de blaas naar de
onderzoeker toebewogen en met de andere hand werd
het bekken en de benen bewogen in een tegengestelde
ritmische rotatie.
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2 Mobilisatie van de blaas.

Tabel F: Persoonskenmerken ▼

De patiënt lag in de gyneacologische houding. De
onderzoeker nam met de vingers van de ene hand
extern contact met de blaas en met twee vingers vaginaal contact met de blaashals. De blaashals werd in de

Patiënt Leeftijd Pariteit Soort Hysterec Roken Familiar
(jaren)
bevaling Tommie

richting van de externe vingers gemobiliseerd.
1

43

2

vaginaal

nee

nee

nee

2

55

2

vaginaal

ja

nee

nee

3

46

2

vaginaal

ja

nee

nee

4

50

2

vaginaal

nee

nee

nee

5

34

1

vaginaal

nee

nee

nee

6

50

3

vaginaal

nee

ja

nee

7

41

2

vaginaal

ja

nee

nee

8

49

3

vaginaal

nee

nee

ja

9

43

3

vaginaal

ja

nee

nee

10

47

1

vaginaal

nee

nee

nee

11

53

2

vaginaal

ja

nee

ja

12

44

2

vaginaal

nee

ja

ja

13

57

1

vaginaal

nee

nee

ja

14

64

4

vaginaal

ja

nee

nee

15

35

1

vaginaal

nee

ja

nee

16

37

2

vaginaal

nee

nee

ja

Afbeelding 3 ▼
Manipulatie van de blaashals

3 Mobilisatie van de musculus pubovesicalis en pubourethrale.
De patiënt lag in de gynaecologische houding. Met de
vingers van de ene hand werd extern contact genomen
met de blaas. Met twee vingers van de andere hand
werd vaginaal contact genomen met blaas. De blaas werd
bimanueel gemobiliseerd in alle mogelijke richtingen.
4 Foramen obturatoria.
De patiënt lag in gynaecologische houding. Met twee
vingers vaginaal werd contact genomen met afwisselend de linker en rechter foramen obturatoria. Hier
werd een ponçage techniek uitgevoerd.

3 Resultaten
Voor de statistische verwerking werd gebruik gemaakt
van het statistisch sofware programma SPSS.
Bij vergelijking tussen de controlegroep en de experimentele groep kunnen voor leeftijd, pariteit en gewicht
geen significante verschillen (Mann-Whitney U-test)
worden aangetoond. Derhalve kan men stellen dat de ver-

In deze tabel staan de gegevens vermeld, die verkregen zijn uit

deling over beide groepen evenwichtig is geschied.

de amamnese, van de personen die hebben meegedaan met het

Eveneens is er voor de kenmerken zoals hysterectomie,

onderzoek. De nummers 1-8 betreft de experimentele groep en

roken en familiair geen verschil tussen de studiegroepen

de nummers 9-16 betreft controle groep.

(chi-kwadraat test).
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Incontinentie vragenlijst
Urge Score
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wie oft verlieren Sie ungewollt Urin ?
selten, gelegentlich
taglich, mehrmals taglich, dauernd
Wie gross sind die Urinmengen, die Sie verlieren?
enige tropfen
grossere mengen
Das verlieren von Urin
stort mich nur gelegentlich
behindert mich enorm
In welcher situationen verlieren Sie Urin?
beim Husten und Niesen
beim Sitzen, im liegen
Frauen: Haben Sie Kinder geboren?
Männer: Hatten Sie Operationen an der Prostata?
ja
nein
Wie haufig mussen Sie taglich Wasser lassen?
alle 3 - 6 stunden
alle 1 - 2 stunden
Mussen Sie auch nachts Wasser lassen?
nie, 1 mal
2 - 4 mal, haufiger
Verlieren Sie auf dem Weg zur Toilette Urin?
niemals, selten
fast immer
Wenn Sie Harndrang verspuren, mussen Sie dann sofort
gehen oder konnen Sie noch abwarten?
kann warten, muss bald (10-15 min.) gehen.
muss sofort gehen.
Verspuren Sie plotzlich starken Harndrang,und verlieren Sie
kurz darauf Urin, ohne dass Sie es verhindern konnen?
nie
gelegentlich, haufig
Verlieren Sie auch nachts im Schlaf Urin?
nein, nie
haufig, regelmassig
Besteht haufiger, kaum unterdruckbarer Harndrang?
eigentlich nie, gelegentlich
oft, behindert mich sehr
Der haufige, kaum unterdruckbare harndrang ist fur mich
eigentlich kein Problem
stort, behindert mich stark
Haben Sie das Gefuhl, dass die Blase nach dem
Wasserlassen vollkommen leer ist?
ja
nein
Konnen Sie den Harnstrahl willkurlich unterbrechen?
ja
nein
Wie ist Ihr Gewicht?
uber 70 kg
unter 70 kg
Gesamtsumme 1-16

Stress Score
1

1
1
1
2
1
1
1

1
0
3
2
2
3
2
2

2
3

2
3
1
1
2
3
2
2

1
1
1
2
2
0
26

26

▲ Tabel G: De gestandaardiseerde vragenlijst.
Veel gebruikt is een gestandaardiseerde vragenlijst waaraan een score is verbonden. Deze scorelijst wordt gebruikt
om zonder urodynamisch onderzoek tot de waarschijnlijkheids-diagnose stressincontinentie of urge-incontinentie
te komen.27, 28, 29
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Tabel H: Uitleg score van de vragenlijst.

Urge-Score
0-6

7 - 12

13 - 26

MR 3

MR 2

MR 1

Patiënten met urine-incontinentie hebben urge-score en een
stress-score die ligt tussen 0 en 26. Ligt de urge-score tussen 13 en

0-6

26 en de stress-score tussen 0 4 en 6, dan is een statistische significante waarschijnlijkheid van 97% aan te nemen dat er sprake is
van een urge-incontinentie (motorisch geïrriteerde blaas = MR).

7 - 12

UI 2

78,% van alle gevallen van motorische urge-incontinentie ligt in

MR 4

de velden MR 1 - 4. Ligt de stress-score tussen 13 en 26, dan is er
Sreß-Score

met een statische significante waarschijnlijkheid van 87% aan te
nemen dat er sprake is van stress-incontinentie. 81,5% van alle

13 - 26

gevallen van stress-incontinentie liggen in de velden UI 1 en UI2.

UI 1

De hoogte van de score geeft ook een indruk over de sterkte van
de incontinentie.

Om te zien of er daadwerkelijk een verbetering heeft

De Totaal Score vraag 1 - 4 van de Incontentie vragenlijst
Patiënt

Groep

Meting 1

Meting 2

stress

urge

urge

urge

1

E

-

-

1

4

0

5

0

0

2

E

-

-

2

3

0

0

0

0

3

E

-

-

1

3

1

3

0

0

4

E

-

-

0

5

0

0

0

0

5

E

-

-

2

3

2

2

0

5

7

E

-

-

0

5

0

5

0

0

8

E

-

-

1

4

0

0

0

0

9

C

1

4

1

4

0

2

0

0

10

C

0

5

0

5

-

-

-

-

11

C

0

5

0

5

0

5

0

0

12

C

2

2

2

2

-

-

-

-

13

C

0

5

0

5

0

5

0

4

14

C

2

2

2

2

-

-

-

-

15

C

0

5

0

5

0

5

0

0

16

C

2

2

2

2

1

3

1

3

Score

stress

plaats gevonden van het urineverlies is gekeken naar de
Meting 4

E = experime
C = controle

Score

stress

Meting 3

urge

Score

stress

verandering in de stress-score van vraag 1- 4. Deze vragen
hebben te maken met urineverlies. De hoogste score is 5

Score

punten en de laagste score is 0 punten.
Er is gekeken of er een verandering valt vast te stellen bij
de overgang van meting 1 naar meting 2 enz... Met andere
woorden wat is de invloed van de interventie tussen de
opeenvolgende stappen. Er werd eerst nagegaan met een
globale analyse (de Friedman test) of er überhaupt verschillen optreden tussen de verschillende meetmomenten.
In de experimentele groep is de Friedman test duidelijk
significant (p=0.001).
Door de metingen twee aan twee te vergelijken werd in
detail onderzocht tussen welke meetmomenten er zich
verschillen voordoen. Dit gebeurde met behulp van de
Wilcoxon test.In de experimentele groep kan men vaststellen dat er een sterk significante terugval is van de
stress-score. Dit verschil uit zich vooral tussen meting 2
en 4 (verschil tussen start van de behandeling en na de
vaginale behandeling, p=0.003). Ook tussen meting 3 en
4 is er een significante terugval van de stress-score (verschil tussen externe behandeling en vaginale behandeling, p=0.011). Tussen meting 2 en 3 is er geen significant

▲ Tabel I: De totaal score van vraag 1 - 4.
In de tabel staan de scores vermeld die verkregen zijn uit de vragenlijst. Om te
zien of er daadwerkelijk een verbetering heeft plaats gevonden van het urineverlies is gekeken naar de verandering in de stress-score van vraag 1 - 4. Deze
vragen hebben te maken met uineverlies. De hoogste score is 5 punten en de
laagste score is 0 punten.

22
De Osteopaat - jaargang 5 - nr.1

verschil vastgesteld (verschil tussen de start van de
behandeling en de externe behandeling, p=0.089).

▲
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Stress
Sc 2

stress
Sc 3

Sterss
Sc 4

3.9
1.2
4.0
2.0

3.1
2.1
3.0
0.0

0.9
1.8
0.0
5.0

Tabel J: Stress Score van de vragen 1-4

In de experimentele groep kan men vaststellen dat er een sterk
significante terugval is van de stress-score. Dit verschil uit zich

Gemiddelde
st. dev.
Mediaan
range

vooral tussen meting 2 en 4 (verschil tussen start van de behandeling en na de vaginale behandeling, p=0,003). Ook tussen
meting 3 en 4 is er een significante terugval van de stress-score
(verschil tussen externe behandeling en vaginale behandeling,

Friedman test

P = 0.001

p=0,011). Tussen meting 2 en 3 is er geen significant verschil
vastgesteld (verschil tussen de start van de behandeling en de

Wilcoxon test

* P = 0.089 *
* P = 0.011 *

externe behandeling, p=0.089).

* P = 0.003 *

6

5

4

3

2

1

0

-1
Stress Sc 2

Stress Sc 3

Stress Sc 4

▲ Tabel K: Box-and-whisker diagram van de stress-score.

Het validiteitsonderzoek van de ultrageluidmeting werd

In de tabellen zijn de statistische verwerkingen te zien van

gedaan bij vijf vrouwen waarvan de urethra werd gemeten

de metingen van de lengte van de urethra in rust, bij per-

in rust, bij persen en bij con-tractie van de bekkenbodem.

sen en bij contractie.

Deze drie metingen werden 10x herhaald waarbij er na
iedere meetsessie (meting in rust, persen, contractie)

Er was nagegaan of er een verandering valt vast te stellen

gewisseld werd van testpersoon.

bij de overgang van meting 1 naar meting 2 enz. Met

Voor continue meetresultaten wordt de validiteit uitge-

andere woorden wat was de invloed van de behandeling

drukt door middel van de intraclass correlatiecoëfficiënt

tussen de opeenvolgende stappen. Er werd eerst na-

(ICC). In rust bedraagt de ICC 0.9833 [0.9479, 0.9980].

gegaan met de Friedmann-test of er in het algemeen ver-

Bij persen bedraagt de ICC 0.9780 [0.9317, 0.9974]. Bij

schillen optraden tussen de verschillende meetmomen-

contractie bedraagt de ICC 0.9896 [0.9676, 0.9988].

ten. Door de metingen twee aan twee te vergelijken werd

De 95% betrouwbaarheidsinterval staat tussen haakjes

in detail onderzocht tussen welke meetmomenten er zich

aangegeven. De bekomen intraclass waarden kunnen als

verschillen voordeden. Deze analyse gebeurde met de

goed worden gezien.

Wilcoxon test.
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Gemiddelde
st. dev.
Mediaan
range

rust m2

rust m3

rust m4

rust 4 - 2

rust 4 - 3

2.8
0.5
2.8
1.7
3.6

2.7
0.5
2.9
1.9
3.5

3.1
0.6
2.1
2.1
3.8

0.3
0.4
0.3
-0.2
0.9

0.4
0.3
0.3
1.0
1.0

Friedman test
Wilcoxon test

P = 0.008
* P = 0.062 *
* P = 0.006 *
* P = 0.019 *

P = 0.62

▲ Tabel L: Metingen van de lengte van de urethra in rust
Binnen de experimentele groep uitte de significantie zich door een verschil tussen meting 2 en meting 4 ( verschil tussen de start van de behandeling en de vaginale behandeling, p=0.019) en tussen meting 3 en meting 4
(verschil tussen de externe behandeling en de vaginale behandeling, p=0.006). Er was geen significant verschil
tussen meting 2 en 3 (verschil tussen start van de behandeling en de externe behandeling, p=0.62).
rust m2 = meting voor de behandeling
rust m3 = meting na de externe behandeling
rust m4 = meting na vaginale behandeling
rust 4-2 = het verschil tussen meting na de start en na de vaginale behandeling
rust 4-3 = het verschil tussen de meting na externe behandeling en na de vaginale behandeling

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

rust 1
1.5
rust 2
1.0
9

10

11

12

13

14

15

16

▲ Tabel M: Lijndiagram van meting 1 en 2 in rust
Binnen de controlegroep voorzag het onderzoek een tweede meting zonder dat ertussen werd behandeld.
Hierdoor was een beoordeling mogelijk van de reproduceerbaarheid binnen deze groep tussen meting 1 en
meting 2. Er is geen significant verschil tussen deze twee meetmomenten bij rust, p=0.73.
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Gemiddelde
st. dev.
Mediaan
range

druk m2

druk m3

druk m4

druk 4 - 2

druk 4 - 3

2.4
0.6
2.3
1.4
3.9

2.2
0.6
2.2
1.4
3.6

2.5
0.7
2.8
1.5
3.3

0.0
0.7
0.1
-1.3
1.1

0.3
0.4
0.2
-0.3
0.9

Friedman test
Wilcoxon test

P = 0.093
* P = 0.29 *
* P = 0.031 *
* P = 0.62 *

P = 0.31

▲ Tabel N: Metingen van de lengte van de urethra bij druk
De significantie binnen de experimentele groep uitte zich door een verschil tussen meting 3 en 4, p=0.031. Er
was geen significant verschil tussen 2 en 3, en tussen meting 4 en 2.

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
drukm 1
1.0

drukm 2

.5
9

10

11

12

13

14

15

16

▲ Tabel O: Lijndiagram van meting 1 en meting 2 bij druk.
Eris geen significant verschil tussen beide metingen, p=0.26.

Gemiddelde
st. dev.
Mediaan
range

contractie
m2

contractie
m3

contractie
m4

contractie
4-2

contractie
4-3

3.2
0.6
3.3
1.7
4.1

3.3
0.7
3.4
2.2
4.5

3.9
0.8
4.0
2.5
5.1

0.8
0.5
0.7
0.2
2.2

0.7
0.4
0.6
0.0
1.7

Friedman test
Wilcoxon test

P < 0.001
* P = 0.18 *
* P = 0.002 *
* P = 0.001 *

P = 0.18

▲ Tabel P: Metingen van de lengte van de urethra bij contractie
De significantie binnen de experimentele groep uitte zich door een verschil tussen meting 2 en 4, (verschil tussen
de start van de behandeling en de vaginale behandeling, p=0.001) en tussen meting 3 en 4 (verschil tussen de
externe behandeling en de vaginale behandeling, p=0.002). Er was geen significant verschil tussen metingen 2
en 3 (verschil tussen de de start van de behandeling en de externe behandeling, p=0.18).
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4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

drukm1

.5

drukm2
9

10

11

12

13

14

15

16

▲ Tabel Q: Lijndiagram van meting 1 en meting 2 bij contrctie.
Er is geen significant verschil tussen meting 1 en meting 2, p=0.94.

Binnen de controlegroep voorzag het onderzoek een twee-

nente vrouwen meer dan 60% van de functionele lengte.

de meting zonder dat ertussen werd behandeld. Hierdoor

Dit is bij vrouwen met urine-incontinentie minder. 34

was een beoordeling mogelijk van de reproduceerbaarheid
binnen deze groep tussen meting 1 en meting 2.

De metingen in rust:

Analyse met behulp van de gepaarde Wilcoxon test gaf

Binnen de experimentele groep is er een significant

aan dat er geen verschil kon worden gezien tussen deze

(p=0.019) verschil te zien tussen meting 2 en meting 4 in

twee meetmomenten bij rust (p=0.73), bij persen

rust. Dat betekent dat na de vaginale behandeling er een

(p=0.26) en bij contractie (p=0.94).

duidelijke verlenging heeft plaats gevonden van de lengte
van de urethra in rust (= absolute lengte) in vergelijk met

4 Discussie

het begin van de behandeling.Deze verlenging varieert
van -0.09 tot 0.86 cm.
Ook is er een significant (p=0.006) verschil tussen meting 3

De gemiddelde lengte van de urethra bedraagt 3-4 cm,
gemeten vanaf de ostium urethrae interne tot aan de ostium urethrae externe 2.
Vrouwen met urine-incontinentie hebben een significan-

en 4. Dat betekent dat na de vaginale behandeling er een
duidelijke verlenging heeft plaats gevonden van de lengte
van de urethra in rust in vergelijk met de externe behandeling. Deze verlenging varieert van -0.25 tot 1.01 cm.

te afname van de lengte van de urethra.31,32,33 De afname
van de lengte is progressief met de toename van de ernst van

De metingen bij persen:

de urine-incontinentie.33 Zowel de absolute lengte (= lengte

Er is een significant (p=0.031) verschil te zien tussen meting

gemeten in rust) als de functionele lengte (= lengte gemeten

3 en 4. Deze verlenging varieert van –1.32 tot 1.07 cm.

bij aanspannen van de bekkenbodem) is bij incontinente
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vrouwen kleiner dan bij continente vrouwen.31

De metingen bij contractie:

Bij succesvolle incontinentieoperaties is een verlenging te

Er is een duidelijk significant (p=0.001) verschil te zien

zien van de functionele lengte van de urethra. Operatieve

tussen meting 2 en 4. Dat betekent dat na de vaginale

verlenging van de urethra met minstens 1 cm heeft een

behandeling er een duidelijke verlenging heeft plaats

duidelijk gunstig resultaat op urineverlies. Als de lengte

gevonden van de lengte van de urethra bij contractie van

korter is dan 2 cm kan dit de enige factor zijn voor het

de bekkenbodem (=functionele lengte van de urethra) in

ontstaan van urineverlies. Recidief incontinente vrouwen

vergelijk met het begin van de behandeling. Deze verlen-

hebben een verkorting van de urethra en de kleinste rela-

ging varieert van 0.24 tot 2.21 cm.

tieve lengte naar de maximale urethra sluitingsdruk. Om

Ook is er een significant (p=0.002) verschil te zien tussen

continent te blijven is de urethra sluitingsdruk van belang

meting 3 en 4. Dat betekent dat na de vaginale behandeling

en de lengte van de urethra vanaf de blaas tot aan het

er een duidelijke verlenging heeft plaats gevonden van de

punt waar de urethradruk maximaal is. De afstand van de

lengte van de urethra in vergelijk met de externe behande-

blaas naar de maximale urethra sluitingsdruk is bij conti-

ling. Deze verlenging varieert van -0.04 tot 1.71 cm.

Osteopathisch effectonderzoek bij stressincontinentie bij de vrouw
De gemiddelde lengte van de urethra (=absolute lengte)

Uit ander onderzoek blijkt dat er verschil is in de samen-

in de experi-mentele groep voor de behandeling staat in

stelling van de urethrale sfincter tussen incontinente en

onderstaand schema aangegeven [tussen haakjes staat de

continente vrouwen. Bij vrouwen met urine-incontinen-

range aangegeven].

tie is er minder spierweefsel en meer fibrose aanwezig in
de urethrale sfincter.37

meting 2 in rust

meting 2 bij persen

meting 2 bij contractie

Bij een vergelijkbaar onderzoek werd ook een verande-

2.8cm [1.65-3.58]

2.4cm [1.42-3.89]

3.2cm [1.72-4.13]

ring vastgesteld van het urethrale bindweefsel tussen
vrouwen met en zonder urine-incontinentie. Fibrose

Volgens Keane, et.al. bedraagt de gemiddelde lengte van

werd bij dit onderzoek echter niet bij iedere incontinente

de urethra in rust 3-4 cm. De gemiddelde lengte (2.8cm)

vrouw gevonden.38,39

van de experimentele groep is duidelijk minder.

Bindweefsel bevat en geeft steun aan arteriën, venen,

2

De metingen uit het onderzoek komen overeen met de

lymfevaten, zenuwen en gladde spiercellen.40

bevindingen van Walters, et.al., van Loenen, et.al.,

De verkregen resultaten lijken te kunnen worden toege-

Henriksson, et.al., namelijk dat vrouwen met urine-

schreven aan een mobiliteitsverbetering van het urethra-

incontinentie een afname hebben van de lengte van de

le bindweefsel en aan een mobiliteitsverbetering van het

urethra.31,32,33

bindweefsel van de omliggende structuren.

De gemiddelde lengte van de urethra in de experimentele

Door het mobiliseren van het bindweefsel ontstaat er een

groep na de vaginale behandeling staat in onderstaand

verbetering van de mobiliteit van de arteriën, de venen,

schema aangegeven [tussen haakjes staat de range aangege-

de lymfevaten, de zenuwen en de gladde spieren. De cir-

ven]. Ook staat de verlenging van de urethra aangegeven.

culatie verbetert direct door de lokale puls die voor vermindering van de stuwing zorgt en indirect door fascili-

Lengte
Verlenging

Metingen 4
in rust

Metingen 4
bij personen

Metingen 4
bij contractie

3.1 cm [2.16-3.80]
-0.09 tot 0.86 cm

2.5 cm [1.48-3,30]

3.9 cm [2.46-5.08]
0.24 tot 2.21 cm

tatie van II- en III- zenuwvezels die de IV-zenuwvezels
inhiberen.
Door de verbeterde viscerale mobiliteit zal de viscerosomatische reflex activiteit afnemen. Deze reacties zorgen
voor een afname van de fascili-tatie van het segment.41

Hieruit valt op te maken dat na de vaginale behandeling,
in vergelijk met het begin van de behandeling, er een dui-

Doel osteopathische behandeling:

delijke toename is van de lengte van de urethra in rust

1 inhiberen van de gefasciliteerde segmenten.

(absolute lengte) en bij contractie van de bekkenbodem

2 mobiliseren van viscerale restricties.

(= functionele lengte).
Voor wat betreft de stress-score in de experimentele groep
Het sluitingsmechanisme van de urethra in stresssituaties

kan men vaststellen dat er een sterk significante (p=0.001)

is afhankelijk van de integriteit van verschillende anato-

afname is van de stress-score. De afname van de stress-score

mische structuren die een verbinding hebben met de

uit zich vooral tussen meting 2 en meting 4 (p=0.003). Dat

urethra.De belangrijkste structuren zijn de sub-urethrale

betekent dat na de vaginale behandeling er een afname is

vaginale wand, de pubo-urethrale ligamenten, de pubo-

van de stress-score in vergelijking met de start van de

coccogeale spieren en de para-urethrale bindweefsel-

behandeling. Ook is er een afname van de stress-score tus-

structuren. In al deze structuren is bindweefsel aanwezig.

sen meting 3 en meting 4 (p=0.011). Dat betekent dat na de

Beschadiging van het bindweefsel zorgt voor onvoldoen-

vaginale behandeling er een afname is van de stress-score in

de werking van de urethralesluiting.

vergelijking met de externe behandeling.

De transmissie van de krachten van de spieren naar de

Tussen meting 2 en meting 3 is geen significant verschil

urethra is afhankelijk van het bindweefsel. Beschadiging

vastgesteld in de stress-score (p=0.089). Dat betekent dat

van dit bindweefsel veroorzaakt een onvoldoende wer-

er geen significante afname is van de stress-score na de

king van deze spieren.

externe behandeling.

Uit onderzoek blijkt dat, bij vrouwen met incontinentie, er

De patiënten hebben 1 week na de vaginale behandeling

een verander-ing te zien is van de structuur van het para-

de laatste vragenlijst ingevuld. Hieruit bleek dat in de

urethrale bindweefsel. De concentratie van collageen weef-

experimentele groep bij 10 patiënten de stress-score terug

sel was 30% meer en de diameter van de collagene vezels

viel op 0, dat wil zeggen dat 10 patiënten klachtenvrij

was 30% groter bij vrouwen met incontinentie. Ook de

waren geworden. Dat betekent dat er geen urineverlies

organisatie van het collageen verschilde. Er was een duide-

meer was bij drukverhogende momenten zoals hoesten,

lijke toename te zien van het aantal cross-linkings.36

niezen en persen.

35

2
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Ondanks de goede opzet van het onderzoek en de goede

Er is een significante ( p=0.001) afname van de stress-

resultaten hiervan is het nodig enige kanttekeningen te

score. Met name na de vaginale behandeling is er een sig-

plaatsen. Er is namelijk sprake van een te gering aantal

nificante (p= 0.003) afname van de stress-score in verge-

deelnemers (n=13 in de experimentele groep) om de

lijk met de start van de behandeling.

resultaten statistisch hard te maken.

Ook na de vaginale behandeling, in vergelijk met de

Verder is er sprake van een korte termijnmeting, ondanks

externe behandeling, is er een significante afname

het feit dat het studiedesign er in voorzag om zoveel

(p=0.011) van de stress-score.

mogelijk een osteopatische behandelingssituatie te benaderen. De laatste ultrageluidmeting is gedaan direct na de

Verder onderzoek is zeker aan te bevelen. Hierbij is het

vaginale behandeling en de laatste vragenlijst is ingevuld

raadzaam om grotere aantallen deelnemers te betrekken

1 week na de vaginale behandeling.

bij het onderzoek om een en ander statistisch hard te

Tevens dient vermeld te worden dat het onderzoek door

maken. Er kan dan ook gekeken worden naar het effect

één osteopaat is gedaan.

van de behandeling op korte én langere termijn. Verder

Ten aanzien van de veiligheid van de behandeltechnieken

kan er dan misschien een correlatie worden gelegd naar het

dient vermeld te worden dat er geen onderzoeken bekend

effect van de behandeling en de lengte van de urethra. Of

zijn waarbij gebleken is dat osteopatische technieken een

misschien moet er eerst een grootschalig onderzoek

gevaar opleveren voor de patiënt49. Er zijn geen studies

plaats vinden met grote aantallen patiënten waarbij

bekend waarin viscerale technieken zijn onderzocht op

alleen het effect van de behandeling wordt onderzocht.

hun effectiviteit.50
Er zijn wel eerder vaginale osteopatische technieken
gebruikt bij een onderzoek naar het effect van de osteopatische reductietechniek volgens Trédaniel op een 1e of
2e graads uterusprolaps en lage rugklachten.48

6 Abstract
Aim: the first objective of this dissertation was to investigate whether or not loss of urine, of women with stress
incontinence, could be affected through osteopathic tre-

5 Besluit

atment of the bladder’s segment. The second aim was to
see if osteopathic treatment was of any influence on the

Er kan de conclusie getrokken worden dat een osteopatische behandeling van het segment van de blaas en urethra
een afname veroorzaakt van het urineverlies bij drukverhogende momenten zoals hoesten, niezen en persen en
dat er een verlenging plaats vindt van de urethra in rust,
bij persen en bij contractie.
Van de dertien behandelde patiënten zijn tien patiënten
klachtenvrij geworden.

length of the urethra. The relevance of this study was to
determine if osteopathy can be of additional value besides already existing ways of treatment.
Introduction: the prevalence of urine incontinence lies
between 6 and 25 %. The remission ratio between 20 and
30 %. The aetiology and patho-physiology is up until
now not completely clear. Urine incontinence has many
factors which may influence the start of this problem, like
age, parity, weight, pregnancy and operations.
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In rust is er na de vaginale behandeling een duidelijk sig-

Method: it was a single-blinded randomised controlled

nificante verlenging van de urethra te zien in vergelijk

study. 16 patients (n=16) aged between 34 and 64 took

met het begin van de behandeling (p=0.019). Ook is er

part. The experimental group and the control group con-

een duidelijk significante verlenging van de urethra in

sisted out of 8 patients. Five patients out of the con-trol

rust te zien na de vaginale behandeling in vergelijk met de

group joined the experimental group after the control, so

externe behandeling (p=0.006).

that the total number of the experimental group became

Bij persen is er een significante verlenging te zien van de

thirteen. The patients exper-ienced standardised treat-

urethra na de vaginale behandeling in vergelijk met de

ment (extern and vaginal treatment). The meas-ures exis-

externe behandeling (p=0.031).

ted out of a ultra-sound-ranging with which the length of

Bij contractie van de bekkenbodem is er na de vaginale

the urethra was measured and out of a questionnaire

behandeling een duidelijk significante verlenging van de

which was linked to a score.

urethra te zien in vergelijk met het begin van de behan-

Results: in the experimental group is a clear significant

deling (p=0.001). Ook is er een duidelijk

(p=0.001) dimin-ution of the stress-score (which means

significante verlenging van de urethra te zien na de vagi-

there is a diminution of loss of urine.) The decrease of

nale behandeling in vergelijk met de externe behandeling

the stress-score is mainly shown after the vaginal treat-

(p=0.002).

ment (p=0.003). The growth of the length of the urethra

Osteopathisch effectonderzoek bij stressincontinentie bij de vrouw
is significant for the measures in rest (=absolute length,

seems that the obtained results can be attributed to bet-

p=0.008) as well as for the measures in contraction. (=

terment of mobility of the urethral connective tissue and

functional length, p=<0.001) The length increases as well

betterment of mobility of the connective tissue of sur-

after the external treatment as after the vaginal treatment.

rounding textures.

Discussion: an osteopathic treatment of the bladder’s

Conclusion: to conclude this investigation shows that oste-

segment has a positive influence on loss of urine with

opathic treatment can be of additional worth besides alre-

stress incontinence and on the length of the urethra. It

ady existing conser-vative and surgical ways of treatment.
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