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Uw persoonlijke gegevens

Naam:
 
....................................................................................................................
 
Adres:
 
....................................................................................................................
 
Postcode:
 
....................................................................................................................
 
Plaats:
 
....................................................................................................................
 
Telefoon:
 
....................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
Bij verlies wordt de vinder vriendelijk verzocht contact op te nemen met 
de eigenaar van deze map.
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Algemeen

Inleiding
U heeft blaas- en/of darmklachten die onvoldoende reageerden op 
eerdere behandelingen. Uw behandelaar denkt dat neuromodulatie 
mogelijk voor u een goede behandeling is. Bij neuromodulatie wordt 
operatief een neuromodulator (ook wel blaas- of darmpacemaker 
genoemd) ingebracht onder de huid in de bovenbil. De neuromodulator 
stuurt zwakke elektrische stroompjes naar de zenuwen die de blaas en 
darmen stimuleren. Hierdoor kunnen uw klachten verminderen. Deze 
methode werkt niet bij iedereen. Daarom wordt de behandeling gestart 
met een testperiode.
 
Uw persoonlijke informatie
Deze behandeling vraagt om uitgebreide voorbereiding waarbij u 
veel informatie krijgt. Deze informatie is belangrijk om uw klachten 
en de behandeling te kunnen begrijpen en er mee om te leren gaan. 
Vanzelfsprekend bespreken de artsen en andere zorgverleners alles met 
u wat voor u van belang kan zijn.
 
Persoonlijke Informatie Map
Deze Persoonlijke Informatie Map bevat een samenvatting van alle 
informatie die u mondeling heeft gekregen, zodat u deze thuis rustig 
door kunt lezen. Daarnaast kunt u uw naasten in de map laten lezen 
zodat ook zij op de hoogte zijn van wat er met u gebeurt. U vindt hierin 
informatie over uw klachten, onderzoeken en uw behandeling en over 
het omgaan hiermee.
 
In de tekst van deze map wordt soms voor meer informatie verwezen 
naar andere folders. Deze folders krijgt u van de betrokken zorgverleners 
indien deze voor u van toepassing zijn en op het moment dat dit 
belangrijk voor u is. U kunt deze dan toevoegen in uw map. Als u 
behoefte heeft aan andere of meer informatie, vraag hier dan gerust om 
bij uw arts of verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA).
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Daarnaast kan het zijn dat u zelf aanvullende informatie vindt. 
Die kunt u natuurlijk ook toevoegen aan uw map. Wij adviseren 
u wel om de juistheid en betrouwbaarheid van andere folders te 
laten beoordelen door uw arts, VS of PA.
 
Lees deze informatie als het kan van te voren. De ervaring leert dat veel 
informatie in een gespannen situatie verloren gaat. Als u de informatie 
opschrijft of laat opschrijven, bijvoorbeeld door uw begeleider, kunt 
u deze nog eens nalezen. Wanneer u merkt dat bepaalde zaken niet 
duidelijk zijn of niet voldoende aan de orde zijn geweest, dan kunt u om 
nadere informatie vragen.
 
Twee horen meer dan één
We adviseren u om een vertrouwd persoon mee te nemen naar 
de gesprekken met uw zorgverleners. Deze kan meeluisteren en 
aantekeningen maken in uw map.
 
Informatie op maat
Uw persoonlijke situatie kan afwijken van de algemene informatie in 
deze map. Ook kan door medische en/of persoonlijke omstandigheden 
uw zorgtraject anders verlopen dan tevoren was gepland.
 
Betrokkenheid bij uw behandeling
Het lezen van de informatie in deze map geeft u de mogelijkheid om 
meer inzicht te krijgen in uw klachten en de behandeling. Zo kunt u 
wellicht meer grip krijgen op de situatie. Wij vinden het belangrijk dat u 
goed geïnformeerd bent zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.
 
Telefoonnummers
Verder in deze map vindt u de telefoonnummers van de personen en 
afdelingen waar u tijdens uw behandeling mee te maken kunt hebben.
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Aandachtspuntenlijstjes
Tijdens uw behandeling heeft u met verschillende zorgverleners te 
maken. Deze map bevat aandachtspuntenlijstjes met de onderwerpen 
die aan bod komen tijdens uw bezoeken aan de polikliniek en uw 
opname. Deze lijstjes kunnen u en uw zorgverleners gebruiken 
als geheugensteun tijdens de gesprekken. Hiermee kunt u zich 
voorbereiden. Na afloop van de gesprekken kunt u aan de hand van 
deze lijstjes nog eens nagaan wat u is verteld. Als u iets mist of als iets 
nog onduidelijk is, dan kunt u er altijd op terugkomen.
 
Met welke zorgverleners krijgt u te maken?
Bij onderzoek en behandeling met neuromodulatie zijn verschillende 
zorgverleners betrokken.
 
Verpleegkundig specialist/physician assistant
De verpleegkundig specialist (afgekort VS) en physician assistant 
(afgekort PA) zijn ervaren zorgprofessionals met een aanvullende 
opleiding op HBO-master niveau. Zij zijn uw aanspreekpunten als het 
gaat op sacrale neuromodulatie. De VS en PA nemen een deel van de 
medische en verpleegkundige zorg voor een bepaalde groep patiënten 
van de medisch specialist over. In dit geval betreft het mannen en 
vrouwen die problemen hebben met de controle over de blaas- en/
of darmfunctie. De verpleegkundig specialist of physician assistant 
brengt uw klachten in kaart, voert onderzoeken uit en verricht medische 
handelingen. Verder bespreekt zij de uitslagen van onderzoeken met u 
en stelt zij in samenwerking met de specialist behandel- en zorgplannen 
op. U kunt met uw vragen en problemen bij de VS en/of PA terecht en 
krijgt van hen uitgebreide voorlichting over uw behandeling.
 
Medisch specialist
Mogelijk heeft u al contact gehad met de uroloog of chirurg. Dit zijn de 
medisch specialisten die operaties uitvoeren op het gebied van sacrale 
neuromodulatie. Dit is afhankelijk van uw klachten en of deze met uw 
blaas te maken hebben of met uw darmen. Als u zowel last heeft vanuw 
blaas als van uw darmen, werken deze specialisten nauw samen en 
wordt één van hen uw hoofdbehandelaar. 
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Opleidingsziekenhuis
Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden 
tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen 
en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met 
opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat 
uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door 
een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding 
tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. 
Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in 
opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. 
Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in 
opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.
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Controleverlies over de blaas- en of 

darmfunctie

Er zijn verschillende oorzaken voor het verlies van controle over de 
blaas- en darmfunctie. Bij u is sprake van een verstoorde werking van de 
zenuwen die de blaas en darmen aansturen. Om te kunnen begrijpen 
waarom neuromodulatie bij u mogelijk effectief kan zijn, leggen we 
eerst uit hoe deze zenuwen werken. Verder beschrijven we de klachten 
die kunnen ontstaan als deze zenuwen niet goed werken en u hierdoor 
minder of geen of controle heeft over uw blaas en/of darmen.
 
Werking van de zenuwen in het bekken
Eén van de manieren waarop de hersenen onze spieren en bewegingen 
besturen is via elektrische signalen. Deze elektrische signalen of 
impulsen worden getransporteerd via de zenuwen. De zenuwen bestaan 
uit hoofdwegen met kleinere vertakkingen. Een van de hoofdwegen 
loopt van de hersenen, via het ruggenmerg en de onderrug, naar het 
onderste gedeelte van de wervelkolom, het zogeheten sacrale gebied. 
Hier vertakt deze route zich in verschillende richtingen, waaronder het 
bekkengebied.
 
De spieren in het bekkengebied worden bestuurd via de zenuwen die 
ontspringen in het onderste deel van de wervelkolom. Zij besturen 
onder andere de bekkenbodemspieren en de sluitspieren van de 
plasbuis, blaas en anus. Door deze spieren aan te spannen, kunnen 
normaliter plas en ontlasting worden ‘opgehouden’. Het ontspannen van 
deze spieren zorgt ervoor dat u kunt plassen en ontlasting kunt hebben. 
Hieraan vooraf geven deze zenuwbanen de signalen door die het gevoel 
geven dat de blaas of darm vol is, waardoor aandrang ontstaat om naar 
het toilet te gaan.
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Het aanprikken van de zenuw gebeurt binnen het omkaderde gebied.   
  
Ontstaan van klachten
De klachten die u heeft, worden veroorzaakt doordat er onjuiste of 
ongewilde signalen via de zenuwbanen naar blaas en/of darmen 
worden gestuurd. Deze verkeerde signalen kunnen worden gecorrigeerd 
door neuromodulatie, ook wel sacrale zenuwstimulatie genoemd.
 
Hoe werkt neuromodulatie?
Neuromodulatie kan bij een aantal patiënten bepaalde klachten 
aanzienlijk verlichten. De neuromodulator stuurt zwakke elektrische 
prikkels naar de zenuwen die blaas en darmen stimuleren. Deze 
stimulatie helpt de aandrang om te plassen of te ontlasten beter onder 
controle te houden. Dit vermindert het verlies van urine en/of ontlasting 
en het aantal keren dat men moet plassen.
Neuromodulatie wordt alleen toegepast wanneer andere 
behandelingen, zoals medicijnen en fysiotherapie, niet werken of 
moeilijk te verdragen zijn.
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Hieronder staan de verschillende klachten beschreven waarvoor deze 
behandeling kan werken. Niet alle klachten hoeven op u van toepassing 
te zijn.
 
Een overactieve blaas*
Bij een overactieve blaas moet u overdag erg vaak plassen, soms ook 
’s nachts. Daarbij kan het voorkomen dat u de urine niet goed kunt 
ophouden, dit heet aandrangincontinentie. Hierdoor moet u zich vaak 
verschonen. Dit kan ook een gevoel van onzekerheid of schaamte geven. 
Behandeling met neuromodulatie kan zowel de hevige aandrang, het 
vaak moeten plassen als het urineverlies verminderen.
 
Urineretentie*
Bij urineretentie kunt u niet plassen of niet helemaal uitplassen. Soms is 
het dan nodig om zelfkatheterisatie toe te passen. Neuromodulatie kan 
de spieren van de plasbuis en de blaas zó beïnvloeden dat het plassen 
beter gaat. Hierdoor is zelfkatheterisatie niet (altijd) meer nodig.
 
Chronische blaasontstekingen*
Neuromodulatie kan in sommige gevallen ook de klachten van een 
bepaalde vorm van chronische blaasontsteking (interstitiële cystitis/
blaaspijnsyndroom) verlichten. De pijn kan hierdoor verminderen en u 
hoeft minder vaak per dag naar het toilet om te plassen.
 
Incontinentie van ontlasting*
Neuromodulatie kan worden toegepast bij mensen die hun ontlasting 
niet op kunnen houden. Vaak is er hierbij wel aandrang aanwezig, maar 
kan het ontlasten niet worden uitgesteld. Door neuromodulatie toe 
te passen kan het zijn dat de ontlasting langer kan worden uitgesteld, 
vaster is van vorm en zich minder frequent aandient.
 
*) Als u geen last heeft van deze klachten, is deze informatie niet voor u van toepassing
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Uw diagnose
Uw VS, PA of arts (uroloog of chirurg) stelt vast wat de oorzaak is van uw 
klachten (uw diagnose) en beoordeelt of u voor sacrale neuromodulatie 
in aanmerking komt. Of u daadwerkelijk baat heeft bij deze behandeling 
zal blijken uit de testfase. Vanzelfsprekend legt uw  VS, PA of arts u 
uitgebreid uit hoe deze testfase eruit ziet.
 
Aandachtspuntenlijst ‘Diagnose’
Hieronder staan de onderwerpen die uw specialist, VS of PA met u 
heeft besproken. Aan de hand hiervan kunt u nagaan of u voldoende 
informatie heeft gekregen, of dat u ergens nog vragen over heeft. U 
kunt deze bespreken met de VS of PA tijdens uw afspraak voor de eerste 
neuromodulatietest.
 
Uw arts, VS of PA heeft (indien van toepassing) met u de volgende 
onderwerpen  besproken:
•	 Aard van uw klachten
•	 Ontstaan van de klachten
•	 De invloed van uw klachten op uw dagelijks leven en werk
•	 Uw overige ziektegeschiedenis
•	 Onderzoeken die nog moeten worden gedaan
•	 Uw (waarschijnlijke) diagnose
•	 Werking van neuromodulatie
•	 De testfasen, waarom en hoe gebeurt dit
•	 Mogelijke resultaten van de test(en) en de behandeling
•	 Het plaatsen van de neuromodulator, de operatie en de opname
•	 De mogelijke risico’s en complicaties
•	 Mogelijke onduidelijkheden en vragen
•	 Uw thuissituatie
•	 Bij wie u met uw vragen terecht kunt
•	 Waar u meer informatie en lotgenotencontact kunt vinden
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Ruimte voor vragen en aantekeningen
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De testfase

Neuromodulatietest
In deze map vindt u de folder ‘Neuromodulatietest’. Hierin staat 
algemeen beschreven hoe deze test wordt uitgevoerd en wat er van u 
zelf wordt verwacht in deze periode.
De testfase voor patiënten met blaasklachten is iets anders dan voor 
patiënten met darmklachten. In dit hoofdstuk staat de informatie voor 
patiënten met alleen blaasklachten beschreven alsook de informatie 
voor patiënten met darm- of gecombineerde blaas- en darmklachten.
Afhankelijk van de klachten die u heeft, bespreekt de VS of PA alleen die 
informatie met u die voor u van toepassing is.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Bespreek dit dan met uw behandelend 
arts/VS/PA. Het kan zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen vóórdat de test 
plaatsvindt.

 
Eerste testfase als u alléén blaasklachten heeft
Deze testfase duurt 7 tot 14 dagen
•	 Op de afgesproken datum en tijd komt u naar de polikliniek voor 

het inbrengen van de draad en het testkastje. De VS/PA voert deze 
testbehandeling bij u uit. Daarna wordt het testkastje aangesloten 
op de draad en wordt uw onderrug afgeplakt met pleisters om 
verschuiving van de draad zoveel mogelijk te voorkomen. Vervolgens 
krijgt u uitleg over de werking van de afstandsbediening. Ook krijgt 
u ‘mictielijsten’ mee en wordt u uitgelegd hoe en waarom u deze 
moet invullen (zie verder). Er wordt een controlefoto gemaakt op de 
afdeling Radiologie om de ligging van de draad in beeld te brengen. 
Meer uitleg over het testkastje en hoe u hiermee om moet gaan 
vindt u verderop in dit hoofdstuk.

•	 Eén of twee weken later komt u weer terug op de polikliniek. Het is 
belangrijk dat u uw ingevulde mictielijsten meebrengt. De VS of PA 
bespreekt dan de resultaten van de test en de mictielijsten met u 
en verwijdert de draad en het testkastje. Hierna mag u thuis weer 
douchen en al uw andere activiteiten hervatten.

•	 Uw VS, PA en/of specialist bespreekt de resultaten van uw test.
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Eerste testfase voor mensen met alléén 
darmklachten of zowel blaas- als 
darmklachten
Deze testfase duurt veertien dagen. Uw arts, VS of PA spreekt met 
u de precieze periode af. Deze periode duurt langer omdat een 
ontlastingspatroon anders verloopt dan een plaspatroon. Sommige 
mensen hebben niet elke dag ontlasting en plassen moeten we 
meerdere malen per dag.
•	 Op de afgesproken datum en tijd komt u naar de poli voor het 

plaatsen van de draad en het testkastje. De VS of PA voert deze 
testbehandeling bij u uit. Daarna wordt het testkastje aangesloten 
op de draad en wordt uw onderrug afgeplakt met pleisters om 
verschuiving van de draad zoveel mogelijk te voorkomen. Vervolgens 
krijgt u uitleg over de werking van de afstandsbediening. Ook krijgt u 
een zogeheten ontlastingsdagboekje en, in geval van plasproblemen, 
mictielijsten mee en wordt u uitgelegd hoe en waarom u deze moet 
invullen (zie verder).

•	 Er wordt een controlefoto gemaakt op de afdeling Radiologie om 
de ligging van de draad in beeld te brengen. Meer uitleg over het 
testkastje en hoe u hiermee om moet gaan vindt u verderop in dit 
hoofdstuk.

•	 Na veertien dagen komt u weer terug op de poli. Het is belangrijk 
dat u de ingevulde mictielijsten en-/of  het ontlastingsdagboekje 
meebrengt. De VS/PA bespreekt dan de resultaten met u en 
verwijdert de draad en het testkastje. Hierna mag u thuis weer 
douchen en al uw andere activiteiten hervatten.
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Tweede testfase
Als duidelijk is dat u goed reageert op de eerste neuromodulatietest 
wordt een afspraak gemaakt voor een tweede test. Vaak is dit bij 
ontlastingsincontinentie niet nodig. Deze tweede test gebeurt altijd 
minimaal 4 weken na de eerste test. Dit om het lichaam weer te laten 
herstellen na de eerste test (zie verder). Na afloop van de tweede 
testperiode worden de draad en het testkastje verwijderd. Ook 
bespreekt u de testresultaten met de VS of PA. Afhankelijk van de 
specialist bij wie u onder behandeling bent wordt na de testfase een 
poliklinische afspraak gemaakt.
 
Aandachtspuntenlijst testfase
Hieronder staat een lijstje met aandachtspunten rond de testfase die 
uw specialist, VS of PA met u bespreken. Aan de hand hiervan kunt u 
nagaan of u voldoende informatie heeft gekregen over uw aandoening, 
of dat u ergens nog vragen over heeft.
 
Uw specialist en/of VS of PA bespreekt met u:
•	 De diagnose
•	 Het verloop van de test(en)
•	 De mictielijsten, waarom en hoe u deze invult
•	 Het ontlastingsdagboekje, waarom en hoe u dit invult
•	 Verwijderen van de testdraad en het testkastje
•	 Hoe u thuis tijdens de eerste testfase omgaat met het kastje, wat 

mag wel, wat raden we u af en waar moet u op letten
•	 Eventuele onduidelijkheden of vragen, als u met de tweede testfase 

gaat starten.
•	 Resultaten van de testfase(n)
•	 Vervolgafspraak over het besluit om al dan niet te opereren 
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Als het aanprikken van de zenuw niet lukt op 
de gebruikelijke manier
Er kunnen zich zowel tijdens de eerste als de tweede testfase 
omstandigheden voordoen waarbij het op de gebruikelijke wijze niet 
lukt om de juiste zenuw aan te prikken. Ook kan het voorkomen dat u 
geen stroom voelt in het gebied waar het de bedoeling is dat u dit wel 
voelt. In overleg met de VS, PA en/of arts wordt dan besloten om het 
stroomdraadje operatief in te brengen op een later tijdstip. Dit gebeurt 
onder algehele narcose op de operatiekamer. Hierbij wordt een draad 
geïmplanteerd die een aantal weerhaakjes bevat zodat deze minder 
makkelijk verschuift. Om zeker te zijn van een optimale positie van de 
draad worden tijdens de operatie röntgenfoto’s gemaakt. Ook wordt 
de reactie van uw bekkenbodem op de stroom getest. Vervolgens 
wordt een snee gemaakt aan de bovenzijde van de bil en wordt de 
geleidingsdraad via een soort onderhuidse tunnel naar uw bil gelegd. 
Dit is de plek waar in een tweede operatiesessie de neuromodulator zal 
worden geimplanteerd. Om infecties in dat gebied te voorkomen wordt 
de draad op de andere bil naar buiten geleid.  
 
Na de operatie wordt het testkastje aangesloten op de draad. De VS/
PA sluit deze aan en geeft uitleg over de afstandbediening. Dit gebeurt 
op de verpleegafdeling. U krijgt dan ook de afspraak mee om de test te 
evalueren. Zowel bij blaas- als bij darmproblemen duurt de testfase 2 
weken. U draagt het testkastje in een riem onder de kleding.
  
Aandachtspunten tijdens de testfase
Eet en drink thuis tijdens de testfase zoals u normaal gewend bent. 
Het is heel belangrijk dat u tijdens de testfase(n) thuis extra let op de 
onderstaande aandachtspunten:
•	 U verhoogt de stroom alleen als u geen stroom meer voelt of als u 

twijfelt of het kastje nog werkt. U verlaagt de stroom als u hinder 
ondervindt van de stroom.

•	 Laat het kastje in principe continu aanstaan, dus dag en nacht. Als 
de stroom u ’s nachts slapeloosheid bezorgt, mag u het kastje lager 
zetten of uitschakelen. Zet het kastje ’s ochtends weer meteen aan.
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•	 Als u zelf autorijdt, moet u het kastje voor uw eigen veiligheid uit 
zetten tijdens de autorit. Dit om onverwachte reacties te voorkomen. 
Als u bijrijder bent hoeft dit niet.

•	 Fiets liever niet tijdens de testperiode. Door de bewegingen tijdens 
het fietsen kan de draad verschuiven.

•	 Let op met bukken. De draad kan hierdoor verschuiven. Ga daarom 
door de knieën als u iets wilt oprapen of bijvoorbeeld uw veters wilt 
strikken.

•	 Ga niet sporten, omdat dan ook de kans groter is dat de draad 
verschuift of de pleister loslaat.

•	 U mag niet douchen of in bad gaan. U mag zich alleen zó wassen dat 
het kastje, de pleister en de draad niet nat kunnen worden.

•	 Controleer of u trillingen van de stroom blijft voelen. Verhoog de 
stand van het kastje als deze trillingen niet meer voelbaar zijn. De 
VS/PA heeft dit met u besproken.

•	 Vul de mictielijsten en/of ontlastingsdagboekje zo volledig mogelijk 
in. Alleen dan geeft dit een eerlijk beeld van de resultaten van de 
behandeling.  

 
Heeft u ondanks deze tips en de informatie in de folder nog vragen over of 
problemen met de werking van het testkastje? Neem dan tijdens kantooruren (met 
uitzondering van woensdag) contact op met de polikliniek Urologie, telefoonnummer 
040 - 239 70 40.
Op maandag en dinsdag kunt u ook contact opnemen met polikliniek Chirurgie 040 - 
239 71 50.
Heeft u buiten kantooruren een vraag die absoluut niet kan wachten? Neem dan 
contact op met de dienstdoende uroloog of chirurg, via de afdeling Spoedeisende 
Hulp.

 
Ruimte voor vragen en aantekeningen
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Resultaten 

Positieve resultaten van de testen
Tijdens de poliklinische afspraak bespreekt de arts, VS of PA met u de 
mogelijkheid van definitieve plaatsing van de neuromodulator. Dit is 
afhankelijk van de resultaten tijdens de testperiode en hoe u dit heeft 
ervaren. Ook zal besproken worden welke type neuromodulator het 
beste bij u past. Als wordt besloten tot definitieve plaatsing van een 
neuromodulator dan bespreekt uw arts, VS of PA de gang van zaken 
rondom de operatie met u en beantwoordt uw vragen hierover. De 
operatie vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose). Het duurt 
meestal enkele weken voordat uw operatie kan worden ingepland. De 
operatieplanner van de afdeling Urologie/ Chirurgie belt u om de datum 
voor uw operatie af te spreken.
 
Negatieve resultaten van de tests
Als uit de testperiode blijkt dat u niet genoeg baat heeft bij 
neuromodulatie, heeft het plaatsen van een definitieve neuromodulator 
geen zin. U krijgt dan een afspraak op de polikliniek om eventuele 
andere mogelijkheden voor behandeling te bespreken.
 
Onduidelijke resultaten van de tests
Soms geven de testresultaten geen eenduidig beeld van het effect van 
neuromodulatie op uw klachten. In dit geval kan eventueel worden 
besloten de stroomdraad operatief in te brengen. Zie hiervoor het 
hoofdstuk ‘Als het aanprikken van de zenuw niet lukt op de gebruikelijke 
manier’.
 
Ruimte voor vragen en aantekeningen
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Verschillende typen 

neuromodulatiesystemen
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De operatie 

Voorbereiding op de operatie 
Preoperatieve screening en anesthesie
U wordt geopereerd en daarom doorverwezen naar de Polikliniek 
Pre-Operatieve Screening (PPOS). Op deze polikliniek bekijkt de 
anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich 
meebrengt. Dit noemen we preoperatieve screening. Tijdens dit gesprek 
komen een aantal onderwerpen aan bod. Dit zijn onder andere de soort 
verdoving (anesthesie) en pijnstilling. Ook bespreekt u waarop u moet 
letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. 
Daarnaast maakt u afspraken over hoe u op die dagen uw medicijnen 
gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Bespreek het gebruik van 
bloedverdunners ook altijd met uw behandelend arts. Als u medicijnen 
gebruikt, neem dan een actueel medicijnoverzicht of medicijnpaspoort 
mee.
 
Een bezoek aan de polikliniek Preoperatieve screening gebeurt op 
afspraak. De polikliniek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur via telefoonnummer 040 - 239 85 01.
 
Meer informatie over preoperatieve screening en verdoving vindt u in 
de folder ‘Anesthesie’.
 
Opname
Op de met u afgesproken datum en tijd meldt u zich op de betreffende 
afdeling. De verpleegkundige helpt u met het installeren op de kamer 
en zorgt dat u klaar bent voor de operatie. Zodra u aan de beurt bent, 
brengt de verpleegkundige u in bed naar de voorbereidingskamer. Als 
de operatiekamer gereed is wordt u hier naartoe gebracht en wordt 
u, na het gezamenlijk controleren van alle benodigde gegevens, onder 
narcose gebracht.  
 



22

De ingreep zelf
Als u in slaap bent gebracht, wordt u  op de buik gedraaid om goed bij 
het operatiegebied te kunnen. Ook wordt een infuus ingebracht.
 
De arts of PA zoekt met een naald onder in de rug de zenuw op 
die uw darm en blaas aanstuurt. Daarna wordt op deze plaats de 
geleidingsdraad ingebracht. Om zeker te zijn van een optimale positie 
van de draad wordt tijdens de operatie röntgendoorlichting toegepast. 
Ook wordt de reactie van uw bekkenbodem op de stroom getest. 
Vervolgens wordt een snee gemaakt aan de bovenzijde van de bil. 
Daarna wordt de geleidingsdraad via een soort onderhuidse tunnel naar 
uw bil gelegd alwaar de neuromodulator kan worden aangesloten. Na 
het sluiten van de wond krijgt u een drukverband. Aan de buitenkant is 
nauwelijks zichtbaar dat bij u een neuromodulator is ingebracht. De arts 
houdt zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke omstandigheden. 
Zo kunt u met de arts of PA die u gaat opereren afspreken in welke bil 
het apparaatje wordt ingebracht, bijvoorbeeld omdat u het liefst op 
een bepaalde zij slaapt. Ook speelt uw hand- en schouderfunctie hierbij 
een rol vanwege het hanteren van de afstandsbediening en/of het 
oplaadsysteem. Hierover leest u later meer. Het apparaatje stimuleert 
via de geleidingsdraad de desbetreffende zenuwen via lichte tot matige 
elektrische prikkels, vergelijkbaar met de testmodulator. Op die manier 
worden de signalen tussen hersenen, bekkenbodem, blaas of dikke 
darm en sluitspieren beïnvloed.
 
De operatie duurt ongeveer een uur en wordt onder algehele 
anesthesie (narcose) uitgevoerd.  Na de operatie wordt u in bed naar de 
uitslaapruimte gereden. Daar houden verpleegkundigen uw toestand 
goed in de gaten. Als u goed wakker bent wordt u teruggebracht naar de 
verpleegafdeling.
  
Mogelijke risico’s en complicaties
Zoals bij elke operatie bestaat ook bij deze ingreep een kans op infectie 
van de wond of een nabloeding. Wanneer u koorts krijgt of wanneer 
er pus of buitengewoon veel bloed uit de wond komt, zijn dit redenen 
om direct contact op te nemen. Tijdens kantooruren belt u met de 
polikliniek Urologie of Chirurgie, buiten kantooruren belt u met de 
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Spoedeisende Hulp (SEH). Er kan dan op korte termijn een afspraak 
worden gemaakt voor inspectie van de wond.
 
Weer terug op de verpleegafdeling
Als u na de operatie pijn heeft, geef dit dan aan bij de verpleegkundige. 
Deze kan u iets geven tegen de pijn. Ook als u misselijk bent kunt u daar 
iets tegen krijgen. Als u goed wakker bent bekijkt de verpleegkundige 
wanneer u mag drinken en iets mag eten. Als dit goed gaat verwijdert 
een verpleegkundige het infuus. Tenslotte is het voor uw ontslag van 
belang dat u zonder problemen uit bed kunt en hebt geplast. De meeste 
patiënten gaan dezelfde dag met ontslag. Alleen als u laat in de middag 
wordt geopereerd of er complicaties optreden kan het nodig zijn dat u 
een nacht in het ziekenhuis blijft.
 
Naar huis
Voordat u naar huis gaat, krijgt u een afspraak mee om de 
neuromodulator te activeren. Dit gebeurt in principe 2 weken na de 
operatie nadat de meeste zwelling verdwenen is en de neuromodulator 
makkelijker in te stellen is. U krijgt dan ook uitleg over de werking 
van de afstandsbediening. Dit staat ook beschreven in de brochure 
van de leverancier van de neuromodulator die u krijgt. Tijdens deze 
controleafspraak wordt ook de wond gecontroleerd en eventuele 
hechtingen verwijderd. Wij vragen u om de afstandsbediening ( die u 
bij ontslag in een doos hebt meegekregen)  mee te brengen op deze 
controleafspraak. Tijdens dit bezoek bespreekt u met de VS/PA hoe het 
gaat met uw klachten en aan welke leefregels u zich nog moet houden.
 
Leefregels voor thuis, direct na uw operatie
•	 U mag niet douchen zolang het drukverband is aangebracht. Na 

3 dagen mag u het drukverband zelf verwijderen en mag u weer 
douchen. Baden mag in principe na 2 weken. Pleisters mag u 3 dagen 
na de operatie zelf verwijderen

•	 Pijn: als u na de operatie pijn heeft, vraag de verpleegkundige 
dan gerust om pijnstillers. Voordat u naar huis gaat bespreekt de 
verpleegkundige met u welke pijnstillers u thuis mag gebruiken als 
dit nodig is. Ook mag u de wond koelen door er 2 à 3 keer per dag 



24

een coldpack tegen aan te houden. Zitten kan een tijdje pijnlijk 
blijven.

•	 Lichamelijke activiteit, sporten en tillen: u mag zich gedurende 6 
weken lichamelijk niet inspannen, dus ook niet sporten of zwaar 
tillen (meer dan 5 kilo).

•	 Werkhervatting: Afhankelijk van het soort werk dat u doet, duurt 
het gemiddeld 4 tot 6 weken voor u al uw normale werkzaamheden 
weer kunt uitvoeren. Dit bespreekt de VS of PA met u.  

  
Vragen
Als u vóór deze afspraak problemen of vragen heeft over het gebruik 
van de neuromodulator, dan kunt u in kantoortijden telefonisch contact 
opnemen met de VS/PA. Als het nodig is, overlegt deze met uw arts, om 
u zo goed mogelijk te kunnen antwoorden.
 
Aandachtpuntenlijst rond uw operatie
Hieronder staan de onderwerpen die uw arts en/of de VS/PA met u 
hebben besproken. Aan de hand hiervan kunt u nagaan of u voldoende 
informatie heeft gehad, of dat u nog ergens vragen over heeft. 
U kunt hierop terugkomen bij uw arts of verpleegkundige van de 
verpleegafdeling tijdens uw opname of bij de controleafspraak.
 
Uw arts/VS/PA bespreekt met u
•	 De operatie zelf
•	 De werking van de neuromodulator
•	 Wat u wel en niet mag verwachten van het resultaat
•	 Mogelijk ongemak na de operatie
•	 Mogelijke risico’s en complicaties
•	 Leefregels na uw operatie
•	 Werkhervatting
•	 Omgaan met de afstandsbediening
•	 Leefregels na uw operatie
•	 Praktische problemen met de neuromodulator  
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Ruimte voor uw vragen en aantekeningen
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Nazorg 

De juiste instelling van de neuromodulator
Als de neuromodulator twee weken na de operatie is geactiveerd kan 
het voorkomen dat de instelling ervan nog niet ideaal is. U merkt dit 
doordat uw klachten niet genoeg verminderen. Uit ervaring weten we 
dat er minimaal 3 weken nodig zijn om uw lichaam te laten wennen aan 
de nieuwe situatie. Neem dus de tijd om te beoordelen of uw klachten 
daadwerkelijk veranderen en dat u de verbetering merkt die u wenst.
 
Het komt vaak voor dat de neuromodulator anders ingesteld moet 
worden. Als u na 3 weken na het aanzetten van de neuromodulator 
nog geen optimale verbetering van de klachten ondervindt, kunt u 
telefonisch contact opnemen met de VS/PA. U kunt dan op korte 
termijn een afspraak maken op het spreekuur van de VS/PA Tijdens deze 
afspraak worden de instellingen van de neuromodulator gecontroleerd 
en geprobeerd om een andere instelling voor u te vinden. Als het nodig 
is worden nieuwe afspraken voor u gemaakt
 
Jaarlijkse controle
In overleg met u wordt afgesproken dat u minimaal eens per jaar 
contact heeft met uw VS/PA of uw behandelend specialist. Dit kan 
zowel telefonisch als poliklinisch. Als het nodig is kunt u vanzelfsprekend 
eerder een afspraak maken.
 
Leven met een neuromodulator
Na de operatie kunnen enkele dingen veranderen in uw dagelijks leven. 
De eerste periode bestaat er misschien onzekerheid over het omgaan 
met de afstandsbediening. Wat te doen als er een alarm afgaat bij een 
winkelpoortje of detectiepoortje op het vliegveld? Als u onverhoopt 
valt, kan de vraag naar boven komen of de neuromodulator misschien 
kapot is gegaan. Mocht u hierover onzekerheden hebben neem dan 
contact op met de VS of PA. De praktijk leert dat patiënten na verloop 
van tijd meer en meer vertrouwd raken met de neuromodulator.
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Lotgenotencontact
Bij de patiëntenvereniging voor neurostimulatie PVVN vindt u veel 
praktische informatie. De vereniging heeft contactpersonen die zelf ook 
deze operatie hebben ondergaan. Zij kunnen u ook in contact brengen 
met lotgenoten die om dezelfde reden als u een stimulator hebben 
gekregen. Informatie over deze patiëntenvereniging vindt u op www.
pvvn.nl. U kunt hen ook bereiken via het secretariaat, telefoonnummer 
088 - 7306801.
 
Sinds medio 2017 kunt u ook een MedicalID kaart aanvragen (bij 
lidmaatschap van de PVVN is deze kosteloos, anders betaalt u €10). Met 
deze kaart en het pasje dat u via het ziekenhuis krijgt kunt u kenbaar 
maken dat u drager bent van een neuromodulator.
 
Hierachter in uw map vindt u de folder van de patiëntenvereniging voor 
neurostimulatie, evenals het aanvraagformulier voor deze pas. 
Verder vindt u meer informatie over uw klachten en behandeling ervan 
vinden op de websites: www.blaascontrole.nl en www.darmcontrole.nl.
 
Waar moet u rekening mee houden als u een 
definitieve neuromodulator heeft?
 
Detectiepoortjes
Het kan voorkomen dat detectiepoortjes op vliegvelden en bij de 
in- en uitgangen van winkels alarm geven op het moment dat u hier 
doorheen loopt. U kunt dan uw pasje laten zien waarmee u bewijst dat 
u drager bent van een neuromodulator. Dit pasje krijgt u nadat u bent 
geopereerd.
 
Mobiele apparatuur
De werking van de neuromodulator wordt niet beïnvloed door gebruik 
van iPod, MP3-speler of mobiele telefoon.
 
(Spel)computers
‘Gewone’ computers hebben geen invloed op de werking van 
de neuromodulator. Houdt u zich aan de aanbevelingen en 
waarschuwingen die de fabrikant van een spelcomputer geeft. Het 
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is erg belangrijk om minimaal 5 cm afstand te houden tussen de 
voedingsadapter van een spelcomputer en de plaats waar bij u de 
neuromodulator is geïmplanteerd. Uit testresultaten van sommige 
merken spelcomputers blijkt dat gebruik geen invloed heeft op het 
functioneren van de geïmplanteerde neuromodulator.
 
Sauna/infrarood warmtecabines/massage
U kunt gewoon gebruik maken van de sauna of een infrarood 
warmtecabine. Wees voorzichtig met een massage.
 
MRI-onderzoek
Afhankelijk van welke neurostimulator u heeft, mag u wel of niet in een 
MRI. Heeft u een neurostimulator van Medtronic die niet oplaadbaar 
is, dan mag u hiermee niet in een MRI. Dit mag wel wanneer u een 
oplaadbare neuromodulator heeft. Deze moet tijdens het MRI-
onderzoek uit staan. Neem bij vragen of twijfel gerust contact op met de 
VS of PA.
  
Overige
Seksualiteit
Met betrekking tot seksualiteit zijn er geen beperkingen. De 
neuromodulator heeft geen invloed op de beleving van de seksualiteit. 
Er zijn geen beperkingen nadat bij u een neuromodulator is ingebracht.
 
Als u een operatie moet ondergaan
Als u een operatie moet ondergaan, dan is het noodzakelijk om de 
neuromodulator vlak voor de ingreep uit te schakelen. U kunt dit zelf 
doen door middel van de afstandbediening. De werking of de instelling 
van de neuromodulator kan anders worden beïnvloed. Vertel altijd 
dat u een neurostimulator draagt aan de arts die u gaat opereren en 
de verpleegkundigen op de afdeling. Zet uw neuromodulator na de 
operatie weer aan.
 
Sporten
Een neuromodulator geeft u veel vrijheid, maar kent ook beperkingen. 
Voor veel sporten is voorzichtigheid geboden. Recreatieve sporten 
leveren minder kans op problemen dan wedstrijdsporten. Ook zijn 
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sporten waarbij spelers kunnen vallen of elkaar (hard) kunnen raken af 
te raden.
Voorbeelden van sporten die u beter kunt vermijden zijn:
•	 gewichtheffen en trainen met (fitness) apparatuur;
•	 gevechtssporten zoals judo en dergelijke;
•	 auto- en motorracen;
•	 teamsporten waarbij u hardhandig in contact kunt komen met 

andere spelers;
•	 duiken, dieper dan 10 meter. Duiken tot 10 meter mag wel. Op 

grotere diepten kan het systeem defect raken door de grote druk.
•	 sporten waarbij u hard kunt vallen of neerkomen;
•	 dansen met abrupte heupbewegingen, zoals buikdansen, salsa en 

‘Zumba’
•	 Gebruik van een zogeheten Power-Plate (trilplaat) raden wij u 

af. Het is niet uit te sluiten dat door het trillen onderdelen van 
het implantaat beschadigd raken. Vooral omdat voor sommige 
oefeningen men op de trilplaat moet gaan zitten.  

 
Enkele voorbeelden van sporten die wel zijn toegestaan zijn:
•	 (hard)lopen
•	 zwemmen
•	 fietsen
•	 sporten waarbij u geen direct lichamelijk contact heeft met een 

andere speler of groot risico loopt om te vallen
 

Twijfelt u of een sport geschikt is? Overleg dan met de VS/PA of uw behandelend arts.
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Aanvullende eigen informatie

Achter deze pagina kunt u informatie toevoegen die u zelf heeft 
gevonden. Wij raden u wel aan om deze informatie met uw arts of de 
VS/PA te bespreken. Deze kan beoordelen of de informatie actueel, 
juist en betrouwbaar is en vooral of deze informatie op uw persoonlijke 
situatie van toepassing is.
 



31

Telefoonnummers

 
Telefonisch spreekuur
U kunt elke werkdag (behalve op woensdag) telefonisch contact 
opnemen met de verpleegkundig specialist (VS). Zij heeft dagelijks een 
telefonisch spreekuur. Het doel van dit spreekuur is om problemen of 
veranderingen met de instelling van de neuromodulator te kunnen 
melden.
Op maandag en dinsdag kunt u ook contact opnemen met de physician 
assistant (PA).
Wij hopen op deze manier dat u dezelfde dag of op zeer korte termijn 
geholpen kunt worden om het probleem op te lossen. U kunt bellen via: 
040 - 239 70 40.
 
Catharina Ziekenhuis algemeen nummer 040 - 239 91 11

Spoedeisende Hulp (SEH) 040 - 239 96 00

Voor vragen over uw afspraken   

Polikliniek Urologie 040 - 239 70 40

Urologisch Behandelcentrum 040 - 239 70 40

Polikliniek Chirurgie 040 - 239 71 50

Voor vragen over uw behandeling

Verpleegkundig specialist (VS) Urologie  
(aanwezig op maandag, dinsdag en 
donderdag)

  040 - 239 70 40

Physician assistant (PA) algemene 
chirurgie 
(aanwezig op maandag en dinsdag) 

040 - 239 71 50

Voor vragen over uw verblijf 

Kort Verblijf & dagverpleging 040 - 239 87 77



Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven

Altijd als eerste op de hoogte?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief: 
www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief


