
De ontwikkelingen van de behandeling 
van aandrangincontinentie gaan snel

Aandrangincontinentie wordt, na een blaastraining, 
ook aangepakt met medicatie. Sinds kort zijn er nieuwe 
behandelmogelijkheden.

Onschuldige vleesbomen kunnen lastige 
jongens zijn

Veertig procent van de Europese vrouwen in de 
vruchtbare leeftijd heeft vleesbomen. Daar zijn ze zich 
niet altijd van bewust, want in de helft van de gevallen 
geven vleesbomen (myomen) geen klachten.

HER2+ borstkanker effectief behandeld

Het onderzoek naar de werking van anti-HER2 middelen 
levert veel nieuwe informatie op. Een agressieve vorm 
van borstkanker wordt effectief aangepakt.
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Er is verschil tussen mannen en vrouwen
Deze onafhankelijke publicatie van Pulse Media Group 

wordt onder 300.000 huishoudens verspreid in o.a. 

Amsterdam, Hilversum, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, 

Amersfoort en Eindhoven. Verder verschijnt de publicatie 

6 oktober in een oplage van 30.000 stuks als bijlage bij 

Arts & Auto.

Vrouw en Gezondheid

“Genderspecifieke zorg moet. Daar 
kwam ik achter toen ik een paar keer 
werd gevraagd om als dagvoorzitter een 
congres van WOMEN Inc. te leiden. Op 
die congressen leerde ik zelf ook dingen 
over verschillen in de gezondheidszorg 
voor mannen en vrouwen, dingen die ik 
niet wist. Als dagvoorzitter en in mijn 
columns op mijn website catherine.nl heb 
ik me sindsdien voortdurend ingezet om 
het belang van genderspecifieke zorg te 
onderstrepen.

Ik geef toe dat ik enkele jaren geleden niets 
had met verschillen in gezondheidszorg 
tussen mannen en vrouwen. Ik vond 
het maar onzin. Waarom zou er een 
verschil zijn tussen man en vrouw? Maar 
toen ik me er in ging verdiepen, was ik 
overdonderd. Er zijn namelijk wel degelijk 
verschillen. Heel interessant  bijvoorbeeld 
is, dat de symptomen van een hartinfarct 
bij een vrouw anders zijn dan bij een 
man. Er is uitsluitend onderzoek gedaan 
bij witte mannen. Wat de symptomen en 
klachten van deze mannen zijn weten we 
heel goed. Maar hoe dat zit bij vrouwen? 
We weten dat eigenlijk pas sinds kort. De 
gevolgen laten zich raden: een hartinfarct 
bij een vrouw wordt vaak niet als zodanig 
herkend. Ik heb eens een discussie 
geleid met onder anderen Angela Maas, 
cardioloog in Nijmegen, die vertelde van 
een vrouw die al twee hartinfarcten had 
gehad. Alleen: de vrouw zelf wist van 
niks, omdat ze het nooit herkend had. 
Dat was een eye-opener en ik realiseerde 
me dat we meer aandacht aan dat soort 
onderwerpen moeten besteden.

Toen ik voor WOMEN Inc. een dag over 
de overgang leidde, kreeg ik eveneens 
allemaal informatie waar ik nooit van 
gehoord had. En mijn vriendinnen ook 
niet. Dat je door de overgang bijvoorbeeld 
depressief kunt worden. Zelf heb ik 
overigens van de hele overgang niets 
gemerkt, waarschijnlijk omdat ik in die 
tijd dag en nacht aan het werk was. Er 
waren wel dingetjes, ik was toen ook wel 
eens depressief, maar ik heb nooit direct 
het verband gelegd. Tegenwoordig is mijn 
schema iets minder druk en daardoor heb 
ik meer tijd om aan mezelf te besteden en 
acties te ondernemen waarvan je hoopt 
dat het je helpt om gezond te blijven: 
bewegen, verstandig en steeds minder 
eten. Het belang van genderspecifieke 
zorg stip ik nu en dan aan in mijn column 
op de pagina Vrouw van De Telegraaf. Ik 
heb er een paar stukken over geschreven 
en kreeg daar ongelooflijk veel reacties 
op, ook van mannen. Blijkbaar zijn 
het onderwerpen die veel mensen 
aanspreken en die ze ook herkennen. Qua 
bekendheid van allerlei klachten, of het 
nu gaat om een hartinfarct of depressieve 
klachten tijdens de overgang, valt er nog 

veel te winnen. Belangrijk is ook het besef 
dat artsen soms een horde vormen in dit 
proces. Als ze het niet geleerd hebben 
tijdens hun studie, is het er ook niet. 
Wetenschappelijk bewijs gaat boven alles, 
maar dan moet er wel onderzoek naar 
gedaan worden. Omdat we niet wisten 
dat er verschil tussen de geslachten was, 
is er tot nu toe veel te weinig onderzoek 
naar gedaan. Artsen moeten toch volgens 
mij open blijven staan voor nieuwe 
ontwikkelingen en inzichten. Dat is 
lastig, het vraagt extra inspanning. Maar 
het is wel belangrijk om die inspanning te 
leveren.”

Catherine Keyl begon haar loopbaan als 
regie-assistente en producente bij de IKON 
in 1971, waarna ze overstapte naar Hier 
en Nu, het actualiteitenprogramma van 
de NCRV. In 1985-1986 volgde Opsporing 
Verzocht (AVRO), gevolgd door AVRO 
Service Salon. Eind jaren tachtig stapte 
ze over naar RTL4 en presenteerde daar 
onder meer de Veronique Ontbijtshow en 
later, afwisselend met Viola Holt, De 5 Uur 
Show. Halverwege de jaren negentig stopte 

ze hiermee en begon aan een dagelijks 
programma, Catherine, dat vijf jaar te zien 
was. Daarna volgde een terugkeer naar 
de publieke omroep met programma’s 
voor de EO –Catherine Zoekt God- en de 
TROS –Catherine Gaat Verder-. Nieuwe 
successen volgden na de introductie 
van seniorenomroep MAX: Catherine’s 
dagelijkse talkshow MAX en Catherine trok 
gemiddeld één miljoen kijkers. In 2007 
stopte ze met het programma. Catherine 
lanceerde in 2009 het tijdschrift Catherine, 
waarvoor ze onder meer columns schrijft. 
Regelmatig keert Catherine nog terug 
op de buis en treedt daarnaast op als 
dagvoorzitter van congressen.

CATHERINE KEYL

Catherine Keyl is presentatrice (foto: Joshua Rood)
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Aandrangincontinentie wordt, na 
een blaastraining, ook aangepakt 

met medicatie. Sinds kort zijn er nieuwe 
behandelmogelijkheden.

Op welke manier onderscheidt 
aandrangincontinentie zich van stress- 
of inspanningsincontinentie?
“Het is in feite een andere aandoening. 
Aandrangincontinentie is een probleem 
van de blaas, terwijl stressincontinentie 
een probleem is van de sluitspier, of 
het afsluitmechanisme van de blaas. 
Aandrangincontinentie kent twee 
belangrijke oorzaken. De blaas is te 
actief, hij knijpt te vaak samen omdat op 
een of andere manier de controle over 
dat samenknijpen verloren is gegaan. 
Of de blaas is te actief omdat het gevoel 
in de blaas verhevigd is, waardoor deze 
mensen eerder de neiging hebben om te 
gaan plassen. Aandrangincontinentie 
is in feite een gevoelskwestie, maar we 
weten niet helemaal zeker of dat gevoel 
veroorzaakt wordt door de zintuiglijke 
organisatie van de binnenzijde van de 
blaas, of door het knijpen. Dus: krijg je 
door het knijpen aandrang, of krijg je 
aandrang waardoor je gaat knijpen? De 
intensiteit van dit gevoel verschilt per 
patiënt, maar meestal moeten ze zich 
wel naar het toilet haasten.”

Stressincontinentie wordt tegenwoordig 
veel behandeld met een zogenoemd 
bandje om de urinebuis te ondersteunen. 
Welke mogelijkheden heeft u voor 
behandeling van aandrangincontinentie?
“Zo’n bandje heeft bij aandrang-
incontinentie geen zin. De behandeling 
voor aandrangincontinentie begint 
bijna altijd met een training van de blaas. 
Dat is bedoeld om de  aandrang wat 
meer te kanaliseren. Dat gebeurt onder 
begeleiding van een verpleegkundige 
of fysiotherapeut. Zij geven uitleg en 
daarmee inzicht. Patiënten schrijven 
op hoe vaak ze moeten plassen, hoeveel 
en wanneer. Gezamenlijk worden die 
gegevens doorgenomen en geanalyseerd. 
Als iemand bijvoorbeeld elke ochtend 
tussen 7 en 9 uur vijf keer naar het toilet 
moet, zou je kunnen voorstellen om te 
proberen uit te stellen. Met vijf minuten, 
of tien minuten. Dat is blaastraining en 
zo doorbreek je het automatisme om 
maar direct naar het toilet te gaan op 
het moment dat je aandrang voelt. Je 
kunt proberen de patiënt zelf iets meer 
controle te geven. Daar is dat inzicht voor 
nodig. De vraag is nu of deze stap van 
blaastraining altijd wordt gevolgd door 
behandelaars. Je moet iemand hebben 
die de training kan geven en het vraagt 
tijd en geduld. Het is daardoor niet voor 
iedereen weggelegd. De tweede stap is 
altijd een behandeling met medicijnen. 
Deze stap wordt meestal snel gemaakt. 
Mocht de medicamenteuze behandeling 
niet werken, of niet goed werken, dan 
kunnen we nog een volgende stap maken 
met meer gespecialiseerde behandeling. 
Denk daarbij aan botox-injecties in de 
blaas, waardoor de blaasspiercellen 
wat verlamd worden. De aandrang 
wordt daardoor wat minder, zodat deze 

mensen meer tijd hebben om het toilet 
te halen. Neuromodulatie is eveneens 
een mogelijkheid. Dat wil zeggen dat 
we proberen de aansturing van de blaas 
te beïnvloeden, zodanig dat er meer 
controle komt. Als dat allemaal niet 
werkt en de aandrangincontinentie 
is heel ernstig, dan kun je een forse 
operatie overwegen waarbij je probeert 
de blaas als het ware te bypassen. Dit 

is een uiterst middel en komt eigenlijk 
zelden voor.”

Als we inzoomen op de medicatie, welke 
ontwikkelingen ziet u daar?
“Anders dan bij mannen is de 
blaasuitgang meestal niet het probleem. 
Het gaat bij vrouwen dus bijna nooit  om 
klachten door een gehinderde afsluiting 
waardoor men vaak naar het toilet 
moet, maar om overactiviteit van de 
blaas. Daar is de medicatie dan ook op 
gericht. Allereerst kun je denken aan 
een anticholinergicum, een middel dat 
twee dingen doet. Het belangrijkste is 
dat het de motorische activiteit van de 
gladde spiercellen van de blaas remt. 
Deze spiercellen worden aangestuurd 
door zogenoemde muscarinereceptoren 

–een ontvanger van zenuwsignalen- en 
acetylcholine, een stof die de overdracht 
van signalen regelt. Als  deze stof op de 
muscarinereceptor komt, krijg je een 
samentrekking van de gladde spiercel die 
daaronder ligt. Deze samentrekking kun 
je remmen door de ontvanger, met name 
de M3 receptor, te blokkeren. Dat gebeurt 
met anticholinergica. Ten tweede 
werken deze middelen ook in op het 
gevoel van de blaas: de overgevoeligheid, 
plus bijbehorende klachten, verdwijnen 
vaak ook. Dit is de grootste groep van 
middelen die we tot nu toe hadden. 
Er zijn verschillende soorten, maar 
in de essentie werken ze min of meer 
hetzelfde. Inmiddels werken we met de 
derde generatie van deze medicijnen, 
wat betekent dat de effectiviteit van de 
middelen ten opzichte van de mogelijke 
bijwerkingen (droge mond, obstipatie en 
soms bijwerkingen in de hersenen, zoals 
sufheid) gunstiger is dan voorheen.”

Zijn er ook middelen die op een andere 
manier werken? 
“Sinds kort zijn er Beta 3-agonisten 
die de natuurlijke ontspanning van 
de gladde spiercellen in de blaas 
stimuleren. Ze remmen dus niet de 
contractie, maar werken daarentegen 
op de natuurlijke ontspanning van de 
blaasspiercellen. In de blaas heb je de 
sympathische actie, waarbij de blaas in 
rust is, en de parasympathische actie 
waarbij de blaas moet knijpen als je 
naar het toilet gaat. Beta 3-agonisten 
versterken de ontspanning. Ze werken 
dus anders dan de anticholinergica en 
hebben dus ook een ander profi el voor 
wat betreft werking en bijwerking. De 
werking is vergelijkbaar met die van 
anticholinergica. De bijwerkingen zijn 
mild.”

Wat is de indicatie voor het voorschrijven 
van de Beta 3-agonisten? Of is er een 
verschil in de indicatie ten opzichte van 
de anticholinergica?
“Dat is nog aftasten. Het is logisch om te 
denken dat als het effectief gelijk is en de 
bijwerkingen milder, je als eerste keus 
zou kiezen voor een Beta 3-agonist. Het 
is een afweging per patiënt. Patiënten 
waarvan je verwacht dat ze veel klachten 
van bijwerkingen zullen ondervinden 
van anticholinergica, kun je nu een 
alternatief bieden.”

INTERVIEW

Nieuwe behandelmethode voor aandrangincontinentie 
De ontwikkelingen van de behandeling van aandrangincontinentie gaan snel.

Dr. John Heesakkers is uroloog in het Radboudumc te Nijmegen (foto: Paul Lagro)

“Aandrangincontinentie is 
een probleem van de blaas, 
terwijl stressincontinentie een 
probleem is van de sluitspier”

“Het gaat bij vrouwen bijna 
nooit om obstructieve klachten 
waardoor men vaak naar 
het toilet moet, maar om 
overactiviteit van de blaas”

Radboudumc 

Afdeling Urologie

Geert Grooteplein 10

6525 GA Nijmegen

MEER INFO

www.radboudumc.nl/zorg/afdelingen/urologie

024 361 3803 

Tussen 8:00 - 16:30 uur
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De lichamen van mannen en vrouwen 
verschillen van elkaar, dus ook 

hun aandoeningen en reacties op 
medicijnen. Maar omdat geneeskunde 
vooral voor mannen ontwikkeld is, 
worden vrouwelijk symptomen van 
ziektes soms niet herkend. Jannet 
Vaessen, directeur van WOMEN Inc. en 
prof. dr. Toine Lagro Janssen pleiten 
voor een andere kijk op zorg.

Auteur: Marian Vleerlaag

“Hoe gek het ook klinkt”, zegt 
Jannet Vaessen, “wij willen meer 
onderscheid in de zorg. Vrouwen zijn 
in de gezondheidszorg nu namelijk 
aanzienlijk slechter af dan mannen.” 
Vaessen is directeur van WOMEN Inc., 
Nederlands grootste vrouwennetwerk 
dat kansen voor vrouwen vergroot op de 
thema’s geld en gezondheid. Samen met 
medische specialisten, beleidsmakers 
en wetenschappers benadrukken 
zij het belang van genderspecifi eke 
gezondheidszorg. “We werken aan meer 
bewustzijn over de verschillen tussen 
mannen en vrouwen, zowel geestelijk als 
lichamelijk. De geneeskunde is namelijk 
vooral voor mannen ontwikkeld. Vrijwel 
alle medicijnen zijn bijvoorbeeld getest 
op mannen. Als vrouwen bij bepaalde 
slaapmiddelen de gemiddelde dosis 
krijgen voorgeschreven, zit dat de 
volgende dag nog in hun bloed. Dat 
kan de rijvaardigheid beïnvloeden.” 
Er zijn ook typische vrouwelijke 
medische issues waar te weinig kennis 
over is, aldus Vaessen, zoals de relatie 
tussen vrouwelijke hormonen en 
gezondheidsklachten. “We beseffen nog 
onvoldoende het negatieve effect van 
de overgang op hart- en vaatziekten. 
Bovendien hebben vrouwen andere 
symptomen bij een hartaanval dan 
mannen, waardoor het vaak te laat 
herkend wordt. Dat kost levens.”

Betere zorg
Eind 2011 werd de Alliantie Gender & 
Gezondheid opgericht, door WOMEN Inc. 
en het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
& Wetenschap. Een direct gevolg van de 
expertmeeting ‘Zorg voor vrouwen’ van 
WOMEN Inc. waar de urgentie duidelijk 
werd. Ondertussen is er veel gebeurd: het 
handboek ‘Vrouwspecifi eke geneeskunde’ 
werd uitgebracht, het platform VrouwMC 
is gelanceerd – een wetenschappelijk 
medisch platform gericht op vrouwen 
- en er worden trainingen gegeven aan 
onderzoekers, beleidsmedewerkers, 
farmaceuten en artsen. Vaessen: 
“We spannen ons gezamenlijk in om 
gendersensitieve gezondheidszorg op 
de kaart te zetten. Onze drie pijlers zijn 
onderzoek, onderwijs en bewustwording. 
Met meer kennis en bewustwording over 
de verschillen, wordt de kwaliteit van de 
zorg beter.”

Talkshow
Daarnaast worden talkshows gehouden 
bij de UMC’s voor zorgprofessionals. 
Op 30 september spreekt bij Radboud 
UMC Nijmegen ook prof. dr. Toine Lagro, 
huisarts en hoogleraar Vrouwenstudies 
Medische Wetenschappen van de afdeling 
Eerstelijnsgeneeskunde. “Als huisarts in 
een universitair gezondheidscentrum 
vind ik het belangrijk goede zorg te 
verbinden aan onderzoek: de beste aanpak 
geldt. Maar in de geneeskunde gaat men 
er vaak nog ten onrechte van uit dat er 
één uniform lichaam is. Uitkomsten van 
onderzoek bij mannen kunnen echter niet 
zomaar op vrouwen worden toegepast, 
dat noemen we blindheid voor gender. 
Voor gelijke gezondheidsuitkomsten 
moet je dus juist vaak wel een verschil 
maken in aanpak of behandeling.” 
Volgens Lagro zijn er grote verschillen 
in klachten en aandoeningen. “Een laag 
HB-gehalte oftewel bloedarmoede kan bij 
een vrouw in de overgang een gevolg van 
heftige menstruaties zijn. De arts moet 

daar naar vragen. Maar bij mannen in 
die leeftijdsgroep moet je veel sneller aan 
kanker denken. Er zijn zoveel verschillen: 
van andere seksuele problemen tot ADHD. 
Meisjes met ADHD presenteren zich vooral 
met  onnadenkend en impulsief gedrag; 
veel minder met storend hyperactief 
gedrag. Daarom valt het vaak pas op als 
de gevolgen ervan duidelijk worden, zoals 
een niet-gewenste zwangerschap of SOA. 
Andersom werkt het ook zo. Omdat een 
depressie vaker voorkomt bij vrouwen 
zijn de defi nities vooral daarvan afgeleid. 
Een depressie bij mannen presenteert 
zich echter anders, waardoor het wellicht 
minder snel wordt gediagnosticeerd.”

Ook psychisch
Ook werkzaamheid en bijwerkingen 
van medicijnen verschillen. Lagro: 
“Antidepressiva SSRI’s  zijn effectiever 
bij vrouwen, maar het duurt langer 
voordat ze hun effectiviteit bereiken. 
Bijwerkingen zijn vaak ook sterker 
aanwezig bij vrouwen, door de andere 
water- en vetverdeling in het lichaam 
en andere afbraakenzymen. Maar het 
gaat ook om psychische verschillen. 
Chronische pijn en klachten als buikpijn, 
hoofdpijn en gedeprimeerd zijn  hoeven 
niet te wijzen op een ziekte, maar op 
verstoringen in lichaamsbeleving. Dan 
spelen verschillen in levensgeschiedenis 
een grote rol. Bij vrouwen komen 
vaker seksueel misbruiksituaties en 
partnergeweld voor die leiden tot 
klachten.  Als artsen dit niet weten, 
creëren ze overbehandeling: weer een foto 
of aanvullend onderzoek bij de cardioloog 
vanwege hartkloppingen, terwijl het een 
angststoornis betreft.  Daarom is kennis 
onder artsen - ook bij psychologen - 
over sekseverschillen zo belangrijk. En 
een goede gendersensitieve zorg in de 
toekomst begint met gendersensitief 
onderwijs aan medische studenten en 
alle andere hulpverleners.”

VAN DE REDACTIE

Pleit voor ongelijke behandeling
Genderspecifi eke zorg houdt rekening met verschillen tussen mannen en vrouwen.
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Vrouw Man

Bron: CBS StatLine, Doodsoorzakenstatistiek

Totaal aantal overleden vrouwen en mannen, 
2012

72.906 67.907
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Gedeon Richter, een nieuwe naam in de farma-industrie 
Gedeon Richter richt zich op het ontwikkelen van innovatieve 
gynaecologische geneesmiddelen. We zijn al geruime tijd 
gevestigd in bijna alle Europese landen en sinds 2012 zijn we 
eveneens actief in de Benelux. We willen dé partner worden van 
de gynaecoloog en samen werken aan een gezondere toekomst. 
Gedeon Richter telt wereldwijd 11.000 werknemers en heeft zijn 
hoofdkantoor in Boedapest.

serving women since 1901

Gedeon Richter Benelux
Jan Emiel Mommaertslaan 18 B-1831 Diegem | T. +32 2 704 93 30

Veertig procent van de Europese 
vrouwen in de vruchtbare leeftijd 

heeft vleesbomen. Daar zijn ze zich 
niet altijd van bewust, want in de helft 
van de gevallen geven vleesbomen 
(myomen) geen klachten. Dat zorgt 
er ook voor dat vrouwen soms pas na 
jaren naar een arts gaan, maar ook die 
herkent het probleem niet altijd goed.

Auteur: Irma van der Lubbe

Myomen zijn een soort spierspoelen 
die kunnen ontstaan in spiercellen: 
niet alleen in de spierlaag van de 
baarmoeder, maar ook bijvoorbeeld 
in huidspieren – mannen kunnen dus 
eveneens myomen hebben. “Waarom 
ze nou precies vaak voorkomen in de 
baarmoeder, daar hebben we geen 
idee van”, vertelt professor Frank 
Willem Jansen, voorzitter van de pijler 
Gynaecologie van de beroepsvereniging 
NVOG (Nederlandse Vereniging voor 
Obstetrie en Gynaecologie). “We weten 
ook niet precies hóe ze ontstaan, 
maar wel is duidelijk dat ze ontstaan 
bij  vrouwen in de vruchtbare leeftijd. 

Een myoom gedraagt zich vaak grillig 
en de groei wordt beïnvloed door de 
hormonen oestrogeen en progesteron. 
Daarom komen myomen niet voor vóór 
de eerste menstruatie en worden ze 
kleiner na de overgang.” Ook is er een 
genetische component; veel vrouwen 
met een myoom hebben een moeder, zus 
of tante die er ook een heeft. “Bovendien 
weten we dat bepaalde rassen meer kans 
op myomen hebben”, vult Jansen aan. 
“Zo komen ze meer voor bij  negroïde 

vrouwen en in mindere mate bij de 
westerse  en Aziatische vrouwen.”

Toeval
Het is niet te zeggen hoeveel vrouwen in 
Nederland een myoom hebben, omdat 
veel vrouwen dat van zichzelf niet 
weten. “Dat komt doordat ze er in de 
regel helemaal geen last van hoeven te 
hebben”, legt Jansen uit. Vrouwen gaan 
daardoor soms pas na jaren naar dokter. 
Symptomen worden niet opgepikt of 

duidelijk herkend. “Myomen hoeven zelfs 
een zwangerschap niet te belemmeren. 
Vaak worden ze bij toeval gevonden of 
pas wanneer er klachten ontstaan.” Deze 
klachten zijn grofweg te verdelen in 
twee soorten. “Je hebt cyclusstoornissen, 
zoals hevig bloedverlies met pijn bij de 
menstruatie, en mechanische klachten”, 
geeft Jansen aan. “Bij de eerste kan 
bloedarmoede ontstaan en zien we vaak 
dat de myomen de baarmoederholte zijn 
ingegroeid. Bij de tweede klacht groeit 
het myoom naar buiten en dan horen 
we vaak klachten over bijvoorbeeld een 
dikke buik waardoor de broek niet meer 
dicht kan, of over veelvuldig plassen 
omdat het myoom op de blaas drukt. Ook 
zijn er vrouwen die al een paar keer een 
miskraam hebben gehad of problemen 
hebben met zwanger worden. In enkele 
gevallen is ook dat het gevolg van een 
myoom.” Hoewel myomen goedaardig 
zijn, bestaat er een heel kleine kans van 
0,03 procent dat ze kwaadaardig worden. 
“Wanneer een myoom groeit terwijl 
een vrouw in de overgang is of wordt 
behandeld met een anti-hormoon, is 
dat reden om alert te zijn”, waarschuwt 
Jansen.

Onschuldige vleesbomen kunnen lastige jongens zijn
Vaak worden myomen pas ontdekt als er duidelijke klachten ontstaan.

VAN DE REDACTIE

Grootte en plaats van de vleesboom 
zijn de belangrijkste factoren 

in de keuze voor de behandeling. 
Gynaecoloog dr. Andreas Thurkow licht 
toe.

Zijn er factoren in het ontstaan van 
myomen die een rol spelen in de 
behandeling ervan?
“We weten niet goed hoe myomen 
of vleesbomen ontstaan. Wat we wel 
weten is dat genetische factoren een 
rol spelen, vandaar dat het in bepaalde 
families meer voorkomt. We weten ook 
dat een myoom groeit onder invloed 
van hormonen. Daar ligt dus inderdaad 
een ingang naar behandeling: de 
hormonenstroom beïnvloeden. Je kunt 
de hormoonproductie tijdelijk stilleggen 
of wachten op de overgang: dan regelt 
de natuur het zelf. Maar als je nog jong 
bent, ga je daar niet op wachten.”

Daar geeft u al iets van de factoren die 
spelen in de keuze voor de behandeling.
“Een myoom is onschuldig, dus in 
principe is behandeling niet nodig, 
tenzij de klachten dermate groot zijn dat 
dat wel gewenst is. Hevige menstruaties, 

bloedingen en verminderde 
vruchtbaarheid, afhankelijk van de 
plaats en grootte van de vleesbomen.”

Welke behandelingsopties zijn er?
“De keuze is afhankelijk van de grootte 
en positie, dat kan sterk verschillen. 

De vleesboom kan aan de buitenkant 
van de baarmoeder zitten of juist in de 
holte van de baarmoeder. Myomen aan 
de binnenkant veroorzaken meestal 
de genoemde klachten, die aan de 
buitenzijde kunnen vooral pijnklachten 
geven. Myomen aan de buitenkant kun je 
verwijderen via een minimaal invasieve 
ingreep via een laparoscopie, dus via 
de buik. Als de myoom heel groot is via 
een buiksnede, maar dat komt steeds 
minder vaak voor. Als de myoom in de 
holte zit, kan die meestal via de schede 
en baarmoedermond verwijderd worden 
met een hysteroscopie. Ook dat is weer 
afhankelijk van de grootte en hoe diep 
de myoom in de baarmoederwand ligt. 
Als die volledig in de baarmoederwand 
ligt, is het afhankelijk van de plaats of je 
het beter via een laparoscopie dan wel 
hysteroscopie kunt doen. Meestal kan 
dit dus minimaal invasief, maar ook dat 
is weer afhankelijk van grootte en plaats 
én, heel belangrijk, de expertise van de 
behandelaar.”

Welke hulpmiddelen heeft u?
“Je kunt proberen de myoom te 
verkleinen vóór de ingreep. Daartoe 

kun je hormooninjecties geven. Sinds 
vorig jaar zijn er ook pilletjes die 
preoperatief worden gebruikt en die de 
hormoonproductie zélf niet veranderen. 
Ze zorgen ervoor dat de  hormonen niet 
meer bij de vleesboom kunnen komen, 
zodat die niet groeit en verschrompelt. 
De behandeling kan er ook voor zorgen 
dat bepaalde klachten verdwijnen. Zo 
zijn de bloedingen snel onder controle, 
waardoor vrouwen soms vinden dat de 
operatieve ingreep niet meer nodig is.”

Zijn er nog andere opties?
“Vrouwen die niet geopereerd willen of 
kunnen worden en geen kinderen (meer) 
willen, kunnen kiezen voor embolisatie. 
Daarbij worden via een katheter in de 
lies bolletjes in de bloedvaten naar de 
baarmoeder gespoten. De bloedvaten 
gaan dichtzitten en de baarmoeder en 
myomen sterven dan af.”

In samenwerking met Gedeon Richter Benelux
80772/NL, Date of creation 09-2014

Behandelingsopties voor vleesbomen 
Myomen of vleesbomen kunnen veel klachten geven. Behandeling is vaak maatwerk.

INTERVIEW

Dr. Andreas Thurkow is als gynaecoloog verbonden aan het 
MC Amstelveen, St. Lucas Andreas en DC Klinieken Lairesse
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Voor het voorkomen van 
zwangerschappen bestaan veel 

verschillende methoden en middelen, 
ieder met hun voor- en nadelen. Het 
kiezen van de meest geschikte vorm is 
heel persoonlijk en hangt van diverse 
factoren af.

Auteur: Irma van der Lubbe

Wie op zoek is naar de anticonceptievorm 
die het beste bij haar past, doet er 
goed aan zichzelf een aantal vragen te 
stellen. “De eerste is of je alleen nú geen 
kinderen wilt, of helemáál niet”, vertelt 
Rob Beerthuizen, directeur van de 
Stichting Anticonceptie Nederland. “Met 
andere woorden: wil je een defi nitieve 
vorm van anticonceptie of niet? In het 
eerste geval is sterilisatie een optie, dat 
kan zowel bij de man als de vrouw.” Bij 
een tijdelijke vorm van anticonceptie 
is de vraag relevant of je een methode 
met of zonder hormonen wenst. 
“Hormonen zorgen ervoor dat er vanuit 
de eierstokken geen eitje vrijkomt en 
het dus ook niet bevrucht kan worden”, 
legt Beerthuizen uit. “Voordelen van 
deze middelen zijn het gemak en de hoge 
mate van betrouwbaarheid. Er is een tijd 
geleden wat commotie geweest over een 
mogelijk verhoogd risico op borstkanker 
bij gebruik van middelen met hormonen. 
Maar dat verband heeft men via 
studies nooit hard kunnen maken. Wie 
overigens een zeer betrouwbaar middel 

wenst zonder hormonen, kan kiezen 
voor het koperspiraal.”

Hoe vaak wil je eraan denken?
Een andere vraag die van invloed kan 
zijn op de keuze is hoe vaak je aan 
je anticonceptie wilt denken: elke 

dag, elke week, een keer per maand, 
per kwartaal of iedere paar jaar?  “Je 
komt dan respectievelijk uit op de pil, 
anticonceptiepleister, anticonceptiering 
en de prikpil. Het hormoonimplantaat 
blijft drie jaar zitten en hormoonspiraal 
vijf jaar”, somt Beerthuizen op. 

“Deze laatste twee dienen te worden 
aangebracht door een getrainde arts; 
het hormoonspiraal in de baarmoeder 
en het staafje onderhuids in je arm.” Wie 
liever geen hormonen gebruikt komt uit 
op barrièremiddelen zoals het condoom, 
het vrouwencondoom, een pessarium, de 
FemCap of de Caya – een relatief nieuw 
middel. “Ook periodieke onthouding 
kan een optie zijn, maar dat vraagt 
veel nauwkeurigheid en discipline”, 
vertelt Beerthuizen. “Daardoor blijkt 
deze methode in de praktijk minder 
betrouwbaar.”

Betrouwbaarheid
Er zijn nog meer anticonceptiemethoden, 
maar geen van allen zijn 100% 
betrouwbaar. “Sommige komen wel 
heel dicht in de buurt, zelfs tot 99,9%”, 
vertelt Beerthuizen. “Middelen als 
de pil, de anticonceptiering of de 
anticonceptiepleister kunnen echter nog 
zo betrouwbaar zijn, maar als je ze niet op 
tijd of op de juiste manier gebruikt kun 
je alsnog zwanger worden. Als timing 
niet je sterkste kant is, kun je beter 
kiezen voor een langdurige methode 
zoals een (hormoon)spiraal, de prikpil 
of hormoonimplantaat; daar hoef je niet 
meer aan te denken als je er eenmaal mee 
begonnen bent. De belangrijkste factor 
voor de betrouwbaarheid is en blijft niet 
het middel, maar de gebruiker.”

Anticonceptie, een persoonlijke keuze
De keuze voor een anticonceptiemiddel is persoonlijk en bovendien maatwerk.

VAN DE REDACTIE
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Een jaar geleden constateerde Monica 
Bronsgeest (nu 61) zelf dat ze een 

knobbeltje in haar borst had. “Mijn 
eerste reactie? Ik wist meteen dat het 
fout was. Natuurlijk, wel geschrokken, 
maar ik was er ook tamelijk nuchter 
onder. Ik heb het maar over me heen 
laten komen.”

Auteur: Cor Dol

In het ziekenhuis werd Monica’s 
constatering bevestigd. Ook werd 
duidelijk dat de tumor HER2+ was: 
het oppervlak van de tumor had een 
verhoogde hoeveelheid van het HER2-
eiwit, dat cellen stimuleert om zich te 
delen. Voorheen hadden deze tumoren 
vanwege de snelle groei dan ook een 
slechte prognose. 

Behandeling
De behandeling bestond allereerst uit 
een operatie waarbij de tumor werd 
verwijderd, gevolgd door bestraling 
en chemotherapie. De chemotherapie 
bestond aanvankelijk uit een vrij 
zware kuur en vervolgens uit een 
combinatie waarbij ook een monoklonaal 
antilichaam was gevoegd, dat specifi ek 

HER2+ aanpakt. “Die chemokuur was niet 
prettig, maar er was overheen te komen. 
De combinatie die volgde was zonder 
meer heel goed te doen. Ik was er niet 
naar van, geen ernstige bijwerkingen. 
Het klinkt vreemd, maar ik heb het 
gezien de omstandigheden positief 
ervaren.” De combinatiekuur is bijna 
klaar en dan heeft Monica een jaar lang 
het monoklonaal antilichaam gehad. “De 
hele behandeling en begeleiding waren 
zo goed, ik heb daar veel vertrouwen in 
gehad. En de ziekte was curatief. Het feit 
dat de tumor HER2-positief was, vond ik 

eigenlijk een pluspuntje. Als je met dit 
middel behandeld kunt worden, heb je als 
het ware een extra medicijn om de groei 
van de tumor te voorkomen. Het is niet 
alleen maar bestralen en chemo, nee, er is 
nog iets om ervoor te zorgen dat de tumor 

wegblijft. Ja, dat klinkt tegenstrijdig, want 
tien jaar geleden had een HER2+ tumor 

juist een slechte prognose. Tegenwoordig 
is het haast een voordeel.”

Bijwerkingen
Monica realiseert zich dat ze geluk heeft 
gehad. “Op tijd erbij, niet uitgezaaid, 
goed operatief te verwijderen, goede 
medicijnen. En de rest zal ik zelf moeten 
doen. Maar het is waar, ik heb veel 
meevallers gehad.” Ook de bijwerkingen 
van de medicijnencombinatie viel Monica 
mee. “Pijn in de gewrichtjes onder de 
bal van mijn voet, wat een bijwerking 
kan zijn. Een stevige wandeling is niet 
goed mogelijk. Verder een loopneus, wat 
tranende ogen, een mindere conditie. 
Maar eigenlijk peanuts in vergelijking 
met de bijwerkingen van de conventionele 
chemotherapie.” Wel wordt Monica’s 
hartfunctie nauwlettend in de gaten 
gehouden, omdat het anti-HER2 medicijn 
ook het hart kan aantasten.

Borstkanker met meevallers
Borstkanker met HER2+ had tien jaar geleden een heel andere prognose dan nu.

PATIËNTENVERHAAL

“De hele behandeling en 
begeleiding waren zo goed, ik 
heb daar veel vertrouwen in 
gehad”

“Op tijd erbij, niet uitgezaaid, 
goed operatief te verwijderen, 
goede medicijnen”

Het onderzoek naar de werking 
van anti-HER2 middelen levert 

veel nieuwe informatie op. Een 
agressieve vorm van borstkanker wordt 
effectief aangepakt. Dr. Gabe Sonke, 
internist-oncoloog in het Antoni van 
Leeuwenhoek te Amsterdam, licht toe.

Wat is HER2 en wat is de relatie met 
borstkanker?
“We weten steeds meer over borstkanker 
en wat de drijvende krachten zijn. Voor 
de ongebreidelde en snelle groei van 
tumoren in de borst zijn groeisignalen 
verantwoordelijk. HER2 staat voor 
Humane Epidermale groeifactor Receptor 
2. Dit eiwit bevindt zich op veel cellen in 
ons lichaam, maar bij zo’n 15% van de 
borstkankerpatiënten bevindt het zich in 
sterk verhoogde mate op de tumorcellen 
en geeft daardoor veel groeisignalen af.”

Is de prognose voor  HER2+ borstkanker 
daarmee ook slechter?
“Vroeger was dat zeker zo, de prognose 
was twee tot drie keer zo slecht voor 
HER2- borstkanker. Vanaf zo’n tien jaar 
geleden is er medicatie voor HER2+ 
borstkanker en sindsdien is de prognose 
hetzelfde als voor HER2-tumoren, zo 
niet beter. Daar staat tegenover dat de 
behandeling langduriger is. Voorwaarde 
voor een goede behandeling is een goede 
diagnose of de tumor HER2+ is. Inmiddels 
zijn de protocollen daartoe internationaal 
gestroomlijnd. Elk ziekenhuis in 
Nederland kan dat.”

Kunt u iets over de therapie vertellen?
“Een behandeling die vaak aanvullend 
aan een operatie wordt gegeven 
(‘adjuvant’) bestaat uit een combinatie 
van meerdere chemotherapiemiddelen 
samen met een monoklonaal antilichaam, 
specifi ek gericht tegen het HER2-eiwit. 
Chemotherapie en dit middel versterken 
elkaars werking en dat maakt het erg 
effectief. Steeds vaker geven we deze 
behandeling voorafgaand aan de operatie 
en vinden dan bij bijna de helft van de 
patiënten geen enkele tumorcel meer 

terug bij de operatie. In de toekomst willen 
we nog effectiever worden en willen 
we de bijwerkingen van chemotherapie 
minimaliseren. Daartoe onderzoeken we 
of andere chemotherapiecombinaties en 
nieuwe anti-HER2 geneesmiddelen ten 
minste net zo effectief, zo niet effectiever 
zijn. Zo bestaat er ook een anti-HER2 
tyrosine kinase inhibitor en recent is een 
ander monoklonaal, gericht tegen HER2, 
beschikbaar gekomen dat in combinatie 
met het eerste monoklonale antilichaam 
wordt gegeven. Deze middelen worden 
al toegepast bij de behandeling van 
uitgezaaide borstkanker. Anti-HER2 
therapie heeft ook bijwerkingen, maar 
die zijn veelal aanmerkelijk minder 
en milder. Het is wel belangrijk om 
ook op lange termijn de resultaten en 
bijwerkingen van deze relatief nieuwe 
middelen te blijven onderzoeken.”

Hoe werkt deze targeted therapy precies?
“De monoklonale antilichamen 
binden aan het HER2-eiwit op het 
buitenoppervlak van tumorcellen, 
waardoor het niet actief kan worden en 
geen groeisignaal aan de tumorcel kan 
geven. Een ander effect is dat het HER2-
eiwit als het ware ‘getagd’ wordt, zodat 
het beter door het eigen immuunsysteem 
herkend kan worden. Dus het is deels 
targeted therapy, deels immuuntherapie. 
Een dubbele werking. TKI’s werken 
juist binnen in de tumorcel, waardoor 
sommige afwijkend gevormde HER2-
receptoren toch geblokkeerd kunnen 

worden in hun werking. Anderzijds zorgt 
dit middel niet voor een immunologisch 
effect.”

Waar richt uw onderzoek zich op?
“Wij onderzoeken in de landelijke 
TRAIN-2 studie welke combinatie van 
chemotherapiemiddelen het beste 
gecombineerd kan worden met twee 
verschillende monoklonale antilichamen 
gericht tegen het HER2-eiwit,  bij vrouwen 
met niet uitgezaaide HER2+ borstkanker: 
welke combinatie is het meest effectief 
en geeft de minste bijwerkingen? De 
behandeling geven we voorafgaand aan 
de operatie om tijdens de behandeling de 
werking goed te kunnen monitoren en bij 
de operatie direct het effect te kunnen 
meten. We onderzoeken daarbij welke 
kenmerken bepalen of een tumor wel of 
niet goed gereageerd heeft zodat we in 
de toekomst de behandeling nog beter 
kunnen toespitsen op iedere individuele 
vrouw met HER2+ borstkanker. Meer 
dan 20 ziekenhuizen in Nederland zijn 
betrokken bij deze studie en vrouwen met 
een niet uitgezaaide vorm van HER2+ 
borstkanker kunnen hiervoor altijd in de 
buurt verwezen worden.”

Het Antoni van Leeuwenhoek heeft geen fi nanciële 
vergoeding gegeven of ontvangen om aan dit 
interview mee te werken.

HER2+ borstkanker eff ectief behandeld
Tien jaar geleden had HER2+ borstkanker een slechte prognose. Dat is nu anders.

EXPERTINTERVIEW

Internist-oncoloog dr. Gabe Sonke
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Vrouwen sterven vaker aan hart- en vaatziekten
Symptomen van een hartaanval zijn bij vrouwen anders dan bij mannen. Herkenning redt levens.

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak 
nummer 1 bij vrouwen. Per jaar 

sterven er meer vrouwen dan mannen 
aan. “Omdat de symptomen van een 
hartaanval anders zijn bij vrouwen dan 
bij mannen, herkennen we het niet snel 
genoeg. Dat kost levens”, aldus Prof. dr. 
Angela Maas, hoogleraar cardiologie bij 
het UMC St. Radboud te Nijmegen. 

Auteur: Marian Vleerlaag

Elke dag overlijden in Nederland 57 
vrouwen en 50 mannen aan hart- en 
vaatziekten. Met zo’n 20.733 vrouwen 
per jaar is dat bijna 1 op de 3 vrouwen 
die overlijdt (bron: CBS 2012). Toch is 
er weinig bekend over hoe hart- en 
vaatziekten zich uiten bij vrouwen, 
aldus Maas. “Het mannelijk lichaam is 
de norm  bij onderzoek en behandeling 
van patiënten. Geneesmiddelen en 
behandelmethodes worden vooral op 
mannen getest. Hartziekten worden 
namelijk van oudsher gezien als een 
mannenziekte.” Er is de afgelopen 
jaren veel bereikt in de cardiologie, 
stelt ze vast.  “Vooral de technologische 
ontwikkelingen zijn enorm, dat had 
onze prioriteit. We kunnen niet alleen 
kunstkleppen vervangen en kransvaten 
dotteren, maar ook geavanceerde 
pacemakers inbrengen. Maar doordat de 
innovatieve technologieën geen rekening 
houden met de verschillen tussen 
mannen en vrouwen hebben we op veel 
vragen nog geen goed antwoord.”

Eerder herkennen
De oplossing begint bij herkenning. 
Omdat de symptomen voor een 
hartaanval anders zijn bij vrouwen 
dan bij mannen, worden ze niet goed 
herkend en behandeld. Bij mannen is 
het meest bekende symptoom van een 
hartaanval drukkende pijn in de borst, 
maar bij vrouwen kan dit ontbreken. 
Andere factoren als misselijkheid, 
extreme vermoeidheid, overmatig 
zweten, kortademigheid of duizeligheid 

kunnen eerder bij vrouwen wijzen op een 
hartaanval (ook hartinfarct genoemd). 
Maas: “Wanneer dit beter bekend is 
bij vrouwen, én bij artsen, kunnen 
sterfgevallen worden voorkomen. 
Om te beginnen is het belangrijk dat 
de opleidingen aanpast worden en 
professionals goed voorbereid zijn. 
Niet iedereen in de beroepsgroep ziet 
het probleem. Men is jaren geleden 
opgeleid vanuit de toenmalige normen, 
maar het vak is steeds in beweging.” 
De machocultuur doet de situatie ook 
geen goed, stelt Maas, die weet dat 
vrouwspecifieke geneeskunde gevoelig 
ligt. Reden te meer om de leerstoel 
Cardiologie voor vrouwen in te stellen 
vond ze, en bij het UMC in Nijmegen de 
onderzoeksstichting HartvoorVrouwen 
op te richten. In samenwerking met 
onder andere vrouwennetwerk Women 
Inc. wordt gewerkt aan een andere kijk op 
zorg.

Man/vrouwverschillen
Volgens Maas is dat nodig omdat we 
naar een meer gepersonaliseerde zorg 
gaan: op maat gemaakte behandelingen. 
“Dat geldt ook bij het voorkomen van 
infarcten en aderverkalking bijvoorbeeld. 
Door deze ‘personalized’ cardiologie kun 
je niet om de man/vrouwverschillen 
heen. Die verschillen zitten niet alleen 
in symptomen en wat vrouwen ervaren, 
maar ook in de afwijkingen zelf. 
Voorheen waren er onder de 60 jaar vier 
keer zoveel mannen met hartinfarcten, 
maar het aantal vrouwen neemt snel toe. 
De oorzaak is onze levensstijl: vrouwen 
zijn ongezonder gaan leven, hebben meer 
stress en vaker overgewicht en diabetes. 
En ze roken meer dan vroeger. Het 
risicoprofiel verandert: vrouwen krijgen 
jonger hartproblemen. Dat moet ook 
in de hoofden van artsen zitten. Vooral 
omdat je bij een hartcatheterisatie niet 
altijd kan zien wat er speelt. Daarnaast is 
de technologie nog onvoldoende in staat 
om spasme (kramp) en het dichtslibben 
van de allerkleinste haarvaatjes zichtbaar 
te maken: genaamd microvasculaire 

angina pectoris. En dat komt veel vaker 
bij vrouwen voor.”

Een ‘stil infarct’
Omdat vrouwen minder duidelijke 
signalen van een hartinfarct hebben, 
wordt de diagnose vaker gemist. Zij 
belanden wel op de Eerste Hulp met 
klachten, maar bij de hartcatheterisatie 
worden geen afwijkingen gezien en 
worden ze naar huis gestuurd. Maas: “Het 
infarct is er wel, maar de technologie 
toont het niet. Het wordt afgedaan 
als stress, aanstellerij, of verward met 
overgangsklachten - terwijl er wel 
degelijk wat aan de hand was.” Volgens 
Maas moeten daarom alle medici één 
keer in hun leven op cursus om gedegen 
uitleg te krijgen over de verschillen 

in mechanismen en symptomen. “Ik 
hoor vaak dat dit een eye-opener is; die 
zou bij de beroepsgroep vaker moeten 
plaatsvinden. Met Cruijffs woorden: ‘Je 
gaat het pas zien als je het door hebt’.”

Meer risico na de overgang
Overgangsklachten zaaien verwarring, 
maar de overgang zorgt ook 
daadwerkelijk voor meer kans op 
hartklachten. Vrouwelijke hormonen 
zoals oestrogenen werken beschermend: 
het zijn vaatverwijders en ze reguleren 
de verhouding tussen goede en slechte 
cholesterol. In de menopauze, die 
gemiddeld rond 51 begint, verandert die 
gunstige voorsprong van vrouwen op

T 020-6971014  WWW.LEEFH.NL

EEN HOOG CHOLESTEROL KAN ERFELIJK ZIJN!
INTERVIEW MET JANNEKE WITTEKOEK, MEDISCH DIRECTEUR STICHTING LEEFH

HOE VAAK KOMT HET VOOR DAT EEN 

HOOG CHOLESTEROL ERFELIJK IS?

In Nederland heeft 1 op de 250 personen 

Familiaire Hypercholesterolemie (FH). 

De oor zaak van FH is een kleine 

afwijking in het DNA. De lever neemt 

het cholesterol niet goed op uit het 

bloed waardoor  het cholesterol gehalte 

sterk verhoogd kan zijn. Als één van 

je ouders FH heeft is de kans 50% dat 

jijzelf, je broer of zus ook FH heeft. 

HOE MERK JE DAT JE FH HEBT?

Personen met FH hebben vanaf de geboorte 

vaak een verhoogd cholesterol. Daar merk je 

in eerste instantie niets van. Als het cholesterol 

gehalte in het bloed echter jarenlang verhoogd 

is kan het zich in de wanden van de bloedvaten 

ophopen en ontstaat er op jonge leeftijd al 

aderverkalking. Als de slagaders zodanig 

dichtslibben dat de bloedtoevoer en 

 zuurstofvoorziening van het hart, spieren of 

organen gevaar loopt, krijg je klachten.

WELK RISICO LOOP JE?

Als je FH hebt zonder dat je hiervoor 

behandeld wordt, loop je een hoger 

risico op het krijgen van hart- en 

vaatziekten, ook op jonge leeftijd. 

Met de juiste behandeling zijn je 

kansen weer hetzelfde als die van de 

gemiddelde Nederlander. Het is dus 

belangrijk om al op jonge leeftijd te 

weten of je wel of geen FH hebt.

WAT DOET STICHTING LEEFH?

Tot eind 2013 was er een bevolkings-

onderzoek voor FH. Stichting LEEFH 

coördineert vanaf 2014 de opsporing 

en zorg voor families met FH. 

Iedereen met vragen over FH of 

het (aanvragen van) DNA-onderzoek 

kan terecht bij stichting LEEFH 

(020-6971014 of info@leefh.nl).
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mannen: het risico op hart- en vaatzieken 
wordt hoger omdat de beschermende 
effecten verdwijnen. “Het risicoprofiel 
van 55-plus vrouwen is daarom veel 
groter”, aldus Maas. “Terwijl we blijven 
denken dat mannen meer kans hebben 
op hartproblemen dan vrouwen. 
Professionals moeten in levensfases 
denken. Ik vraag vrouwen altijd of ze pre- 
of postmenopausaal zijn, dat zouden alle 
medici moeten doen. Ook een vroegere 
zwangerschapsvergiftiging of hoge 
bloeddruk tijdens de zwangerschap 
zijn belangrijke aanwijzingen. Neem 
ze serieus: vrouwen zenden vaak wel 
signalen uit, maar de zorgsector moet ze 
oppakken.”

Nieuwe behandelingen
Naast bewustwording zijn ook verschillen 
in behandeling noodzakelijk, stelt 
Maas. “Een vrouw van 40 jaar met een 
klein scheurtje in haar kransslagader 
krijgt dezelfde medicijnen als een man 
van 60 met drie volledig dichtgeslibte 
kransslagaders. We hebben betere 
antwoorden en oplossingen nodig: 
reden te meer om onderzoek te doen. 
In het UMC Nijmegen doen we dat 
bewust met allerlei disciplines. We 
hebben zelfs een pilotstudy lopen met de 
afdeling psychologie over het effect van 
mindfulness op microvasculaire angina: 
wat doet ontspanning met ontstekingen? 
Het lijkt er steeds meer op dat chronische 
ontstekingen de oorzaak zijn van alle 
ziekten. We zien bijvoorbeeld dat 

vrouwen die seksueel misbruikt zijn vaker 
hartproblemen hebben: een traumatisch 
verleden zorgt voor chronische stress en 
dus voor chronische ontstekingen, ook in 
de bloedvaten.”

Europese aanpak
Maas heeft ook op Europees niveau 
kenniscentra weten te verenigen. “Met 
tien grote Europese onderzoekcentra 
en Amerikaanse adviseurs doen we mee 
aan een subsidieprogramma waar 6,5 
miljoen mee gemoeid is. Onderwerp 
is microvasculaire angina pectoris bij 
vrouwen. Hoe meer kennis, hoe beter de 
diagnose en behandeling.” Ze benadrukt 
dat deze gender-sensitieve zorg in het 
belang is van iedereen. “Zo kunnen 
jonge mannen een ernstige dodelijke 
hartspieraandoening krijgen door teveel 
testosteron in de hartspier. Dit zien we 
bij jonge vrouwen vrijwel nooit. Het is 
dan ook geen vrouwenzaak: het gaat om 
betere zorg. Daarom houden we nu samen 
met Women INC. een tour langs de UMC’s 
in Nederland om de bewustwording te 
vergroten. Samen kunnen we levens 
redden.”

Preventie in de praktijk
Maar vrouwen kunnen zelf ook veel 
doen. Cardioloog Janneke Wittekoek: 
“We weten hoe we een groot deel van 
hart- en vaatziekten kunnen voorkomen, 
maar komen vaak pas in actie als er 
klachten zijn. Zorg goed voor je hart als 
het nog gezond is!” Wittekoek stimuleert 
een gezonde leefstijl met een normaal 
gewicht, gezonde voeding en veel 
beweging. “En ken je getallen”, zegt ze. 
“Je bloeddruk moet lager zijn dan 140/90 
mmHg, je glucose (suiker) tussen 5 en 7, en 
je cholesterol onder de 5, waarvan slecht 
cholesterol onder de 3 en het goede boven 
de 1 mmol/L. Daar kun je aan werken. Ga 
iedere dag een half uur bewegen, stop 
met roken, verminder je overgewicht 
– dat verlaagt je bloeddruk. Drink niet 
meer dan 1 à 2 glazen per dag, vermijd 
kant-en-klaar maaltijden - die zijn te zout 
-, eet veel groenten, mager vlees en niet 
meer dan 2 stuks fruit. En ook belangrijk: 
ontspan en vermijd stress.”

Cardiologie is een vak dat ten 
aanzien van vrouwen -zeker in 

de overgang- anders benaderd moet 
worden. Dr. Anne-Mieke Omtzigt, 
gynaecoloog en medisch directeur van 
Vrouw&klinieken, legt uit waarom.

Wat is Vrouw & klinieken?
“Vrouw & klinieken is een 
vrouwengezondheidscentrum waar 
eerste- en tweedelijnszorg geleverd wordt 
in een multidisciplinair verband. Hier 
werken onder andere een cardioloog, 
gynaecoloog, psycholoog-seksuoloog en 
een bedrijfsgeneeskundige nauw samen, 
omdat we zien dat bij vrouwen veel 
klachten invloed hebben op hoe ze zich 
voelen. De multidisciplinaire benadering 
heeft volgens mij echt de toekomst, je 
kunt disciplines niet meer los zien van 
elkaar.”

U behandelt verschillende klachten. Als 
we kijken naar gynaecardiologie, hoe 
gaat u dan te werk?
“Ook dat willen we integraal bekijken. 
Per patiënt nemen we 2 tot 3 uur de 
tijd. Als een vrouw klachten heeft, 
doet eerst de verpleegkundig specialist 
vrouwencardiologie Anneke Compagne 

een uitgebreid intakegesprek. Daarbij 
wordt zowel het gynaecologische als 
cardiologische aspect geïnventariseerd. 
De cardioloog doet vervolgens een ECG, 
echo of  ander onderzoek, de gynaecoloog 
checkt de factoren die met de hormonen 
samen hangen. Samen bepalen we 
de benadering voor behandeling en 
bespreken dat met de patiënt. Shared 
decision dus.”

Hoeveel invloed hebben hormonen op het 
ontwikkelen van hart-en vaat ziekten?
“Waarschijnlijk veel. Vrouwelijke 
hormonen (oestrogenen) hebben 
een beschermende werking op de 
kransslagaders van het hart. Als er na de 
overgang geen oestrogeenproductie meer 
is, kunnen er beschadigingen aan de 
bloedvaten ontstaan die een hartinfarct 
tot gevolg kunnen  hebben.”

Hoe reageren vrouwen op uw benadering? 
“Heel positief. Vrouwen geven aan dat ze 
eindelijk gehoord worden. Door meer tijd 
te nemen kunnen we klachten integraal 
benaderen, waardoor soms specifi eke 
dingen naar voren komen die invloed 
op het totale beeld kunnen hebben. Zo 
maken we een risicoprofi el, familie 
anamnese, lifestyle beoordeling, wat kan 
leiden tot preventieve maatregelen. Het 
is een kwestie van goed luisteren om tot 
zorg op maat te komen.”

Omdat vrouwen anders zijn
Vrouwen hebben specifi eke klachten die om een specifi eke behandeling vragen.

ZBC Vrouw & klinieken is gevestigd in Vleu-
ten en per 15 september ook in Lelystad en 
levert grotendeels verzekerde zorg. Meer 
informatie: www.vrouwenklinieken.nl

MEER INFO

ADVERTORIAL

Anneke Compagne - de Jong en Anne-Mieke Omtzigt

5.000

Acuut 
hartinfarct

Mannen Vrouwen

Beroertes Hartfalen
Rest hart- en
vaatziekten

Hart- en
vaatziekten totaal

10.000

15.000

20.000

25.000

3.
51

4

2.
68

1

3.
30

2

2.
62

5

8.
87

4

18
.3

15

5.
22

2

4.
13

6

8.
69

4

20
.7

33

Bron: CBS



10 PULSE MEDIA GROUP       |       VROUW EN GEZONDHEID

“Ik heb altijd wel een zwakke blaas 
gehad, moest vaak plassen en had 

vaak een blaasontsteking. Maar na 
de bevalling van ons eerste kind, nu 
acht jaar geleden, kreeg ik er echt 
last van. Naarmate de spieren na de 
bevalling iets sterker werden, werden 
de incontinentieklachten wel minder”, 
vertelt Anke Sevenster (32).

Auteur: Cor Dol

Ook na de tweede zwangerschap kreeg 
ze oefeningen om de bekkenbodem 
sterker te maken. “Al tijdens die tweede 
zwangerschap was het erg. Soms zo erg 
dat ik mezelf moest verschonen. Na de 
derde werd het alleen maar erger.” De 
kinderwens was volledig vervuld en Anke 
besloot dat ze te jong was, en de klachten 
waren te heftig, om er lang mee rond te 
blijven lopen. “Ik probeerde het eerst 
nog met oefeningen, maar de klachten 
werden niet minder.”

Schaamte
Anke voelde weinig schaamte om hulp 
te zoeken bij een arts. “Het is zo, ik kon 
er zelf weinig aan doen. Maar je schaamt 
je wel heel erg als je in een winkel staat 
en je verliest urine. Ik had ook last van 
incontinentie als ik me niet inspande. 
Het kwam al als ik opstond van de bank. 
Als je ergens op visite of ergens anders 
bent, en dat gebeurt, dan schaam je je 
natuurlijk.” Via de huisarts kwam Anke 

in het ziekenhuis bij het gespecialiseerd 
bekkenbodemteam terecht. Na onderzoek 
kreeg Anke het advies om de bekkenbodem 
toch nog meer te trainen, om een operatie 
uit te kunnen stellen. Dat duurde drie 
maanden. Uit het onderzoek bleek ook 
dat alleen Ankes blaas was verzakt, de 

baarmoeder en darmen niet. “De spieren 
trainen is hoe dan ook belangrijk. De 
verwachting was dat door de operatie 
alleen het probleem niet verholpen zou 
zijn, die bekkenbodemspieren moesten 
ook steviger worden.”

Operatie
Omdat de klachten niet genoeg 
verbeterden, adviseerde Ankes arts 
om een TOT-operatie te ondergaan. Bij 
een TOT (Trans Obturator Tape) of TVT 
(Tensionfree Vaginale Tape)-operatie 
wordt een niet oplosbaar kunststof 
bandje onder de urinebuis geplaatst. 
Bij een TVT wordt dit bandje achter het 
schaambeen naar de buik gestoken, bij 
een TOT naar de lies. Een nuanceverschil. 
Het bandje ondersteunt de urinebuis. 
In de zes weken na de ingreep vergroeit 
het bandje met het omringende weefsel 
eromheen en ontstaat een duurzame 
oplossing. “Al vanaf het begin had ik 
er baat bij”, vertelt Anke over haar 
ervaring. “Er was verteld dat de klachten 
aanvankelijk hetzelfde kunnen blijven 
of zelfs verergeren, maar daar was bij 
mij geen sprake van. Waar ik wel op was 
gewezen maar niet had verwacht, was de 
pijn in de bovenbeenspieren, de eerste 
dagen na de operatie. Maar dat verdween 
vanzelf. Hoe ik me nu voel? Prima. Ik merk 
dat de blaasinhoud meer kan worden en 
heb helemaal geen urineverlies meer. 
Heel blij dat het opgelost is!”

Ik heb geen urineverlies meer
Na drie bevallingen had Anke erge last van stressincontinentie. Met een relatief eenvoudige operatie is ze geholpen.

PATIËNTENVERHAAL

Anke Sevenster

"De verwachting was dat door 
de operatie alleen het probleem 
niet verholpen zou zijn, die 
bekkenbodemspieren moesten 
ook steviger worden"

Een TVT- of TVT-O bandje dat 
de urinebuis ondersteunt: het 

is een techniek die al meer dan 
vijftien jaar bestaat en effectief is 
gebleken in de strijd tegen met name 
stressincontinentie.

Welke vormen van urine-incontinentie 
onderscheidt u?
“Grofweg twee vormen. 
Stressincontinentie bij inspanning en 
urge-incontinentie bij aandrang. In feite 
twee heel verschillende vormen, die 
jammer genoeg soms samengaan.”

Voor de behandeling van stresscontinentie 
kunt u een TVT- of TVT-O-operatie doen. 
Wat houdt dit in en zijn er verschillen?
“TVT staat voor Tensionfree Vaginale 
Tape en TVT-O voor TVT obturator. Dit 
is vooral een oplossing voor de groep 
mensen die zuivere stressincontinentie 
heeft en bij wie bekkenbodemoefeningen 
niet voldoende zijn. Bij deze operatie, 
minimaal invasief, plaatsen we een niet-
oplosbaar kunststof bandje onder de 
urinebuis. Bij de TVT wordt dit bandje 
achter het schaambeen naar de buik, 
bij een TVT-O naar de liezen gestoken. 
Dit bandje ondersteunt de urinebuis bij 
inspanning. De indicatie is hetzelfde, 
het is een iets andere techniek. Het 
hangt meestal van de voorkeur  van de 
behandelaar af welke techniek wordt 
gehanteerd. Voor de urge-incontinentie 
wordt meer gekeken naar medicatie en/
of bekkenbodem fysiotherapie. Botox 

in de blaas spuiten kan ook. Voor de 
gecombineerde variant van incontinentie 
is er soms toch een indicatie om een TVT- 
of TVT-O-bandje te plaatsen.”

Wat zijn uw ervaringen?
“Ik doe deze ingreep al meer dan tien 
jaar, met heel veel tevreden patiënten. 
Het is tegenwoordig de gouden 
standaard. Juist bij de mensen die zuivere 
stressincontinentie hebben is het in meer 
dan 90% van de gevallen succesvol. Het 
bandje is al meer dan 15 jaar op de markt 
en er zijn dus ook lange termijnresultaten. 
Op de langere termijn keren de klachten 

soms weer licht terug, maar dat is niet 
onlogisch. Het bindweefsel veroudert 
en dan geeft het geheel toch weer iets 
minder steun. Overigens blijft het een 
operatieve ingreep, en daar kleven altijd 
risico’s aan.”

Wachten patiënten lang voordat ze met 
deze klachten naar een arts gaan?
“Mensen die hier komen zijn die drempel 
al over, dus dat is lastig te zeggen. Bij 
oudere vrouwen hoor ik soms dat ze 
al klachten hebben sinds de laatste 
zwangerschap. Dat is dan 30 jaar geleden. 
Het idee is helaas nog steeds dat er niets 

te doen is aan incontinentieklachten, dat 
het er bij hoort. Maar het tegendeel is 
waar.”

Zijn er nieuwe ontwikkelingen?
“De bandjes worden steeds fi jner, 
kleiner en dunner, zodat je zo min 
mogelijk materiaal inbrengt. Voor 
de urge-incontinentie verschijnen er 
nieuwe medicijnen op de markt. De 
ontwikkelingen staan niet stil. Dus als 
mensen er al langer mee lopen, is er 
nu wellicht wel een oplossing voor hun 
probleem, waar die er vroeger niet was.”

Wat maakt de behandeling in 
Bekkenbodemcentrum OLVG bijzonder?
“Er is binnen ons bekkenbodemteam 
veel ervaring met deze techniek. 
Patiënten komen voor een dagopname. 
De ingreep wordt gedaan onder algehele 
verdoving of na een ruggenprik en 
duurt niet langer dan 20 minuten. 
Door de grootte van het ziekenhuis 
kunnen we makkelijk multidisciplinair 
werken voor patiënten die dat nodig 
hebben. De samenwerking tussen 
gynaecologen, urologen, chirurgen, 
bekkenbodemfysiotherapeuten     .   
en de psycholoog-seksuoloog is 
vanzelfsprekend.”

Een bandje tegen incontinentie
De mogelijkheden om urine-incontinentie eff ectief te behandelen nemen toe.

INTERVIEW

www.olvg.nl/bekkenbodemcentrum
www.stressincontinentie.nl

MEER INFO

Drs. Marina Hovius is uroloog in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam
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Veel vrouwen van boven de 45 
jaar hebben problemen in het 

bekkenbodemgebied, zoals urineverlies 
of verzakkingen. Door samenwerking 
van specialisten kunnen de problemen 
gezamenlijk worden aangepakt. 
Gynaecoloog Joke Haartsen licht het 
belang toe van een multidisciplinair 
bekkenbodemteam.

In het Elkerliek ziekenhuis heeft u een 
bekkenbodemteam opgezet. Waarom?
“Om verschillende redenen. Allereerst 
vinden we het belangrijk om de kennis 
van verschillende artsen meer op elkaar 
aan te laten sluiten. Dit in het belang 
van de patiënt, maar ook  onderling 
leer je er  veel van. Ten tweede blijkt 
dat veel patiënten verschillende 
klachten tegelijkertijd hebben, zoals 
urine- en ontlastingsverlies en een 
verzakking. En daardoor ontstaan 
soms ook psychische klachten. Dan is 
het belangrijk om vanuit verschillende 
hoeken naar dat klachtenpatroon te 
kijken. Ten derde bieden we door het 
teamverband patiënten binnen een dag 
duidelijkheid, dat houdt in een diagnose 
en een behandelplan. Wij hebben er 
specifi ek voor gekozen om op basis 
van de verwijsbrief van de huisarts 
en het daaropvolgende telefonisch 
contact met de patiënt, een selectie te 
maken voor de benodigde leden van 
het team dat de patiënt ziet. Dat maakt 
de verwijzing door de huisarts een stuk 

eenvoudiger, die verwijst namelijk naar 
het Bekkenbodemteam.”

Uit welke specialisten bestaat dit team?
“Twee gynaecologen, Klaartje Manders 
en ik, die gespecialiseerd zijn in 
bekkenbodemproblemen. Verder 
uroloog Rob de la Fuente, nurse 
practitioner urologie Bregje Dekkers 
en verpleegkundige Astrid den 
Ouden. Naar behoefte kunnen we een 
bekkenbodemtherapeut en seksuoloog 
inzetten en zo nodig wordt verwezen 
naar de chirurg.” 

Met welke klachten komen patiënten in 
het team terecht? 
“Verzakkingsklachten, ontlastings- 
of urineverlies, of een combinatie 
daarvan. Daarnaast zijn er ook veel 
klachten bij het vrijen, zoals pijn wat 
vaak het gevolg is van een overspannen 
bekkenbodemspier. Botoxtherapie is 
een specialistische behandeling die 
hier in het Elkerliek wordt toegepast. 
Behandeling met Botox kan ervoor 
zorgen dat de vicieuze cirkel wordt 
doorbroken en de pijn verdwijnt.”

Hoe geeft u klantvriendelijkheid vorm?
“Het Elkerliek ziekenhuis staat voor 
kwalitatieve, veilige zorg. Ons motto is 
‘Elkerliek. mens tot mens’. Wij zien eerst 
de mens en behandelen vervolgens de 
aandoening. Waarbij we zeker aandacht 
hebben voor gevoelens die hierbij komen 
kijken. Verder speelt mee dat we een 
heel goed team met prima onderlinge 
contacten hebben. Patiënten weten 
snel waar ze aan toe zijn en ze worden 
uitgebreid geïnformeerd, zodat we 
samen tot een goede besluitvorming 
voor de behandeling kunnen komen. 
Zo’n 25 tot 50% van de vrouwen van 
boven de 45 heeft urineverlies. Circa 
60 tot 70% van hen zoekt geen hulp. 
De mensen die bij ons komen zijn de 
drempel al over. Om ook de vrouwen 
die niet komen te kunnen helpen, is 
een respectvolle benadering en hoge 
klantvriendelijkheid essentieel. Daar is 
het bekkenbodemteam op ingesteld.”

Bekkenbodemteam bundelt krachten
Bij bekkenbodemklachten zijn veel specialismen betrokken.

INTERVIEW

Klaartje Manders, Bregje Dekkers en Joke Haartsen vormen de kern van het Bekkenbodemteam in het Elkerliek ziekenhuis

www.elkerliek.nl/bekkenbodemspreekuur.html

MEER INFO

Een overmatige productie van 
okselzweet kan een groot probleem 

zijn, bijvoorbeeld voor mensen met een 
representatieve functie. Vaak hebben 
ze alles geprobeerd en geven een fortuin 
uit aan kleding, om maar regelmatig 
iets schoons aan te kunnen trekken. 
Met miraDry presenteert Centrum 
Oosterwal in Alkmaar een betrouwbare 
en permanente oplossing.

Wat is miraDry?
“MiraDry is een systeem om zweetklieren 
in de oksel uit te schakelen. Dat gebeurt met 
precies gedoseerde elektromagnetische 
straling. De zweetklieren groeien niet 
opnieuw aan en daarom is het resultaat 
blijvend. Na plaatselijke verdoving wordt 
de huid door de miraDry ter plekke vacuüm 
gezogen en gekoeld, terwijl door warmte 
(60 graden) de zweetklieren uitgeschakeld 
worden. Met name in de oksel werkt 
dit goed omdat de zweetklieren op één 
niveau liggen en de huid goed vacuüm is 
te trekken.”

Heb je deze zweetklieren niet nodig?
“Zweten doet iedereen, het is een normale 
functie van het lichaam. Door te zweten 
wordt teveel aan warmte aan het lichaam 
onttrokken. Met de miraDry behandeling  
schakel je minder dan twee procent van 
je totale zweetklieren uit. Dit heeft geen 
effect op het vermogen van het lichaam 
om zichzelf te koelen. De zweetklieren in 
de oksel kun je gerust missen.” 

Voor wie is deze behandeling bedoeld?
“Mensen die fors zweten. Zij gaan met 
drie, vier shirts per dag de deur uit 
om zich regelmatig te verschonen. Ze 
hebben meestal alles geprobeerd zonder 
succes. Vooral voor mensen met een 
representatief beroep, die regelmatig 
presentaties voor publiek moeten houden 
of voor de klas staan is het een oplossing. 
Ook voor vertegenwoordigers die klanten 
bezoeken en met dit probleem kampen is 
het een uitkomst. Zij voelen zich onzeker 
door het overmatig zweten en het beperkt 
hen in hun dagelijkse bezigheden.”

Wat is het resultaat na de behandeling?
“Direct na de behandeling kan er sprake 
zijn van een lichte zwelling of tintelingen 
in armen of handen. Dit trekt vanzelf weg. 
Het zweten stopt direct. Inmiddels hebben 
we zo’n 80 mensen behandeld, waarvan er  
drie terug moesten komen voor een tweede 
behandeling. De behandeling wordt helaas 
niet door zorgverzekeraars vergoed.”

Zijn er alternatieven?
“Het is mogelijk om botox in de 
zweetklieren te spuiten, waardoor de 
spiertjes rond de zweetklieren ontspannen.  

Maar omdat botox weer door het lichaam 
wordt afgebroken, is dit een tijdelijke 
oplossing. De werking kan per persoon 
variëren van vier maanden tot een jaar. 
Het is ook mogelijk om de zenuw naar 
de oksel door te snijden, maar dit is een 
operatieve ingreep met alle risico’s van 
dien. Daar komt bij dat bij een operatieve 
ingreep mensen, in tegenstelling tot bij 
de miraDry behandeling, vaak op andere 
plaatsen overmatig gaan zweten. De 
alternatieven zijn dus in feite minder goed 
dan de miraDry behandeling. De miraDry 
is de meest relaxte en minst belastende 
behandeling met bovendien een optimaal 
resultaat. Omdat de miraDry onverzekerde 
zorg is, is een verwijzing niet nodig en 
kan rechtstreeks een afspraak worden 
gemaakt voor een gratis vrijblijvend 
intakegesprek.”

Permanente oplossing tegen overmatig okselzweten
Overmatig zweten in de oksels is voor veel mensen een probleem. Er is nu een permanente oplossing.

Meer informatie en filmpjes over de 
werking van miraDry zijn te vinden op de 
website van Centrum Oosterwal: 
www.centrum-oosterwal.nl

Centrum Oosterwal
Comeniusstraat 3 Alkmaar
072 515 77 44

MEER INFO

Menno Gaastra is dermatoloog en verbonden aan Centrum Oosterwal in Alkmaar.

ADVERTORIAL
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Door nieuwe technieken, die 
wetenschappelijk zijn onderzocht 

door de kliniek voor Vrouwenzorg in 
samenwerking met het AMC, VUmc 
en UMC Utrecht, zijn ingrepen bij 
urine incontinentie minder belastend 
geworden. Gynaecoloog Claudia 
Kowalik, verbonden aan Bergman 
Clinics | Vrouwenzorg, licht toe.

Welke studies in het kader van 
inspanningsincontinentie hebben er 
plaatsgevonden bij Bergman Clinics en 
wat betekent dit voor vrouwen die hier 
geholpen worden?
“In   één onderzoek werd bekken-
fysiotherapie en het plaatsen van een 
bandje als eerste behandeling met 
elkaar vergeleken bij vrouwen met 
inspanningsincontinentie (urineverlies 
bij o.a.: lachen, niezen, hoesten). Uit deze 

studie blijkt dat vrouwen vaker tevreden 
zijn na een operatie (85-91%) dan na 
fysiotherapie (53-64%). De bevindingen van 

dit onderzoek worden dagelijks gebruikt 
bij het voorlichten van onze cliënten, zodat 
ze nu, nog beter dan voorheen, optimaal 
geïnformeerd zijn om een goed afgewogen 
keuze voor hun behandeling te maken.

Een ander onderzoek vergeleek een nieuwe 
manier van opereren met een al langer 
bestaande methode. Bij de nieuwe mini 
sling ingreep ervaart de cliënt minder 
pijn en herstelt sneller in vergelijking 
met de langer bestaande methode. We 
toonden aan dat als de “mini-sling ingreep” 
wordt uitgevoerd door artsen met veel 
deskundigheid, de resultaten even goed 
zijn. De nieuwe behandelmethode zorgt 
er voor dat 85 tot 91% van de vrouwen een 
aanzienlijke vermindering of zelfs compleet 
verdwijnen van de klachten bemerkt. De 
operatie duurt 10-15 minuten en na 3 uur 
verlaat de cliënt meestal weer de kliniek.”

Maaike, je hebt een minisling laten 
plaatsen. Wat zijn je bevindingen?
Maaike Vos: “Na mijn laatste zwangerschap 
werd urine incontinentie echt een 
probleem. Een vriendin wees me er op dat 
er goede oplossingen zijn en zo kwam ik 
bij Bergman Clinics terecht. Na overleg 
werd tijdens een dagopname een minisling 
geplaatst. Een korte ingreep waar ik 
eigenlijk niets van gemerkt heb. Daarna 
werd ik opgevangen door vriendelijk en 
professioneel personeel. Een heel fi jne 
sfeer. Ik merkte direct verbetering, ben nu 
een half jaar verder en kan alles normaal 
doen zonder angst voor urineverlies.”

Nieuwe inzichten voor inspanningsincontinentie
Bergman Clinics Vrouwenzorg vernieuwt de zorg voor vrouwen met inspannings incontinentie op basis van wetenschappelijk onderzoek.

ADVERTORIAL

www.bergmanclinics.nl

088 - 9000 500

MEER INFO
Claudia Kowalik, gynaecoloog

Waarom zou een vrouw haar hele leven 
voortdurend anticonceptiva nemen, 
terwijl ze tijdens haar cyclus maar op 
zes dagen zwanger kan worden? De 
Lady-Comp is zo geprogrammeerd, 
dat hij door veranderingen van de 
lichaamstemperatuur het moment van 
de eisprong exact herkent. Hij geeft elke 
ochtend na de meting de vruchtbaarheid 
met een rood (vruchtbaar) of een groen 
(onvruchtbaar) lampje aan en er kan 6 
dagen vooruit gekeken worden waardoor 
planning makkelijker is. Door deze 
functies is hij zowel voor anticonceptie 
als voor conceptie geschikt. Als een 
vrouw vermoedelijk zwanger is geeft hij 
dat op de 15e dag na de ovulatie aan en 
bevestigt die op de 18e dag.

De Lady-Comp is 99,3% betrouwbaar, 
eenvoudig en snel in het gebruik, veilig, 

volledig natuurlijk, houdt rekening 
met temperatuurafwijkingen en is 
ook te gebruiken door vrouwen die 
een onregelmatige cyclus hebben of 
die in de overgang zijn. Ook is het een 
goede investering vanwege de lange 
levensduur. Bovendien kan het apparaat 

(na het wissen van eigen gegevens) weer 
doorverkocht worden. Zijn er vragen 
over de cyclus, dan kan een dataprintje 
gemaakt worden en krijgt de vrouw hulp 
bij het interpreteren ervan.

Steeds meer vrouwen zijn tegenwoordig 
op zoek naar een natuurlijke vorm van 
anticonceptie. Dankzij internet hebben 
vrouwen de mogelijkheid om daar zelf 
stappen in te ondernemen. In Nederland 
hebben al duizenden vrouwen de 
overstap naar de Lady-Comp gemaakt.

De meeste vrouwen geven aan erg blij te 
zijn met deze betrouwbare en natuurlijke 
methode. Ze voelen zich weer „happy“ in 
hun eigen lijf en met hun eigen cyclus. 
Vaak horen wij: „Had ik er maar eerder 
van gehoord!“ „Het is een onmisbaar 
vriendje van me geworden.“ of „Wat voel 

ik me goed, nu ik de pil niet meer hoef te 
slikken. Ik had deze stap echt veel eerder 
moeten doen, ik zal het al mijn vrienden 
vertellen.“

Voor vrouwen die een nog 
onvervulde kinderwens hebben is 
er de Baby-Comp. Deze geeft meer 
gedetailleerde informatie over 
de eisprong, cyclusverloop en de 
hormoonhuishouding. De Baby-Comp 
geeft elke maand de grootste kans op 
conceptie aan, laat zien wanneer de 
vrouw zwanger is en geeft dan ook aan 
wanneer de vrouw uitgerekend is.

Anticonceptie en conceptie op natuurlijke basis
Het kan - op een betrouwbare en verantwoorde manier!

www.ladycomp.nl

MEER INFO

ADVERTORIAL

Lachen, sporten, niezen, springen of tillen vormen dan ineens een probleem. 
Een vervelende kwaal die het zelfvertrouwen en gevoel van zekerheid aantast. 

Het modieuze ondergoed van UnderWunder biedt hiervoor een mooie en 
onzichtbare oplossing. De broekjes bieden extra zekerheid bij urine- en 
ontlastingsproblemen door een inventief 4-laags systeem dat doorlekken 
voorkomt. Het dragen van UnderWunder ondergoed geeft net dat beetje extra 
zekerheid, omdat je niet langer bang hoeft te zijn voor onaangename geurtjes of 
zichtbare vlekken. Bovendien oogt het als normaal ondergoed. Wel zo prettig. 

De broekjes zijn er in diverse modellen van klassiek tot sportief en luxe, waarin 
zelfs kant is verwerkt. Zo is er voor iedere vrouw een broekje dat past. 
De damesmodellen zijn verkrijgbaar van maat 38 tot en met 54. UnderWunder 
heeft ook broekjes en boxers voor jongens, meisjes en heren in haar  assortiment. 
Alle broekjes kunnen gewoon in de wasmachine op 40 graden gewassen worden. 

Onze verfrissende collectie is te vinden op onze website: www.underwunder.nl

1 OP DE 4 VROUWEN HEEFT LAST VAN
ONGEWENST URINEVERLIES

Met UnderWunder kan iedereen weer zorgeloos en lachend door het leven.

VOEL JE VRIJ EN ZEKER MET 
UNDERWUNDER ONDERGOED

Bij bestelling via 
www.underwunder.nl 
met kortingscode pmg

Bij bestelling via Bij bestelling via 

15% 
KORTING
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Een droge huid, pijn bij het vrijen, 
nachtzweten, opvliegers en 

gewichtsveranderingen. Het kunnen 
allemaal overgangsverschijnselen zijn. 
Vijf veelgestelde vragen beantwoord.

Gastauteur: Franca van Dalen van 
gezondheidsnet.nl

Zijn overgangssymptomen herkenbaar?
Dat is makkelijker voor vrouwen die  de 
pil  niet gebruiken dan voor hen die dat 
wel doen. Als  je niet aan de pil bent: de 
menstruatie begint te veranderen, blijft 
eerst langer uit en wordt vervolgens 
onregelmatiger. Sommige vrouwen hebben 
ook al vrij snel last van opvliegers.
Wie   er zeker van wil zijn dat ze in de overgang 
zit, kan bij de huisarts een bloedonderzoek 
laten doen. Dit onderzoek meet de 
zogenaamde hormoonspiegelwaarden. 
Aan het begin van de overgang zijn deze 
waarden afwijkend. Uit bloedonderzoek 
kan dus blijken dat de overgang begonnen 
is. De huisarts zal dit onderzoek overigens 
alleen uitvoeren als daar een duidelijke 
aanleiding toe is (bijvoorbeeld bij vrouwen 
die extreem jong klachten hebben).Wie 
de pil slikt, merkt weinig van de overgang 
tijdens de drie slikweken. De hormonen 
laten het lichaam denken dat  je nog in de 
vruchtbare levensfase zit. Dat is anders 
tijdens de pilvrije week. Wie in de overgang 
komt, kan tijdens die week de bekende 
overgangsverschijnselen krijgen, zoals 
opvliegers of nachtzweten.

Ik heb pijn bij het vrijen. Ben ik in de 
overgang?
Een droge vagina is een 
overgangsverschijnsel. Door de afname 
van het vrouwelijke hormoon oestrogeen 
wordt er weinig of geen vaginaal slijm 
meer geproduceerd. Bovendien wordt 
de buitenste cellaag van de huid dunner. 
Hierdoor wordt de vagina minder ‘nat’, 
ook al ben je  opgewonden. Een glijmiddel 
of vaginale gel kunnen uitkomst bieden. 
Forceer in ieder geval niets, want dan wordt 
vrijen alleen maar pijnlijker.  Je vagina is 

bovendien gevoeliger voor infecties. Heb 
je  een branderig gevoel of urineverlies; ga 
dan even langs de huisarts. Ongeveer de 
helft van alle vrouwen tussen de 50 en 75 
jaar krijgt te maken met plasproblemen, 
dus het is niets om je voor te schamen.

Mijn huid is droger en gevoeliger
Dat klopt. Wanneer het oestrogeengehalte 
afneemt, ervaren veel vrouwen een droog en 
trekkerig huidgevoel. Door de veranderende 
hormoonhuishouding verdwijnt geleidelijk 
het zogenoemde collageen, dat meespeelt 
bij de elasticiteit van spieren en huid. De 
huid wordt dunner, de veerkracht neemt 
af. Ook het haar wordt slapper en dunner. 
Rimpels worden dieper. Spieren slinken en 
de botten worden kwetsbaarder doordat 
het kalkgehalte afneemt. Hierop kun 
je inspelen met onder andere veel beweging, 
goede huidverzorging en de juiste voeding.

Loop ik extra risico op hart- en vaatziekten?
Ja, dat is een feit. Oestrogenen bieden 
bescherming tegen risico’s op botontkalking 
en  hart- en vaatziekten Waarschijnlijk 
is de afname van dit hormoon tijdens de 
overgang de reden waarom vrouwen meer 
risico lopen op bijvoorbeeld een hartinfarct 
of een hersenbloeding. Ruim 40 procent 
van de vrouwen boven de 60 jaar sterft 
aan hart- en vaatziekten. Goede voeding, 
voldoende lichaamsbeweging, weinig 
stress en een goed gewicht beschermen 
tegen hart- en vaatziekten. Gezond leven 
verbetert de bloeddruk, het  cholesterol en 
de glucosespiegel.

Hoe zit het met botontkalking?
Osteoporose  betekent letterlijk ‘poreus 
bot’. Het is een aandoening waarbij het 
bot langzaam steeds meer botmineralen 
verliest, vooral kalk. Hierdoor wordt het 
botweefsel steeds minder sterk. Vanaf 
de overgang verloopt de botafbraak bij 
vrouwen steeds sneller. En ook in dit geval 
geldt: voorkomen is beter dan breken. 
Belangrijk zijn vooral: goede voeding 
(met voldoende calcium en vitamine D), 
voldoende beweging, niet roken  en weinig 
alcohol gebruiken.

Wat je moet weten over de overgang
Botontkalking, droge huid en vaginale klachten.

VAN DE REDACTIE

WEETJES

• Bij de ene vrouw begint de overgang 
al heel vroeg en bij de andere pas heel 
laat. In Nederland begint de overgang 
vaak op een leeft ijd van tussen 45 en 
55 jaar. De gemiddelde leeft ijd voor 
de overgang is 51 jaar.

• Voor veel vrouwen geldt dat ze 
gemiddeld op dezelfde leeft ijd in de 
overgang raken als hun moeder en 
zussen. Dit wijst op een genetische 
factor voor de overgang. 

• Uit diverse onderzoeken blijkt dat 
roken een belangrijke factor is die de 
leeft ijd van de overgang kan beïn-
vloeden. Rokers, zelfs als ze al lang 
geleden zijn gestopt, komen vaak tot 
wel twee jaar eerder in de overgang.

Bron: gemiddeldgezien.nl

Natural Progesterone Cream

Het is een van de eerste natuurlijke progresteroncrèmes die opgenomen wordt 
op basis van een liposomensysteem. Liposomen zijn vloeibare microbolletjes die 
ervoor zorgen dat de werkzame elementen veel gemakkelijker de verschillende 
lagen van de huid passeren dan de grotere moleculen van traditionele crèmes. 
Hierdoor wordt de natuurlijke progesteroncrème snel opgenomen in de 
onderhuidse vetlaag wanneer ze wordt aangebracht. Vervolgens wordt de 
crème langzaam opgenomen in het bloed, zonder tussenkomst van de lever. 
Natuurlijke progesteron kan een goede ondersteuning zijn voor het corrigeren 
van fysieke en emotionele onbalans die gerelateerd is aan het hormonale stelsel 
van vrouwen op elke leeftijd. 

 Het eerste natuurlijke progesteronmiddel op basis van liposomen.

Progesterone Cream indd 1 09/09/14 11:59
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Voor de Hoogsvlietse Christel de Buyser 
brak onlangs een bijzondere dag aan, ze 
beleefde een ontspannen dagje wellness 
bij Elysium in Bleiswijk. U zult zich 
wellicht afvragen waarom dit zo bijzonder 
is.  Christel is een fervent saunaganger, 
maar kon noodgedwongen niet meer 
naar haar favoriete wellnessresort. Vorig 
jaar werd bij haar namelijk borstkanker 
geconstateerd. Na tien maanden vol 
zware chemo’s en bestralingen stapte ze 
weer bij Elysium naar binnen, nu echter 
met één borst minder.

“Omdat ik niet wist of ik ooit nog van 
een dagje wellness zou kunnen genieten, 
ben ik voor de amputatie van mijn borst 
vijf dagen achter elkaar naar Elysium 
gegaan.” Een borstamputatie heeft 
een grote invloed op het leven van veel 
vrouwen.  Dit realiseerde Christel zich al 
toen zij op vrijwillige basis vrouwen met 
borstkanker hielp. “Nu ik het zelf heb 

ervaren, kan ik het nog beter begrijpen. 
Toch schrik ik soms nog steeds als ik 
hoor hoe vrouwen hun borstamputatie 
ervaren. Sommige vrouwen laten zich na 
een borstamputatie niet eens meer zien 
aan hun partner. Dat moet veranderen. 
Ik ben van mening dat echte schoonheid 
van binnen zit. Je hebt één tiet, so what?”

Hoewel voor Christel het eerste bezoek 
aan  Elysium wel ‘weer even wennen’ was, 
is ze blij dat ze de stap heeft genomen. 
Ze heeft zich zelfs ten doel gesteld  om 
andere vrouwen te helpen die ook deze 
stap willen nemen, maar dit wel lastig 
vinden. “Het is zo belangrijk om zowel 

fysiek als mentaal zo gezond mogelijk te 
zijn. Een dagje wellness levert daaraan een 
enorme bijdrage.” Christel roept daarom 
vrouwen op die een borstamputatie 
hebben ondergaan om samen met haar 
naar Elysium in Bleijswijk te gaan. Via 
haar website www.kalekanjer.nl kunnen 
vrouwen zich hiervoor aanmelden.

Wellnessresort Elysium steunt het 
geweldige initiatief van Christel en 
vecht hiernaast mee in de strijd tegen 
kanker. Reserveert u namelijk het KWF 
Relax for 2 arrangement bij Elysium, dan 
doneert Elysium € 19,95 aan KWF Kanker 
Bestrijding.

 Wellnessarrangement KWF Relax for 2

• Entree vanaf 10.00 uur

• Gebruik van alle sauna- en 
wellnessfaciliteiten

• Onbeperkt gebruik van 
doucheproducten en scrubzout

• Deelname aan diverse opgietsessies 
op basis van beschikbaarheid

• Deelname aan klankschalensessies op 
basis van beschikbaarheid

• Rasulbehandeling of Fish Foot Spa

• €19,95 donatie aan KWF Kanker    
Bestrijding

€ 42,50 per persoon* 

Reserveer via www.elysium.nl/kwf

*online reservering via www.elysium.nl/
kwf is verplicht. Deze aanbieding geldt 
alleen bij boeking van 2 personen, niet 
i.c.m. andere acties en aanbiedingen en t/m 
30 juni 2015. Van de totaalprijs t.w.v. € 95,- 
doneert Elysium € 19,95 aan KWF Kanker 
Bestrijding.

 MEER INFO
  Kooilaan 1, 2665 KR Bleijswijk

  010-5241166

  www.elysium.nl

Een ontspannen dagje wellness. Ook na borstkanker
 “Je hebt één tiet, so what?”

Mijn Band met Anouk
Mijn zusje,

Deze bijzondere armband draag ik voor jou, om mijn bewondering 
voor jou en de manier waarop jij met je ziekte omgaat te eren. We 
delen zoveel moois samen. Dat het leven je zo op de proef stelt is 
triest, maar het is niet het middelpunt van je leven en ook niet van 
onze vriendschap. Ik ben super trots op je.

Liefs, Sharon.

Koop de Band en steun 
onderzoek naar borstkanker.
Koop de Band en steun 
onderzoek naar borstkanker.
Vanaf 1 oktober verkrijgbaar bij o.a. Bruna, DA, Miss Etam en 
op pinkribbon.nl voor € 12,95

040_PINK RIBBON_DEBAND ANOUK SHARON_VROUW EN GEZONDHEID_255x110.indd   1 09/09/14   12:00

Betrouwbare 
informatie over 

borstkanker

Steun ons en word lid! 
www.borstkanker.nl

borstkankervereniging nederland
Met elkaar. Voor elkaar.
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Frisse uitstraling, heldere ogen 
en een stralende lach. Zo op het 

eerste gezicht is er met de 48-jarige 
Anne-Marie niets aan de hand. Echter, 
schijn bedriegt; Anne-Marie heeft een 
aangeboren hartafwijking en kreeg na 
de geboorte van haar tweede kindje, 
zo’n dertien jaar geleden, drie zware 
hartoperaties. Elke dag is zij extreem 
moe.

Gastauteur: Ilse Eijkmans van De 
Hart&Vaatgroep 

Anne-Marie: “Ik moet er niet aan denken 
om thuis te zitten, maar ik kan met mijn 
gezondheid geen hele dagen werken. Ik 
moet eerder naar huis om te rusten. Met 
mijn werk als ICT’er is het lastig om halve 
dagen te werken. Gelukkig krijg ik alle 
steun van mijn huidige werkgever. Toch 
baal ik hier enorm van. Ik wil namelijk geen 
parttime tutje zijn, maar zou de klok van vijf 
nooit kunnen halen.”

Diagnose
Vanaf haar kleutertijd werd Anne-Marie 
jaarlijks door de cardioloog gecontroleerd 
voor haar hartruisje. Anne-Marie: ”Behalve 
dat ik wat rustiger aan moest doen met 
sporten en mezelf iets meer in acht moest 
nemen, was er tot de geboorte van mijn 
tweede nooit wat aan de hand.” Tijdens de 
eerst operatie werd de defecte aortaklep 
vernieuwd door een eigen longklep en deze 
werd weer vervangen door een donorklep. 

Zij had voor die tijd helemaal niet in de 
gaten dat er iets met haar hart was. Doordat 
ze met enorme vermoeidheidsklachten 
naar de huisarts ging dacht deze aan 
een postnatale depressie. Bij de jaarlijkse 
controle van de cardioloog werd haar een 
ander verhaal verteld. Anne-Marie: “Opeens 
viel alles op zijn plaats. Zo gek dat niemand 
aan verslechtering van mijn hartklep heeft 
gedacht.” 

Kantje boord
Anne-Marie voelde zich na deze operatie 
en de revalidatie als herboren. Ze kon 
de hele wereld weer aan. Helaas lag zij 
na twaalf jaar weer op de operatietafel. 
Haar aortaboog direct boven de aortaklep, 

vertoonde een verwijding en hierdoor 
ging ook de aortaklep weer lekken. Toen 
zij dit hoorde, kon ze niet gelijk geopereerd 
worden. Zij moest wachten tot het ernstiger 
werd en werd in de wacht gezet voor de 
operatie. Anne-Marie: “Dat was echt een 
afschuwelijke tijd voor me. Mijn baas hijgde 
hard in mijn nek en ik voelde me met de dag 
slechter worden. Gelukkig kon ik na vijf jaar 
worden geopereerd. Na de revalidatie ging 
het gelukkig beter met me en kon ik ook 
nog heel snel van werkgever veranderen. 
Het ging eigenlijk best wel goed met me 
tot ik helaas vier jaar geleden koorts kreeg. 
Veel hartpatiënten moeten dan direct 
antibiotica slikken. De antibiotica sloeg 
niet aan, dus lag ik al snel weer in het 

ziekenhuis. Het team van cardiologen en 
thoraxchirurgen waren het onderling niet 
met elkaar eens wat er met mij aan de hand 
was en ik werd steeds zieker. Achteraf bleek 
het kantje boord te zijn geweest.”

Stoere meid?
Mensen vinden Anne-Marie vaak een stoere 
meid. Ondanks haar ziekte nog aan het 
werk, altijd vrolijk, maar ze voelt zich niet 
altijd vrolijk. “Natuurlijk komt het door 
mezelf. Het is gewoon heel moeilijk om 
altijd te moeten zeggen dat je je niet goed 
voelt en dat je je zorgen om de toekomst 
maakt. Mensen willen dat ook niet altijd 
horen. Zeker als je zegt dat je moe bent, 
krijg je vaak te horen dat iedereen wel eens 
moe is. Enorm frustrerend. Helemaal als de 
ander dat niet eens slecht bedoelt. Ook heb 
ik psychologische hulp gehad en natuurlijk 
helpt dit; bij de dag leven, aangeven dat het 
stabiel met je gaat in plaats van slecht of goed 
én je verhaal en frustraties met een aantal 
vrienden delen. Ook ben ik vrijwilliger 
geworden van De Hart&Vaatgroep, de 
patiëntenvereniging voor mensen met 
een hart- en vaataandoening.  Mensen 
denken vaak dat hartpatiënten oud zijn. 
De meesten zijn dat ook, maar er is ook 
nog een fl inke groep kinderen, jongeren en 
mensen zoals ik, tussen de dertig en zestig 
jaar. Ik wil graag iets voor hen betekenen. 
Hun belangen behartigen of gewoon met 
hen praten, omdat ik begrijp hoe het is om 
hartpatiënt en zestig min te zijn!”

Ik wil niet dat iedereen mij zo’n sterke vrouw vindt
Anne-Marie Dekkers heeft een aangeboren hartafwijking.

Anne-Marie Dekkers

PATIËNTENVERHAAL

Mijngezondheidsgids.nl is opgericht 

voor iedereen die geïnteresseerd 

is in gezondheid en zorg. Het 

onafhankelijke kennisplatform biedt 

informatie over gezondheid, lichaam, 

geest, voeding en zorg.

ONAFHANKELIJK KENNISPLATFORM OVER GEZONDHEID

ONAFHANKELIJK KENNISPLATFORM OVER GEZONDHEID



EEN SNEL HERSTEL 
DANKZIJ EIWITTEN

Volgens Huib van Leeuwen van 
Innopastry, hebben ouderen 
en zieken vooral baat bij de 
inname van extra eiwitten. 
Van Leeuwen: “Voeding alleen 
kan je niet beter maken, maar 
het speelt wel een essentiële 
rol.  Zo heeft bouillon geen 
enkele zin: het is niet meer dan 
warm water met een smaakje. 
Het vult vooral de maag en 
blokkeert vanwege het volle 
gevoel de weg voor echt 
belangrijke etenswaren. Ook 
de fruitmand werkt averechts. 

Dat zijn vooral vruchtensuikers en die zijn in een zieke of 
zwakkere gezondheidstoestand niet relevant.”

MEER RESERVES 
Onderzoek laat zien dat mensen met meer spiermassa 
beter in staat zijn om bijvoorbeeld zware chemokuren 
of bestralingen te doorstaan dan patiënten die weinig 
spieren hebben. Ze hebben immers meer reserves en 
kunnen daardoor de behandeling beter aan. En dat 
heeft niets te maken met het lichaamsgewicht. Te zware 
mensen kunnen zelfs relatief weinig spiereiwit hebben en 
lichte mensen juist voldoende.

EIGEN SPIEREIWIT OPETEN 
Het is een tijd onderschat, maar inmiddels is iedereen er 
over uit: goede voeding draagt bij aan een sneller herstel. 
Wanneer je te weinig eet, verbrandt je geen vet, maar eet 
je vooral je eigen spiereiwitten op. Dat komt bij ouderen en 
zieke mensen vaak voor en is dus wezenlijk anders dan bij 
gezonde mensen. Die verbranden vet als ze op dieet zijn. 
In geval van ziekte moeten de eiwitten daarom als eerste 
worden aangevuld.

ALS TUSSENDOORTJE OF TOETJE 
“Zoveel mogelijk eiwitten en calorieën, daar komt het op 
neer”, aldus Van Leeuwen. “Wij hebben twee producten 
ontwikkeld die een bron zijn van hoogwaardig eiwit: 
‘Bouwsteentjes’ en ‘Easy-to-Eat’. Beide producten 
zijn een e� ectief hulpmiddel bij het terugdringen 
van ondervoeding én het opbouwen van een betere 
voedingstoestand. Je kunt ze eten als tussendoortje of als 
toetje.”

PRIJSWINNEND RECEPT 
De Bouwsteentjes en Easy-to-Eat bevatten per kleine 
portie al 8 gram hoogwaardig wei-eiwit. Beide producten 
kregen in 2008 en 2009 overigens al de 
Innovatieprijs en zijn in meerdere 
smaken verkrijgbaar. De Easy-
to-Eat is vooral toepasbaar bij 
slikproblemen en dragen ook 
het ‘All Natural’ logo, omdat ze 
geen additieven bevatten. Beide 
soorten zijn Verkrijgbaar bij de 
supermarkten Jumbo en C1000. 
4 stuks voor € 4,99

VOOR MEER INFORMATIE ZIE 
WWW.BOUWSTEENTJES.NL

OF NEEM DIRECT 
CONTACT OP MET ONS 
INFORMATIETEAM: 
Stan Mertens 
06 24 88 65 26

Huib van Leeuwen 
06 22 91 63 95 

Jeroen Majoor 
06 53 15 38 99

We worden ouder, maar hoe blijven we zo lang mogelijk fi t? Of hoe herstellen we 

zo snel en zo goed mogelijk na een ziekte of operatie? Ondervoeding is een groot 

probleem binnen alle segmenten van de Zorg. De energie- en eiwit verrijkte gebakjes 

van Innopastry bieden dan uitkomst. Omdat ze eenvoudig te nuttigen zijn, maar ook de 

eetlust opwekken en herstel bevorderen.
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