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samenvatting
Urologische aandoeningen blijken taboes op te werpen die 
een effectieve behandeling belemmeren. Patiënten uiten 
 problemen nauwelijks en accepteren een verminderd levens-
geluk omdat zij zich schamen en vanwege het bestaan van 
vooroordelen. Ze komen daardoor niet of te laat bij een 
behandelaar. Potentiële patiënten hebben weinig besef van 
urologische aandoeningen en tonen onbegrip voor de effecten 
ervan op het levensgeluk. Doelgerichte voorlichting is nodig 
om (potentiële) patiënten te informeren over hoe de klachten 
te verlichten zijn.
Trefwoorden: urologische aandoeningen, informatie, kwaliteit 
van leven

summary
a taboo on urological complaints hinders effective 
 treatment
A taboo on urological complaints hinders effective treatment. 
Patients do not talk about their problems and they wait too 
long to consult a doctor because they feel ashamed and 
because of the existence of prejudices. As a result of this, they 
accept a lower quality of life. Prospective patients have a lack 
of knowledge about urological complaints and they do not 
understand that these complaints can affect the quality of life. 
Tailored information about urological complaints is needed. 
Keywords: urological diseases, information, quality of life 

Inleiding
Urologische aandoeningen blijken tal van taboes op te werpen 
die een effectieve behandeling belemmeren. Uit onderzoek 
komt naar voren dat incontinentie en seksueel disfunctioneren 
tot de meest voorkomende taboes horen.1-4 Patiënten blijken 
echter uit schaamte onvoldoende hulp voor hun klachten te 
zoeken en accepteren daarmee een verminderd levensgeluk.5-8 
Sociaal-economische en psychologische gevolgen van aandoe-
ningen zoals prostaatklachten, incontinentie en seksueel dis-
functioneren, worden doorgaans niet vanuit de beleving van de 
patiënt zelf opgetekend. Inzicht daarin is van belang om het 
gedrag van (potentiële) patiënten beter te begrijpen en adequaat 
te beïnvloeden via doelgerichte voorlichting.
Uit interviews met urologen die als expert gelden op het gebied 
van urologische aandoeningen (urine-incontinentie, urineweg-
infecties, mictieklachten, erectiele disfunctie en prostaatkanker) 
komt naar voren dat deze aandoeningen van invloed zijn op het 
welzijn en welbevinden van patiënten, maar ook dat patiënten 
allerlei ongemakken accepteren en genoegen nemen met prak-
tische oplossingen voor hun ‘handicap’.9 De vraag is wat de 
morele overwegingen zijn voor acceptatie van een verminderd 
levensgeluk en welk perspectief gehanteerd wordt op een beter 
levensgeluk (in termen van welzijn en welbevinden). Inzicht in 
de ‘acceptatie-imperatief’10 biedt aanknopingspunten voor voor-
lichting die gericht is op kennis en gedrag. 
De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)* verstrekte 
de Universiteit Twente de opdracht om na te gaan welke 
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ten gevraagd naar:
- welke gevoelens de aandoening oproept; 
-  welke belemmeringen ze (hebben) ervaren om hulp te 

 zoeken;
- hun ervaringen met de behandeling;
- hun behoefte aan informatie.

Het doel was het levensgeluk van de patiënten te meten, door 
de meningen te achterhalen en te traceren welke nuances 
patiënten in hun standpunten aanbrengen, waar ze over twijfe-
len en hoe diep kwesties zitten. In dit onderzoek werd levens-
geluk dus gemeten door de stem van de patiënt ten gehore te 
brengen via een narratieve benadering, waarbij positieve en 
negatieve ervaringen van patiënten zijn opgetekend. Dit is een 
andere benadering dan via de standaardinstrumenten om de 
kwaliteit van leven vast te stellen. De waarde van een dergelijke 
kwalitatieve aanpak in de gezondheidszorg (voor praktijk en 
onderzoek) is inmiddels bewezen.9,11 Deze narratieve benade-
ring kan goed gebruikt worden om de diepere betekenis van de 
beleving van patiënten bloot te leggen en kan ingezet worden 
ten gunste van een behandeling (interventies). 
Het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd via een online-en-
quête** die voor het grootste deel bestond uit stellingen. De 
respondenten konden op een vijfpuntsschaal aangeven in hoe-
verre ze het eens waren met de stellingen. De vragen zijn geba-
seerd op gesprekken met experts (urologen), interviews met 
patiënten en literatuuronderzoek.15-18 De enquête is verstuurd 
naar mannen en vrouwen van 35 tot 65 jaar. Zij kunnen op 
grond van hun leeftijd beschouwd worden als potentiële patiën-
ten.19 Doel van de enquête was informatie te verzamelen over 
dezelfde onderwerpen als in de focusgroepen. 

invloed urologische aandoeningen op het levensgeluk hebben 
in economisch, sociaal-maatschappelijk, psychologisch en 
medisch opzicht, en tevens te bepalen welke informatie nodig 
is om het levensgeluk van (potentiële) patiënten te vergroten. 
Uiteindelijk doel van dit onderzoek is aanwijzingen te geven 
voor voorlichting over hoe (potentiële) patiënten hun klachten 
kunnen verlichten en hoe complicaties te voorkomen zijn.

Onderzoeksopzet
Er zijn twee deelonderzoeken uitgevoerd naar de beleving van 
urologische aandoeningen: een kwalitatief onderzoek onder 
patiënten (n=22) en een kwantitatief onderzoek onder potentië-
le patiënten (n=319). Het kwalitatieve onderzoek bestond uit 
vijf focusgroepen (groepsinterviews) met patiënten met een 
specifieke urologische aandoening: urine-incontinentie, urine-
weginfectie, mictieklachten, erectiele disfunctie en prostaatkan-
ker. Via kleinschalige focusgroepen (per sekse, en maximaal 
zes patiënten) met een onafhankelijke gespreksleider was het 
mogelijk om ervaringen en belevingen van doorgaans moeilijk 
uitbare problemen in beeld te brengen.11

Er werd gebruik gemaakt van een ‘convenience sample’, waar-
bij degenen die beschikbaar waren meededen en als getuigen 
een beeld schetsten van hun ervaringen. De patiënten (tien 
vrouwen en twaalf mannen) werden geworven via een wer-
vingsbrochure, verspreid via urologen onder hun patiënten. Uit 
onderzoek is bekend dat twintig respondenten via focusgroe-
pen een voldoende representatief beeld kunnen geven van bele-
vingen en bevindingen ten aanzien van moeilijk bespreekbare 
problemen.12-14  Op basis van interviews met experts (urologen) 
op het gebied van iedere aandoening zijn scenario’s opgesteld. 
Deze situatieschetsen, over een fictieve persoon die te kampen 
heeft met dezelfde aandoening als de patiënten, fungeerden als 
uitgangspunt van het gesprek. Aan de hand hiervan is de patiën-

Tabel 1. Opvattingen van potentiële patiënten over urologische aandoeningen (in %).

Helemaal  
mee eens

Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet 
mee eens

N

Stellingen die opvattingen over aandoeningen 
weergeven

 ‘Urineverlies hoort bij ouder worden’ 1,9 33,8 20,8 38,3 5,2 154

‘Urineweginfecties zijn normaal, iedere 
vrouw heeft er weleens last van’

5,8 42,2 24,0 25,3 2,6 154

‘Plasklachten horen nu eenmaal bij het 
ouder worden’

0,0 47,2 32,4 19,4 0,9 108

‘Erectiestoornissen horen nu eenmaal bij 
het ouder worden’

2,7 32,7 31,8 30,9 1,8 110

‘Prostaatkanker komt veel voor bij oudere 
mannen’

14,2 68,1 12,4 5,3 0,0 113

Tabel 2. Ingeschatte kans op een urologische aandoening door potentiële patiënten (in %).

Groot Tamelijk groot Groot noch 
klein

Tamelijk klein Klein N

Urine-incontinentie 4,5 18,8 61,0 8,4 7,1 154

Urineweginfectie 3,2 7,1 61,0 18,2 10,4 154

Mictieklachten 4,6 25,0 61,1 5,6 3,7 108

Erectiele disfunctie 2,7 13,6 60,9 16,4 6,4 110

Prostaatkanker 1,8 7,1 75,2 12,4 3,5 113

** De enquête is verkrijgbaar via het correspondentieadres.
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-  ‘Dan denk je ook: straks merken andere mensen het ook en 
dat wil ik niet’ (mictieklachten, 3).

Tevens zegt een deel van de patiënten zich machteloos of 
onwaardig te voelen:
- ‘ Ik was niet bang om het te verliezen, maar ik ging het 

gewoon verliezen. En dan voel je je inderdaad vies, 
 onvrouwelijk, onwaardig’ (urine-incontinentie, 4).

Patiënten vinden het moeilijk om over deze aandoeningen te 
praten met mensen uit hun omgeving. Dit geldt vooral voor de 
aandoeningen urine-incontinentie, mictieklachten en erectiele 
disfunctie. Urineweginfecties blijken moeilijk bespreekbaar 
omdat patiënten ervaren dat hun omgeving geen begrip heeft 
voor de problemen: 
-  ‘Huisartsenpost opgebeld en toen zei die vrouw aan de 

 telefoon: “Ach joh, maak je niet zo druk” (urineweginfectie, 2);
-  ‘Ik werk [omschrijving functie] en dan moet ik wel zeggen: 

‘Ik kan niet komen, ik heb krampgevoelens.’ Ze mopperen 
wel en ze willen ook ontslag’ (urineweginfectie, 4).

De aandoeningen hinderen de patiënten ook in het dagelijkse 
leven. De mate waarin verschilt per patiënt, maar is ook afhan-
kelijk van het type aandoening. Vooral urine-incontinentie en 
prostaatkanker veroorzaken veel hinder. Urine-incontinentie 
beheerst het sociaal-economische leven en beperkt de (seksuele) 
relatie met een partner aanzienlijk: 
-  ‘Maar dan zat ik op mijn werk en dan kwamen er druppel-

tjes en durfde ik niet op te staan. Dan liet ik de kantine 
(pauze) aan mij voorbijgaan, omdat ik vlekken op mijn stoel 
had (...). Dat zijn soms heel vervelende situaties’ (urine-
incontinentie, 1);

-  ‘Ik ga niet heel plezierig met mijn man vrijen als ik urine 

De potentiële patiënten zijn geworven via een aan de Universiteit 
Twente gerelateerd onderzoeksbureau (Newcom Research & 
Consultancy BV). Er is gebruik gemaakt van het respondenten-
panel van dit onderzoeksbureau om binnen korte tijd een steek-
proef te verkrijgen die representatief was voor de Nederlandse 
bevolking.20 
De enquête is beantwoord door 319 respondenten (154 vrouwen 
en 165 mannen). De gemiddelde leeftijd van de vrouwen was 
48 jaar, van de mannen 51 jaar. De vrouwen die deelnamen aan 
de enquête beantwoordden vragen over urine-incontinentie en 
urineweginfecties. De mannen beantwoordden vragen over 
mictieklachten, erectiele disfunctie en prostaatkanker. Iedere 
man beantwoordde vragen over twee van deze drie aandoenin-
gen. De vragen van de enquêtes zijn per aandoening zo 
 identiek mogelijk geformuleerd en qua onderwerp afgestemd 
op de focusgroepen.
De resultaten van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek 
zijn aan elkaar gespiegeld om inzicht te krijgen in de overeen-
komsten en verschillen tussen patiënten en potentiële 
 patiënten. Op basis van deze vergelijking kan een passende 
communicatiestrategie ontworpen worden voor voorlichting 
over urologische aandoeningen.

Resultaten
In deze paragraaf wordt verwezen naar geanonimiseerde uit-
spraken van patiënten, die allen een ‘informed consent’-formu-
lier ondertekend hebben, met vermelding van de aandoening 
en een respondentnummer. Toelichting van de onderzoekers 
staat tussen vierkante haken.

Schaamte, onbekendheid en acceptatie
Patiënten. De vijf urologische aandoeningen roepen alle gevoelens 
van schaamte op:

Tabel 3. Verwachte gevoelens van potentiële patiënten ten aanzien van urologische aandoeningen (in %).

Zeer waarschijnlijk Waarschijnlijk Neutraal Onwaarschijnlijk Zeer 
onwaarschijnlijk

N

Machteloos

Urine-incontinentie 25,3 37,7 13,0 15,6 8,6 154

Urineweginfectie 7,1 21,4 21,4 38,3 11,7 154

Mictieklachten 5,6 27,8 22,2 32,4 12,0 108

Erectiele disfunctie 7,3 30,9 26,4 28,2 7,3 110

Prostaatkanker 6,2 29,2 27,4 29,2 8,0 113

Onwaardig

Urine-incontinentie 24,0 30,5 20,1 16,9 8,4 154

Urineweginfectie 4,5 11,7 18,2 51,3 14,3 154

Mictieklachten 1,9 16,7 21,3 45,4 14,8 108

Erectiele disfunctie 4,5 34,5 20,9 31,8 8,2 110

Prostaatkanker 0,9 12,4 22,1 44,2 20,4 113

Bezorgd

Urine-incontinentie 34,4 39,6 9,7 11,0 5,2 154

Urineweginfectie 18,2 48,7 14,9 16,2 1,9 154

Mictieklachten 25,0 50,9 12,0 8,3 3,7 108

Erectiele disfunctie 16,4 58,2 11,8 11,8 1,8 110

Prostaatkanker 25,7 51,3 15,9 4,4 2,7 113
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oproepen (tabel 3). Een aanzienlijk percentage verwacht daaren-
tegen wel dat ze bezorgd zouden zijn, mochten ze geconfron-
teerd worden met een van de aandoeningen. Alleen als het om 
urine-incontinentie gaat, zijn er meer respondenten die ver-
wachten dat deze aandoening gevoelens van machteloosheid of 
onwaardigheid zal oproepen.
Potentiële patiënten zijn ook optimistisch gestemd over in hoe-
verre de aandoeningen hinder kunnen veroorzaken in het dage-
lijks leven (tabel 4). Op de stelling dat de aandoeningen moei-
lijk bespreekbaar zullen zijn, antwoordt circa 20% van de 
respondenten ‘(helemaal) van toepassing’. Dit percentage ligt 
alleen wat hoger als het gaat om urine-incontinentie. Een 
gering aantal respondenten denkt dat de aandoeningen invloed 
zullen hebben op de (intieme) relatie met hun partner.

Belemmeringen om hulp te zoeken 
Patiënten. Patiënten wachten om verschillende redenen vaak 
lang met het raadplegen van een arts. Soms wachten ze hier 
lang mee omdat de klachten geleidelijk aan ontstaan en ze 
geleidelijk steeds meer hinder accepteren:
-  ‘In het begin merk je het niet. De eerste anderhalf jaar schuif 

je het weg, valt het niet op, maar als het steeds maar erger 
wordt (...)’ (mictieklachten, 1).

Maar ook schaamte om de aandoening te bespreken met een 
arts speelt vaak een rol:
-  ‘Ik heb een heel goede relatie met mijn huisarts, maar hè, dat 

schaamtegevoel. Ik heb die man al meer dan 35 jaar maar ik 
durf het niet met hem te bespreken’ (erectiele disfunctie, 3).

Vooral mannelijke patiënten worden liever geconfronteerd met 
hun aandoening dan dat ze zelf de klacht ter sprake brengen: 

verlies. Dan hoeft het voor mij niet meer. Voor hem is het 
anders, maar ik wil dan niet’ (urine-incontinentie, 3).

Prostaatkanker beheerst het leven van de patiënten, zowel in 
lichamelijk als in psychisch opzicht:
-  ‘Het beheerst toch wel een groot deel van mijn denken per 

dag. Wordt het weer honderd procent zoals voor die tijd? 
Daar ben ik wel mee bezig (...). Het beheerst een flink 
gedeelte van mijn leven, dat wel’ (prostaatkanker, 1).

Vrouwen gaan anders om met de aandoeningen dan mannen. 
Vrouwen accepteren hun aandoening en de hinder die ze ervan 
hebben minder dan mannen: 
-  ‘De huisarts heeft me doorverwezen op mijn verzoek. Ik 

dacht: zo komen we niet verder’ (urineweginfectie, 1).

Mannen accepteren de klachten vaak als onderdeel van het 
ouder worden:
-  ‘Je weet dat dit op die leeftijd gebeurt (...). Opa wordt oud’ 

(mictieklachten, 3).

Potentiële patiënten. Potentiële patiënten hebben weinig besef 
van urologische aandoeningen. Ze zien de aandoeningen als 
een onderdeel van het ouder worden of, als het om urinewegin-
fecties gaat, als een onschuldige aandoening waar iedereen wel 
eens last van heeft (tabel 1). Potentiële patiënten hebben ook 
geen duidelijk beeld van de kans om zelf geconfronteerd te 
worden met een urologische aandoening. Het merendeel van 
de respondenten antwoordt neutraal; ze denken dat de kans 
‘groot noch klein is’ (tabel 2).
De respondenten kunnen zich ook niet goed voorstellen dat de 
aandoeningen gevoelens van machteloosheid of onwaardigheid 

Onderzoek naar beleving (potentiële) patiënten

Tabel 4. Hinder die potentiële patiënten verwachten ten aanzien van urologische aandoeningen (in %).

Helemaal van 
toepassing

Van toepassing Neutraal Niet van 
toepassing

Helemaal niet van 
toepassing

N

Moeilijk bespreekbaar

Urine-incontinentie 8,4 26,6 16,2 42,9 5,8 154

Urineweginfectie 3,9 11,7 13,6 56,5 14,3 154

Mictieklachten 1,9 17,6 20,4 46,3 13,9 108

Erectiele disfunctie 0,9 18,2 14,5 48,2 18,2 110

Prostaatkanker 1,8 18,6 15,9 45,1 18,6 113

Remt relatie

Urine-incontinentie 6,5 18,2 19,5 42,9 13,0 154

Urineweginfectie 0,6 12,3 17,5 53,9 15,6 154

Mictieklachten 0,0 9,3 16,7 55,6 18,5 108

Erectiele disfunctie 0,9 18,2 18,2 47,3 15,5 110

Prostaatkanker 0,0 14,2 9,7 53,1 23,0 113

Mijden intieme 
momenten

Urine-incontinentie 3,9 10,4 31,2 43,5 11,0 154

Urineweginfectie 3,2 12,3 22,1 49,4 13,0 154

Mictieklachten 0,0 4,6 25,0 50,0 20,4 108

Erectiele disfunctie 0,9 15,5 23,6 40,0 20,0 110

Prostaatkanker 0,0 9,7 29,2 41,6 19,5 113
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-  ‘Ik moest formulieren invullen en daaruit concludeerde men 
dat erectiestoornissen op mij van toepassing was. En daarom 
leek het hen wel goed om mij een recept mee te geven voor 
die pillen’ (erectiele disfunctie, 1).

Gebrek aan kennis belemmert eveneens effectieve hulpverle-
ning. Patiënten hebben geen idee van de aard, oorzaak en 
omvang van de aandoening, waardoor ze symptomen niet (tij-
dig) herkennen. Ook zijn vooral mannen soms overmatig 
bezorgd. Ze hebben angst voor de diagnose prostaatkanker. Het 
gevolg hiervan is dat patiënten geen arts consulteren of dit pas 
in een laat stadium doen. 
-  ‘Dus ik meende dat het door de ouderdom kwam, eigenlijk’ 

(prostaatkanker, 1);
-  ‘Je hebt helemaal geen plasklachten, je hebt alleen  rugklachten. 

Ik ben er te lang mee doorgelopen’ (prostaat kanker, 6);
-  ‘Daar [prostaatkanker] maak je je wel zorgen over maar dat 

heeft niet zozeer met de plasklachten te maken als wel met 
een vaststaand feit’ (mictieklachten, 3).

Potentiële patiënten. Potentiële patiënten verwachten weinig 
belemmeringen om hulp te zoeken (tabel 5). Ze zijn niet bang 
dat een behandelaar hen niet serieus zal nemen. Ook verwacht 
de meerderheid niet dat het moeilijk zal zijn de klachten te 
bespreken met een professionele hulpverlener.

Behandelingen 
Patiënten. Patiënten raadplegen in eerste instantie meestal de 
huisarts. Mannen zijn naar verhouding meer tevreden over de 
huisarts dan vrouwen, die zich vaak onbegrepen voelen. 
Volgens hen neemt de huisarts de klachten niet altijd serieus 
omdat hij niet geïnteresseerd is in de aandoening of omdat hij 
er niet voldoende kennis over heeft:
- ‘Huisartsen zijn niet erg geïnteresseerd in mensen met 

incontinentieproblemen’ (urine-incontinentie, 1);
- ‘Ik denk dat de huisarts er heel weinig van weet. Die hebben 

zoiets van: je levert je urine in, dat wordt nagekeken. Heb je 
het weer, ga dan maar een kuurtje halen’ (urineweginfectie, 3).

De ervaringen met de behandelingen door een specialist zijn 

Tabel 5. Verwachte belemmeringen om professionele hulp te zoeken (in %).

Helemaal van 
toepassing

Van toepassing Neutraal Niet van 
toepassing

Helemaal niet van 
toepassing

N

Bang niet serieus te 
worden genomen

Urine-incontinentie 2,6 6,5 10,4 58,4 22,1 154

Urineweginfectie 1,9 3,9 9,7 64,9 19,5 154

Mictieklachten 0,0 0,9 13,0 56,5 29,6 108

Erectiele disfunctie 0,0 2,7 9,1 62,7 25,5 110

Prostaatkanker 0,0 2,7 11,5 40,7 45,1 113

Klacht moeilijk 
bespreekbaar

Urine-incontinentie 3,2 14,3 12,3 50,0 20,1 154

Urineweginfectie 1,9 13,0 7,1 59,1 18,8 154

Mictieklachten 0,9 11,1 13,0 48,1 26,9 108

Erectiele disfunctie 0,9 16,4 18,2 50,9 13,6 110

Prostaatkanker 0,9 7,1 14,2 45,1 32,7 113

Tabel 6. Verwachte moeite die potentiële patiënten hebben met behandelingen (in %).

Helemaal van 
toepassing

Van toepassing Neutraal Niet van 
toepassing

Helemaal niet van 
toepassing

N

Opzien tegen urologisch 
onderzoek

Urine-incontinentie 14,3 39,0 14,9 28,6 3,2 154

Urineweginfectie 14,9 33,8 17,5 30,5 3,2 154

Mictieklachten 10,2 38,9 17,6 21,3 12,0 108

Erectiele disfunctie 8,2 38,2 18,2 31,8 3,6 110

Prostaatkanker 7,1 42,5 21,2 22,1 7,1 113

Bang voor operatie

Urine-incontinentie 11,7 26,6 22,1 38,3 1,3 154

Urineweginfectie 14,9 26,6 20,8 35,1 2,6 154

Mictieklachten 8,3 24,1 24,1 33,3 10,2 108

Erectiele disfunctie 9,1 30,9 28,2 27,3 4,5 110

Prostaatkanker 3,5 46,9 30,1 14,2 5,3 113
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ook in sociaal opzicht makkelijker maakt voor mannen om 
erover te praten. Dat vrouwen kennelijk urine verliezen, dat 
is veel meer bekend’ (mictieklachten, 2).

De patiënten verschillen in hun behoefte aan voorlichting via 
internetfora en lotgenotencontacten of voorlichting via patiën-
tenverenigingen. In het algemeen hebben de vrouwen hier 
goede ervaringen mee:
-  ‘Ik denk dat je meer hebt aan persoonlijk contact, want jij 

bent iemand die het heeft meegemaakt. (...) En het is gewoon 
zo prettig om daarover te praten’ (urine-incontinentie, 6).

De mannen, daarentegen, hebben weinig behoefte aan contact 
met lotgenoten.
-  ‘Daar [lotgenotencontact] heb ik totaal geen zin in en ik zie 

het nut er niet van in, dus (...) verzachten van het leed moet 
komen door medicijnen of iets dergelijks (...). Dat iemand 
mij moed moet gaan inspreken, daar heb ik toch niets aan’ 
(erectiele disfunctie, 3);

-  ‘Daar [internetfora] zou ik voor oppassen. Wat ik tegenkwam 
is dat er een hoop onzin op staat. En gezeur. Ik wil medische 
informatie krijgen’ (mictieklachten, 3).

Potentiële patiënten. Potentiële patiënten blijken eveneens een 
voorkeur te hebben voor traditionele media. De voorkeur gaat 
uit naar persoonlijk contact met een arts of gespecialiseerd 
 verpleegkundige om informatie te krijgen over de aandoening 
op zich en over hoe ze er in het dagelijks leven het beste mee 
kunnen omgaan. Is persoonlijke voorlichting niet mogelijk, 
dan geven potentiële patiënten de voorkeur aan patiëntenfolders 
of gezondheidswebsites. Ze verwachten weinig behoefte te 
 hebben aan informatie via lotgenoten.

Tot besluit
Uit de resultaten blijkt dat urologische aandoeningen een 
 negatieve invloed kunnen hebben op het levensgeluk van patiën-
ten in medisch en maatschappelijk opzicht. Maar bovenal roepen 
urologische aandoeningen schaamte op, bijvoorbeeld over de 
niet te camoufleren hinder van urineverlies of over de niet te ver-
bergen verminderde potentie. De aandoeningen  leiden tot gevoe-
lens van machteloosheid, onwaardigheid en bezorgdheid. 
Er zijn verschillen tussen patiënten wat de acceptatie van de 
klachten betreft. In het algemeen accepteren vrouwen de 
 klachten en de hinder ervan minder dan mannelijke patiënten. 
Mannen aanvaarden de klachten als onderdeel van het ouder 
worden. Ze hebben ook meer moeite om hun gevoelens van 
schaamte te erkennen en te bespreken dan de vrouwelijke 
patiënten. Uit de enquête onder potentiële patiënten komt 
tevens naar voren dat vrouwen minder geneigd zijn om hun 
leven te laten leiden door hun aandoening dan mannen. 
Belemmeringen voor het inschakelen van professionele hulp 
zijn schaamte en acceptatie van de hinder, maar ook verkeerde 
denkbeelden over de aandoening (bijv. de veronderstelling dat 
de klachten per se gerelateerd zijn aan ouderdom). Effectieve 
behandeling van de aandoeningen wordt volgens patiënten met 
name beperkt door de huisarts, die volgens hen te weinig alert 
is op het voorkomen van urologische aandoeningen en te laat 
doorverwijst naar specialistische hulp. Potentiële patiënten blij-

wisselend. De patiënten schrijven negatieve ervaringen toe aan 
een kennistekort van de specialist, onvoldoende bewezen effec-
tieve methoden, miscommunicatie tussen de zorgverleners en 
aan de complexiteit van de aandoening:
- ‘(...) Altijd gezien als een proefkonijn voor hem. Ik was een 

van de vier eerste patiënten daarmee voor hem (...)’ (urine-
incontinentie, 3);

- ‘Vertrouw je op de arts, die zegt dat het standaard is. Maar 
later hoor je: er hangen zoveel complicaties aan’ (urine-incon-
tinentie, 5).

Positieve ervaringen betreffen vooral de serieuze aandacht voor 
de klachten:
- ‘Alleen op het moment dat er gesproken moest worden over 

de behandeling heb ik een gesprek van wel bijna anderhalf 
uur met de arts gevoerd. En dat vond ik weer wel heel posi-
tief’ (prostaatkanker, 5).

Potentiële patiënten. Grofweg de helft van de respondenten ver-
wacht op te zien tegen mogelijke urologische behandelingen en 
operaties. De andere helft antwoordt neutraal of geeft aan hier 
niet tegen op te zien (tabel 6).

Behoefte aan informatie
Patiënten. De patiënten hebben behoefte aan informatie die 
minder medisch-technisch is en die beter inzicht geeft in de 
oorzaak van de aandoeningen, en in de voor- en nadelen van 
diverse behandelingen voor het dagelijkse leven. Deze informa-
tie zou ze helpen de keuzen die behandelaars maken beter te 
kunnen begrijpen en de gevolgen van een behandeling beter te 
kunnen inschatten. Daarnaast willen zij graag meer informatie 
ontvangen over hoe ze het best kunnen omgaan met de aan-
doening in het dagelijkse leven, zodat ze minder hinder erva-
ren. Ze krijgen deze informatie bij voorkeur persoonlijk van de 
arts of een verpleegkundige. Daarnaast hebben ze ook behoefte 
aan aanvullende informatie in folders of op het internet. 
-  ‘En ik geloof nooit dat je met (...) een vraag intikken [op een 

website] precies het goede antwoord vindt. Maar als je al de 
richting weet waarin het moet zijn en de mogelijkheden, dan 
word je zelf ook aan het nadenken gezet van: hé, dat speelt 
bij mij ook mee. Dan kom je beslagen ten ijs. Als je bij de 
huisarts of misschien een bekkenbodemfysiotherapeut of wie 
dan ook komt’ (urine-incontinentie, 2).

De patiënten laten ook weten dat ze het moeilijk vinden op het 
internet objectieve, betrouwbare informatie te vinden. Ze zou-
den graag toegang willen hebben tot een website met betrouw-
bare en objectieve informatie:
-  ‘Ik vind internet heel erg mooi, maar je krijgt soms ontzet-

tend veel hits’ (mictieklachten, 2);
-  ‘Om een duidelijke plek te hebben, dat je weet: dit is onaf-

hankelijke, medische informatie. Dit is niet een fabrikant die 
een operatietechniek wil slijten’ (urine-incontinentie, 2). 

Mannen laten weten behoefte te hebben aan taboedoorbreken-
de informatie, zodat bekend wordt dat veel mannen met dezelf-
de problemen te kampen hebben en de hinder van de urologi-
sche aandoeningen bespreekbaar wordt.
-  ‘Ik denk dat goede voorlichting en meer openheid erover het 
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ken onbekend met urologische aandoeningen en lijken de pro-
blematiek te negeren of te onderschatten. Mictieklachten en 
prostaatkanker worden als een ouderdomskwaal gezien. Gebrek 
aan invoelend vermogen in klachten die schaamte oproepen en 
onbegrip voor beperkingen van het levensgeluk kunnen leiden 
tot stigmatisering van patiënten, waardoor problemen in de 
taboesfeer blijven.21,22

Patiënten en potentiële patiënten hebben evenveel behoefte aan 
voorlichting. De behoefte gaat uit naar traditionele media (bijv. 
folders), maar bovenal naar persoonlijke informatie via een arts 
of verpleegkundige. Voorlichting via internet wordt door patiën-
ten ontoegankelijk, te medisch-technisch en te onpersoonlijk 
gevonden, wat overeenkomt met bevindingen uit ander onder-
zoek.23 De internetvaardigheid of leeftijd is doorgaans niet de 
belemmering, maar internettoepassingen zijn onvoldoende op 
de verwachtingen en behoeften van de gebruikers afgestemd.23

Uit de resultaten komt naar voren dat patiëntenvoorlichting in 
de eerste plaats gericht moet zijn op het doorbreken van taboes. 
Dit is mogelijk via een holistische en positieve benadering22 en 
via hulpmiddelen zoals een gespreksleidraad (How to talk to 
your doctor24) en zelfzorgtoepassingen.23 
Ten tweede zou de voorlichting gericht moeten zijn op het 
beperken van de hinder die patiënten ervaren. De hinder kan 
gereduceerd worden door preventieve maatregelen zoals leefstij-
ladviezen of door patiënten te coachen in het zoeken naar hulp 
(bijv. hulpwegwijzer via folders of via online-coaching).25 Ook 
moet er voorlichting zijn waarin behandelingsmogelijk heden 
voor verlichting van de klachten worden verduidelijkt en moet 
er voorlichting zijn over het voorkomen van complicaties. 
Voorlichting hierover moet gericht zijn op accurate beeldvor-
ming en op het leren omgaan met beperkingen, en kan plaats-
vinden via (anonieme online-)diagnose voor risico-inschatting 
en lifestyle-adviezen26 of via interactieve zelfzorgprogramma’s.27

In de voorlichting dient er rekening mee gehouden te worden 
dat vrouwen en mannen zich onderscheiden in hun behoefte 
aan informatie. Mannen hebben met name behoefte aan  

taboedoorbrekende voorlichting en niet zozeer aan lotgenoten-
contact terwijl vrouwen wel behoefte hebben aan psychosociale 
ondersteuning (bijv. lotgenotencontact). Zowel patiënten als 
potentiële patiënten laten weten dat ze veel belang hechten aan 
persoonlijke voorlichting van de behandelaar. Om de vertrou-
wensrelatie tussen behandelaar en patiënt te versterken is het 
van belang voorlichting te richten op de psychosociale en 
 relationele gevolgen van urologische aandoeningen en om de 
consultatieve aspecten te benadrukken, opdat de behandelaar 
als raadsman/vrouw kan functioneren. 
De effecten van de voorgestelde voorlichtingsaanpak op het 
doorbreken van taboes en op vergroting van het levensgeluk 
kunnen via interventies onderzocht worden. In een vervolg-
traject wordt bijvoorbeeld onderzocht wat het effect is van een 
lifestyle-interventie op bevordering van het levensgeluk bij  
urine-incontinentieaandoeningen.
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