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Effectiviteit van oefentherapie 
bij vrouwen met urine-incontinentie 

Individuele therapie versus groepstherapie door fysiotherapeuten 

CCM JANSSEN, ALM LAGRO-JANSSEN, AJA FELLING 

Inleiding 

Urine-incontinentie is een veel voorko
mende klacht, vooral bij vrouwen. Ge
schat wordt dat de prevalentie bij vrouwen 
tussen de 15 en 25 procent ligt.1-4 Een be
langrijk deel van de incontinentieklachten 
is het gevolg van insufficiënte bekkenbo
demmusculatuur of onvoldoende beheer
sing van de blaas. Spontaan herstel komt 
zelden voor,5-9 maar training van de bek
kenbodemspieren en/of de blaas leidt tot 
een afname van de klachten. 

Individuele oefeninstructie door de 
huisarts is weliswaar vaak succesvol,7· 9-11 

maar blijkt niet altijd mogelijk. In de 
NHG-Standaard Incontinentie voor Urine 
is daarom ook een plaats ingeruimd voor 
de gespecialiseerde fysiotherapeut. 12 

Onder diens leiding kunnen de deelne
mers daadwerkelijk oefenen, terwijl de in
structie gedetailleerder en de therapie in
tensiever kan zijn. 

Er zijn verschillende vormen van fysio
therapeutische oefentherapie: behande
lingen met en zonder applicaties (biofeed
back, elektrostimulatie, vaginale kegels). 
Ook verschillen de behandelingen in fre
quentie en totale duur. Een relatief nieuwe 
behandeling is groepsgewijze oefenthera
pie.13,14 Deze aanpak maakt onderlinge 
ondersteuning en contact met lotgenoten 
mogelijk, en werken in een groep verstrekt 
wellicht ook de motivatie om te oefenen. 
Over de effectiviteit van groepstherapie is 
echter niets bekend. Met dit onderzoek 
willen wij de effecten van groepsgewijze 
en individuele oefentherapie met elkaar 
vergelijken aan de hand van de volgende 
vraagstelling: bestaat er een verschil in ef
fect tussen individuele en groepsgewijze 
oefentherapie, gelet op de ernst en de om
vang van het onvrijwillig urineverlies? 

Methoden 

Werving en selectie 
Bij het onderzoek waren 25 vrouwelijke, 
gespecialiseerde fysiotherapeuten betrok
ken, die zowel individuele als groepsthe
rapie gaven. De werving van patiënten 
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significante gemiddelde afname van 14 
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keer per maand - niet significant, 
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hielden ten minste 9 maanden stand. 
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groepsgewijze oefentherapie leiden tot 
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durende afname van incontinentie
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vond plaats in de huisartspraktijken in de 
regio's waar deze fysiotherapeuten waren 
gevestigd. Alle 1400 huisartsen werden 
daartoe schriftelijk op de hoogte gesteld 
van het project. Uiteindelijk werkten 337 
huisartsen mee. 

Het belangrijkste inclusiecriterium was 
de diagnose: stress- of urge-incontinentie 
of gemengde incontinentieklachten. Voor 
het diagnostisch onderzoek maakten de 
huisartsen gebruik van een protocol dat 
grotendeels overeenkwam met de NHG
Standaard Incontinentie voor Urine, die 
echter op dat moment nog niet gereed 
was.1,12 

Patiënten werden uitgesloten als hun 
klachten een onderliggende neurologische 
oorzaak hadden, in geval van een tumor of 
infectie in het bekken, bij een ernstige ver
zakking of als de incontinentie tijdelijk 
van aard zou zijn. 

Bij vrouwen die voor oefentherapie in 
aanmerking kwamen, ging de huisarts na 
of zij gemotiveerd waren om door middel 
van oefenen iets aan hun klachten te doen; 
vrouwen bij wie dit het geval was, werden 
verwezen naar de fysiotherapeut. 

Bij de intake ging de fysiotherapeut na of 
patiënten voldeden aan de volgende voor
waarden: 
- in principe geschikt voor zowel indivi

duele als groepstherapie; 
- bereid die behandeling te ondergaan 

waarvoor zij zouden worden ingedeeld. 
De patiënten gaven mondeling informed 
consent. 

Het aantal groepen met groepsgewijze 
oefentherapie moest groot genoeg zijn om 
toevallige groepseffecten uit te sluiten. Op 
basis van poweranalyse werd gestreefd 
naar minimaal 35 groepen van circa 10 
personen en naar 120 individuele behan
delingen. 

Randomisatie 
Zodra vijftien vrouwen (inclusief twee re
serves) waren ingesloten bij één fysiothe
rapeut, werden drie deelneemsters aan
gewezen voor individuele therapie en tien 
voor groepsbehandeling. De randomisatie 
werd uitgevoerd door middel van 'fre
quency sampling', een vorm van ' random 
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sampling' die ervoor zorgt dat de cruciaal 
geachte variabelen bij beide onderzoeks
groepen zo gelijk mogelijk worden ver
deeld. In eerste instantie werd gelet op 
type en ernst van de incontinentieklacht. 
Nadat deze twee variabelen zo gelijk mo
gelijk waren verdeeld, werd gelet op drie 
andere variabelen: leeftijd, duur van de 
klacht en het al dan niet reeds praktiseren 
van oefeningen. 
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Als gevolg van de stapsgewijze toevoer 
van clusters van steeds dertien patiënten 
had de randomisatie een cumulatiefkarak
ter. Om deze complexe activiteit uit te 
voeren, werd een speciaal computerpro
gramma ontwikkeld. Daarnaast werd te
voren vastgelegd welke achtergrondvaria
belen de uitkomsten van de behandeling in 
beide groepen zouden kunnen beïnvloe
den (tabel 1). 

Tabel 1 Achtergrondkenmerken op tO. Percentages tenzij anders aangegeven 

1-groep G-groep 
n=101 n=313 

Gemiddelde leeftijd in jaren (SD) 47,8 (11,0) 47,8 (10.4) 
Gehuwd 83 88 
Betaalde baan 38 43 

Opleidingsniveau 
- laag 41 35 
- middel 41 45 
- hoog 18 20 

Type incontinentie 
- stress 58 61 
- urge 10 7 
- gemengd 32 32 

Ernst incontinentie 
- licht 19 13 
- matig 66 69 
- ernstig 15 18 

Duur klacht 
- <1 jaar 15 12 
- 1-3 jaar 23 21 
- 3-5 jaar 16 19 
- ~5 jaar 46 48 

Blaasoperatie gehad 9 13 
Baarmoeder verwijderd 16 18 
(Lichte) verzakking van baarmoeder 27 32 
> 1 jaar geen menstruatie 42 34 
Zwanger geweest 95 96 
Gemiddeld aantal bevallingen (SD) 2,2 (1,2) 2,3 (1,2) 
Gebruik anticonceptiepil 16 11 
Gebruik pessarium of inwendige 'ring' 5 3 
Oestrogeensuppletie 7 10 
Overgewicht (Ouetelet-index >30) 9 7 
Eerder bekkenbodemspieroefeningen geleerd 52 53 
Bekkenbodemspieroefeningen geleerd ivm urineverlies 28 22 
Laatste 3 mnd gemiddeld > 2x per week geoefend 13 16 
Eerder blaastraining gehad 5 5 
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Interventie 
Beide oefentherapieën werden op gestan
daardiseerde wijze gegeven aan de hand 
van gedetailleerde draaiboeken. De twee 
behandelingen waren inhoudelijk aan el
kaar gelijk. Patiënten leerden in dezelfde 
volgorde dezelfde ( clusters van) oefenin
gen om de bekkenbodemspieren te verste
vigen en kregen dezelfde informatie. De 
deelneemsters werd gevraagd in het begin 
vijf keer per dag thuis te oefenen waarbij 
het aantal en de duur van de contracties per 
cluster werd opgebouwd. In een later sta
dium werd gestreefd naar tweemaal daags 
plus het uitvoeren van bepaalde oefenin
gen tijdens wachtmomenten. Er werd in 
verschillende posities geoefend. Vrouwen 
die frequent naar het toilet gingen, werd 
tevens geleerd hun gang naar het toilet uit 
te stellen. 

Beide oefentherapieën duurden drie 
maanden; drie maanden later was er een 
terugkombijeenkomst. Alle patiënten kre
gen een cursusboek waarin alle oefenin
gen en informatie waren beschreven.13 De 
groepstherapie bestond uit negen bijeen
komsten van twee uur (inclusief de terug
kombijeenkomst). De groep werd bege
leid door een fysiotherapeute; daarnaast 
gaven een huisarts, een seksuologe en een 
apothekersassistente een voordracht. Het 
aantal deelnemers bedroeg 8 à 10. De indi
viduele therapie bestond uit elf contacten 
van een halfuur (inclusief de terugkombij
eenkomst) met een fysiotherapeute. 

Meetinstrumenten en uitkomstmaten 
De diagnose naar type incontinentie werd 
gesteld door de huisarts overeenkomstig 
een gevalideerde anamneselijst. 15 Voorts 
werd informatie verzameld bij de fysio
therapeut (intake-formulier, therapiere
gistratie). 

Bij alle vrouwen vonden vier metingen 
plaats: 
vü voormeting bij de intake; 
tO voormeting vlak vóór behandeling; 
tl de eerste nameting meteen na afloop 

van de ( drie maanden durende) 
therapie; 

t2 de tweede nameting, negen maanden 
na tl. 

De baseline-meting (tO) was ' blind': op 
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dat moment wisten de vrouwen niet in 
welke onderzoeksgroep ze geplaatst zou
den worden. 

De gegevens bij de patiënten werden 
verzameld door middel van schriftelijke 
vragenlijsten en - steeds identieke - dag
boekjes.16 Ook hielden de patiënten tij
dens de therapieperiode oefenschema's bij 
waarop ze aantekenden hoe vaak ze oefen
den en hoe het oefenen verliep. De gege
vens die werden gebruikt in de uitkomsta
nalyse, zijn vermeld op pagina 461 (ka
der). 

Analyse 
Analyses zijn uitgevoerd volgens het 'in
tention-to-treat' -principe. Ook is nage
gaan of zich selectieve uitval had voorge
daan. 

De verdere analyses hadden betrekking 
op de vrouwen voor wie alle metingen be
schikbaar waren. Allereerst is getoetst of 
er op tO verschillen bestonden tussen beide 
groepen die de therapieresultaten zouden 
kunnen beïnvloeden. Vervolgens is aan de 
hand van verschilscores (tweezijdig) ge
toetst of er verschillen in effect tussen bei
de groepen bestonden (tl - tO en t2-t0). 
Afhankelijk van het meetniveau van de 
variabelen is getoetst met de chi-kwa
draattoets (nominaal), de Mann-Whit
ney-toets ( ordinaal) en de 'two-sample' -
t-toets (metrisch). Ook is onderzocht in 
hoeverre de compliantie in beide groepen 
vergelijkbaar was. 

Daarna is nagegaan of de klachtver
schillen tussen tl - tO en t2-t0 binnen de 
twee groepen afzonderlijk al dan niet sig
nificant waren. Getoetst werd door middel 
van de gepaarde t-toets (metrisch meetni
veau) of de Wilcoxon-toets voor gepaarde 
waarnemingen ( ordinaal). 

Bij alle analyses werd een waarde van 
p::::0,05 beschouwd als statistisch signifi
cant. 

Resultaten 

Uitval en non-respons 
In totaal werden 703 vrouwen naar een 
van de fysiotherapeuten verwezen voor 
een intake. Van hen werden 530 vrouwen 
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Naar fysiotherapeut verwezen 
n=703 

l 
Niet gerandomiseerd (n:173), wegens: 

intake: 
oefentherapie niet geschikt/gewenst (n=39) 

praktische/persoonlijke redenen om niet mee te doen (n=40) 

later 
fysiotherapeut begint niet met therapie (n=30) 

praktische/persoonlijke redenen om zich terug te trekken (n=24) 
wil bij nader inzien geen groepstherapie (n=2) 

geen tO-meting retour (n=5) 
divers/onbekend (n=33) 

l 
Gerandomiseerd 

n=530 

l l 
Individuele interventie (1) Groepsinterventie (G) 

n=126 n=404 
allen gevolgd allen gevolgd 

l l 
Niet begonnen n=3 Niet begonnen n=8 

Gestopt n=7 Gestopt n=24 
1 volgens protocol n=116 G volgens protocol n=372 

l l 
Uitgevallen (non-respons) Uitgevallen (non-respons) 

tl n= 9 tl n=34 
t2 n=25 t2 n=91 

l l 
Trial volbracht: Trial volbracht: 

alle metingen retour n=101 alle metingen retour n=313 

Figuur De samenstelling van beide groepen 
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ingedeeld voor therapie: 126 voor indivi
duele therapie en 404 (42 groepen) voor 
groepstherapie (figuur). Er waren geen 
verschillen in leeftijd, opleiding, type en 
ernst van de klachten tussen de uitgesloten 
en de ingesloten vrouwen. 

Van de 530 ingesloten vrouwen begon
nen er 11 niet met de behandeling wegens 
onder meer familieomstandigheden, druk
te, ziekte en opzien tegen de groep. Voorts 
stopten 31 vrouwen voortijdig met de be
handeling wegens ziekte, rugklachten , 
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pijnklachten, problemen thuis, verhui
zing, spanningen, moeite met therapie, 
ongemotiveerdheid, verergering van de 
klachten en klachtenvrij zijn. 

Bij beide onderzoeksgroepen was het 
percentage uitvallers (niet starters plus 
stoppers) gelijk: 8 procent. Ook verschil
den de uitvallers niet qua type, ernst en 
duur van de incontinentie, leeftijd en het al 
dan niet reeds doen van oefeningen. 

Bij de uitvallers werden bij beide name
tingen gegevens verzameld conform het 

' intention to treat' -principe. De respons 
op beide nametingen was voor beide on
derzoeksgroepen gelijk. Op tl reageerden 
in totaal 487 vrouwen (92%). Op t2 was 
dat 414 ( complete trial), hetgeen neerkomt 
op 78 procent. Deze eindgroep wijkt in 
geen enkel opzicht af van de totale onder
zoeksgroep (n=530). 

Baseline-gegevens 
Toen de behandelingen van start gingen, 
waren beide groepen uitstekend vergelijk-

Gegevens gebruikt voor de uitkomstanalyse 

Objectieve uitkomstmaat (gemeten 
in dagboeken) 

Objectieve uitkomstmaten, zoals 
gemeten in de vragenlijsten 

Subjectieve effectmaat, zoals gemeten 
in de vragenlijsten 

Compliantie 

Ernstgraad van incontinentie 

Frequentie van urineverlies 
drie of vier keer per maand 
enkele keren per week 
elke dag 

Hoeveelheid urineverlies 
een paar druppels 
een beetje 
hele plas 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
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• Frequentie urineverlies 
In het dagboek hield de patiënt gedurende één week 24 uur per dag bij op welke 
tijdstippen ze urine verloor. 

• Ernstgraad van incontinentie7 

Deze ernstgraad is geconstrueerd aan de hand van vier variabelen (zie hieronder). 
Op basis van de totaalscore werd de ernst onderverdeeld in licht, matig, ernstig. 

• Frequentie van nachtelijk urineverlies 
Aan patiënten die aangaven 's nachts af en toe of geregeld urine te verliezen werd 
gevraagd hoeveel keer per maand dit voorkwam . 

• Ervaren verandering van urineverlies 
Vond de patiënt het urineverlies verbeterd, onveranderd of verslechterd in vergelijking 
met de tijd vlak voor de start van de therapie? 

• Mate van tevredenheid met ervaren verandering 
Antwoordmogelijkheden waren: heel tevreden, redelijk tevreden, niet zo tevreden. 

• Oefenfrequentie en oefenverloop, zoals gemeten in de oefenschema's 
Tijdens de therapieperiode hielden patiënten thuis oefenschema's bij waarop ze 
noteerden hoe vaak ze oefenden (1 keer oefenen staat voor een cluster van oefeningen). 
Tevens werd gevraagd hoe het oefenen verliep (zeer goed, goed, redelijk, slecht, zeer 
slecht). 

• Oefenfrequentie na de therapieperiode, zoals gemeten in de vragenlijst (t2) 
Gevraagd werd hoe vaak de patiënt de afgelopen drie maanden had geoefend: niet, 
zelden (<1 keer per week), soms (1 of 2 keer per week), regelmatig (>2 keer per week, 
niet elke dag), vaak (dagelijks) en heel vaak (meer keren per dag). 

• Subjectief oordeel over oefengedrag 
Gevraagd is (op t2) of patiënten vonden dat ze voldoende oefenden of dat ze vonden 
dat ze meer zouden moeten oefenen. 

Gebruik van opvangmaterialen 
nee 

Ernstgraad van incontinentie (totaalscore) 

alleen bij bepaalde gelegenheden 
meestal 

Beperkt in dagelijkse activiteiten 
nee 
een beetje 
ernstig 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

licht 4-6 
matig 7-9 
ernstig 10-12 
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baar qua achtergrondkenmerken en ande
re mogelijk interveniërende gegevens. De 
gemiddelde leeftijd van de vrouwen was 
bijna 48 jaar, de meesten hadden last van 
stress-incontinentie (60%) en bijna de 
helft van de vrouwen had al langer dan vijf 
jaar klachten. 

Verschillen in effect bij individuele 
en groepstherapie 
Tussen de individuele en groepstherapie 
bestonden geen significante objectieve 
verschillen in effect; dit gold zowel op tl 
als op t2 (tabel 2). 

Ook ten aanzien van de ervaren subjec
tieve veranderingen waren er tussen beide 
groepen geen significante verschillen, 
noch op tl noch op t2 (niet in tabel): 
• Op tl vond 94 procent van de vrouwen 
met individuele therapie (!-groep) en 86 
procent van de vrouwen met groepsthera
pie (G-groep) dat het urineverlies vergele
ken met tO was verbeterd. Hiermee was 
respectieve! ijk 51 en 46 procent heel te
vreden en respectievelijk 34 en 32 procent 
redelijk tevreden. 
• Op t2 ervoer 85 procent van de ]-groep 
en 78 procent van de G-groep een subjec
tieve verbetering. Van de !-groep was 41 
procent hiennee heel tevreden en 3 7 pro
cent redelijk tevreden. Bij G lagen deze 
percentages op respectievelijk 46 en 32 
procent. 
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Wat is bekend? 

• Vrouwen bij wie de huisarts de 
diagnose stress-, urge- of 
gemengde incontinentie stelt, 
hebben baat bij training van de 
bekkenbodemspieren en/of de 
blaas. 

• Oefeninstructie door de 
huisarts en individuele 
oefentherapie door de 
fysiotherapeut zijn effectief. 

Wat is nieuw? 

• Groepsgewijze oefentherapie is 
even effectief als individuele 
oefentherapie. 

• Beide therapieën, gegeven door 
gespecialiseerde fysio
therapeuten, leiden gemiddeld 
tot een sterke, minimaal negen 
maanden durende verbetering 
van de incontinentieklachten. 

Effecten binnen beide groepen 
De gevonden verbeteringen binnen beide 
groepen bleken bij paarsgewijze toetsing 
- op één na - significant. De verbeteringen 

tussen tl en t2 hielden stand en in beide 
groepen was sprake van een ruime halve
ring van de frequentie van het urinever
lies, ook 's nachts (tabel 3). 

Tussen beide groepen bestond geen ver
schil in oefengedrag (tabel 4). Gedurende 
de therapieperiode oefenden patiënten ge
middeld 2,6 keer per dag en de oefeningen 
verliepen bij beide groepen even goed 
(tussen goed en redelijk). Op t2 was de 
oefenfrequentie eveneens vergelijkbaar 
en dat gold ook voor het eigen oordeel 
over het al dan niet voldoende oefenen. 

Beloop van klachten tussen intake, 
tO en tl 
Het natuurlij k beloop van de klachten is 
geanalyseerd in de wachtperiode (gemid
deld 69 dagen) tussen intake en begin van 
de behandeling (vO- tO). Dit beloop bleek 
significant afte wijken van het beloop tus
sen tü en tl : het gemiddeld aantal keren 
urineverlies per week op vO, tO en t I be
droeg respectievelijk 16,3, 14,8 en 6,3 
keer. Dat zich tussen vü en tO desalniette
min een kleine afname in klachten mani
festeerde, is vermoedelijk toe te schrijven 
aan ' regressie naar het gemiddelde ' en het 
' testeffect ' .17 Het is denkbaar dat patiën
ten door het invullen van een dagboek op 
vü - waardoor ze bewust met het urinever-
1 ies bezig waren - al enige verbetering van 
de klachten op tO bereiken. 

Tabel 2 Objectieve uitkomstmaten van urineverlies bij beide groepen op tO, t1 en t2 en toetsing van de verschilscores 

1-groep (n = 101) G-groep (n:313) 
to t1 t2 tO t1 

Ernst incontinentieklachten (%) 
- droog/geen 20 22 13 
- licht 19 43 42 13 48 
- matig 66 32 29 69 36 
- ernstig 15 5 7 18 3 

Gemiddeld aantal keren urineverlies (n) 
- per week (SD) 16,3 (1 5,8) 7,3 (12,0) 8,6 (15,5) 14,4 (15,3) 6,0 ( 9,3) 
- 's nachts per maand (SD) * 20,8 (19,6) 8,3 (17,7) 2,5 ( 8,7) 21,6 (1 8,4) 7,7 (17,0) 

* Alleen bij degenen die op tü urine verloren. 
t Getoetst met de Mann-Whitney-toets. Zowel de verschilscore voor tl-tü als de verschilscore voor t2- t0 is niet significant. 
* Getoetst met de two-sample t-toets . Zowel de verschilscore voor tl-tü als de verschilscore voor t2-t0 is niet significant. 

p 
t2 verschil 

14 nst 
44 
37 

5 

6,1 (10,5) ns+ 
6,1 (12,2) ns+ 

In verband met de grote standaardaarddeviaties is ook de non-parametrische Mann-Whitney-toets uitgevoerd; hiervoor is een normale verdeling niet vereist. Ook 
in dat geval blijkt het verschil tussen beide groepen niet significant. 

462 HUISARTS EN WETENSCHAP 2000; 43(11) 



ONDERZOEK 

Tabel 3 Objectieve verandering ernst van het urineverlies op t1 en t2 bij beide groepen 

Ernst urineverlies op tl 
- minder ernstig dan op tO 
- onveranderd 
- ernstiger dan op tO 

Ernst urineverlies op t2 
- minder ernstig dan op tO 
- onveranderd 
- ernstiger dan op tO 

Verandering t7-t0, aantal keer 
- urineverlies per week 

1-groep 

60%+ 
39% 

1% 

60%+ 
37% 

3% 

- nachtelijk urineverl ies per maand bij 
degenen die op tO 's nachts urine verloren 

Verandering t2-t0, aantal keer 
urineverlies per week 

- nachtelijk urineverlies per maand bij 
degenen die op tO 's nachts urine verloren 

G-groep Gemiddelde verschilscore 
t .o .v. to (SD) 

1-groep G-groep 

57 %+ -0,8 (0,7) -0,7 (0,8) 
41 % 

2% 

56%+ -0,8 (0,9) -0,7 (0,8) 
42% 

2% 

Gemiddelde verschilscore (95%-Bl)t 
1-groep G-groep 

- 8,7 (-6,4, -11,1) - 8,4 (-6,8, -10,0) 
- 11 ,2 ( 4,0, -26,4) - 14,0 (-9, 1, -18,9) 

(n=13) (n=58) 

- 7,4(-4,5,-10,3) -8,2 (-6,5, - 9,9) 
-15,5 (-3,9, - 27, 1) -14,7 (-9,3, - 20,1) 

(n=12) (n=55) 

* Een negatieve verschilscore betekent dat er een verbetering heeft plaatsgevonden. Een gemiddelde 
verschilscore van - 1 op de variabele ernst betekent dat men gemiddeld één rangorde is verbeterd 
(zie tabel 2). Een gemiddelde verschilscore van - 1 op de overige variabelen staat voor één keer minder 
urineverlies. 

t Omdat de aanzienlijke standaarddeviaties (niet weergegeven) twijfe l doen rijzen over de normaliteit van 
de variabelen 'urineverlies per week' en 'nachtelijk urineverlies per maand bij degenen die op tü 
's nachts urine verloren', zijn de veranderingen tussen t1 en tO en tussen t2 en tü ook door middel van 
de non-parametrische Wilcoxon Matched-Pairs Signed Ranks test (waarvoor normaliteit niet vereist is) 
getoetst. Dit leidt niet tot wezenlijk andere resultaten. 

+ significantie p<0,01. 

Tabel 4 Oefengedrag bij beide groepen: respectievelijk gemiddelden en percentages 

1-groep G-groep p 
n=101 n=313 

Oefenen gedurende therapie 
- gemiddeld aantal keer oefenen per dag (SD) 2,6 (1,0) 2,6 (1 ,1) NS 
- gemiddelde score verloop oefenen* (SD) 2,4 (0,4) 2,5 (0,4) NS 

t2: oefenen gedurende afgelopen 3 maanden 
- niet. zelden 21% 25% NS 
- soms (1 à 2 keer per week) 30% 29% 
- regelmat ig (n iet elke dag) 28% 23% 
- vaak (elke dag) of heel vaak 22 % 24% 

t2: subjectief oordeel oefengedrag 
- zou eigenlijk meer moeten oefenen 53% 60% NS 
- oefen voldoende, als het nodig is 47% 40% NS 

* Scores oefenverloop waren steeds: 1 = zeer goed, 2 = goed, 3 = redel ijk, 4 = slecht, 5 = zeer slecht. 
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Beschouwing 

Bij de opzet en ui tvoering van het onder
zoek is bijzondere aandacht besteed aan de 
betrouwbaarheid van de incontinentiedag
boekjes en oefenschema's. Er is naar ge
streefd de dagboekjes overzichtelijk en 
praktisch hanteerbaar te maken, en steeds 
opnieuw werd benadrukt - ook door de fy
siotherapeuten - hoe belangrijk het was 
dat ze zorgvuldig werden ingevuld. De 
hoge respons, de uitvoerige toelichtingen 
die patiënten gaven én de telefonische vra
gen die ze stelden als hun iets niet duide
lijk was, sterken ons in de mening dat veel 
vrouwen de dagboekjes inderdaad con
sciëntieus bijhielden. Bovendien stem
men de effecten die op basis van de dag
boekgegevens zijn geconstateerd overeen 
met de gegevens uit de vragenlijsten. 
Daarnaast zijn in eerder onderzoek be
trouwbare resultaten bereikt met het ge
bruik van dagboeken.7,18 

De uitkomsten van ons onderzoek slui
ten goed aan bij de resultaten van eerder 
onderzoek.5- 11 ,19 Nieuw is dat een groeps
gewijze aanpak door fysiotherapeuten 
even zinvol is als een individuele benade
ring. De gevonden verbeteringen zijn ons 
inziens met voldoende grote zekerheid toe 
te schrijven aan de deelname aan oefen
therapie. Niet alleen is uit diverse trials5-9 

bekend dat spontaan herstel bij inconti
nentie zeldzaam is, ook in ons onderzoek 
was het natuurlijk beloop (tussen vO en tO) 
significant verschillend van het beloop na 
behandeling (tO- tl ). Tevens was er geen 
sprake van een 'therapeut-effect' : het was 
niet zo dat slechts enkele therapeuten het 
effect van de behandeling bepaalden. 

Het effect van beide therapievormen 
hield ten minste negen maanden stand. Uit 
eerder onderzoek is echter bekend dat de 
effectiviteit op langere termijn afneemt, 
zij het dat ook na vijf jaar een zekere mate 
van verbetering ten opzichte van de aan
vankelijke klachten was blijven be
staan.20,21 

De verwachting dat groepstherapie be
tere resultaten zou opleveren, is niet be
waarheid. Wij veronderstellen dat beide 
therapievormen grotendeels met elkaar 
overeenkomen, en voor het overige elk 
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hun sterkere en minder sterke kanten heb
ben, met als gevolg een gelijk eindresul
taat. Zo kan bij individuele therapie de in
structie nadrukkelijker zijn toegesneden 
op de bestaande klachten en omstandighe
den. Bij groepstherapie daarentegen is de 
totale therapietijd langer. Dit zou overi
gens ook een nadeel kunnen zijn: er moet 
immers ook thuis nog tijd worden gereser
veerd om te oefenen. Aanwijzingen voor 
een dergelijk nadeel zijn er echter niet: de 
compliantie in beide groepen was gelijk. 
Ten slotte is groepstherapie mogelijk 
goedkoper, maar organisatorisch is er het 
nadeel dat er binnen een redelijke tijd vol
doende aanmeldingen moeten zijn. Indivi
duele therapie is veel gemakkelijker be
schikbaar. 

Conclusie 
De effectiviteit van groepsgewijze oefen
therapie gegeven door fysiotherapeuten is 
even groot als individuele therapie, en een 
aanzienlijk deel van de patiënten heeft na 
behandeling minder ernstige klachten dan 
daarvoor. 

Anderzijds hebben vrij veel vrouwen 
geen baat bij de behandeling. Daarom lijkt 
het zinvol na te gaan welke factoren het re
sultaat kunnen voorspellen, zodat een be
tere selectie van kansrijke en kansarme pa
tiënten mogelijk is. 

Het effect van beide behandelingen 
houdt ten minste negen maanden stand. 
Het lijkt zinvol om over enkele jaren een 
follow-up-meting uit te voeren om inzicht 
te krijgen in het eventueel uitdoven van dit 
effect. 
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