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Plasproblemen
bij Parkinson  

• Vaak voorkomend 24-96% 

• Overactieve blaas (OAB)

• Verminderde blaaslediging

• Nachtelijk plassen 60% (nycturie)

• Toegenomen aandrang (urge)

• Toename plasmomenten 33-54% (frequency)

• Incontinentie door aandrang 16-36% 



Waarom bij 
Parkinson ?

• Controle vanuit de hersenen over de 
sluitspier van blaas is verstoord

• Ontspanning van sluitspier of 
blaasspier kan vertraagd zijn

• Blaasspier trekt onvoldoende samen 
door stijfheid/traagheid

• On-Off fluctuaties



Hoe komt dat?



Hoe komt dat?



Wat gebeurt er ? 

• Ongecontroleerde bewegingen van de blaas

• De blaas is nog niet voldoende gevuld

• Aandrang om te plassen

• Geen controle over/niet kunnen uitstellen

• Frequentie meer dan 7x/24uur 

• Nycturie : meer dan 1x per nacht plassen

• Incontinentie door plotselinge aandrang (urge)

• Blaas trekt zich onvoldoende samen

• Sluitspier van de blaas ontspant zich 
onvoldoende

• Deel van urine blijft in de blaas

• Verhoogd risico op urineweginfectie



Wat doet de 
uroloog ?

• Plasgedrag inventariseren, Plasdagboek, 

Flowmetrie (straal meting) en Residu bepaling

• IPSS / QoL vragenlijsten

• Onderzoek bij ♂: prostaat-echo, cystoscopie

• Onderzoek bij ♀: cystoscopie, stresstesten, 

verzakking v/d blaas ? 

• Urineonderzoek bij UWI

• UDO (urodynamisch onderzoek)



Mictiedagboek?

• Plasgedrag inventariseren: 
Mictiedagboek, Flowmetrie (straal 
meting) en Residu bepaling

• Urineonderzoek bij UWI

• Medicatie voor de overactieve blaas:
• Anticholinergica, Beta-

3sympaticomimetica



Flowmetrie



IPSS: 
klachtenlijst



Onderzoek



Urodynamisch
Onderzoek
UDO

♂ en (♀)



Wat kan de 
uroloog ?

• Algemene adviezen: volgende dia
• Bekkenfysiotherapeut 
• Obstipatie ? ( behandelen)
• Medicatie voor de overactieve blaas: 

Anticholinergica (vesicare)Beta-3 
sympaticomimetica (Betmiga)

• Medicatie voor nycturie: Minrin
• BOTOX in de blaas
• Zelfkatheterisatie (CIC)
• TURP bij ♂ met BPH(vergrote prostaat)
• CAD (liever niet)



Wat kan de 
uroloog ?



Algemene
Adviezen

• 1.5- 2L vocht per 24 uur 
• Beperken Cafeïne/ Theïne, Alcohol  etc. 
• Iedere 3 uur naar toilet/ophouden
• Observatie on-off en relatie 

plasproblemen4 uur voor slapen minder 
drinken

• Neem de tijd
• Zittend plassen
• Niet persen
• Roken/overgewicht werken negatief



Vragen ?


