Wat vinden patiënten van Urgent
PC?

Is uw
OVERACTIEVE BLAAS
de baas over uw leven?

Ik geniet weer van het leven
“Op het laatst had ik gewoon geen sociaal
leven meer; ik schaamde me zo dat ik
nergens meer heen durfde. Dankzij de
behandeling kan ik nu weer naar vrienden
toe en slaap ik beter. Ik heb een compleet
andere levensstijl en geniet weer van het
leven.” - Bobby*
Eindelijk goed uitgerust
“De behandeling met [Urgent PC] is
een wonder. Mijn nachtelijke aandrang
is spectaculair verminderd en ik ben ‘s
morgens goed uitgerust. Ik maak me
eindelijk geen zorgen meer over ongelukjes.”
- Iradine*
Geen incontinentieverband meer in mijn tas
“Voordat ik [Urgent PC] kreeg, moest ik altijd
incontinentieverband bij me hebben om
ongelukjes te voorkomen. Tegenwoordig
vergeet ik meestal dat ik dat verband mee
moet nemen. Ik leid weer een tamelijk
normaal leven zonder dat ik me zorgen
hoef te maken over ongelukjes en gênante
situaties.” - Joan*

Het Urgent PC -neuromodulatiesysteem is een
geneesmiddelvrije, poliklinische behandeling van
de symptomen van een overactieve blaas inclusief
hevige urineaandrang, frequente urineaandrang en
aandrangincontinentie.
®

Urgent PC: Controle over uw blaas
zonder geneesmiddelen of operatie

••Sinds 2003 in gebruik in poliklinieken.
••Levert PTNS (percutane stimulatie van de nervus
tibialis) en is bij zowel mannen als vrouwen
effectief.
••De patiënt zit comfortabel met een dunne
naaldelektrode in de enkel. Bij het inbrengen
van de naald kunt u een klein prikje voelen.
••Aan de naald wordt een apparaat bevestigd dat
lichte elektrische prikkels afgeeft. Deze prikkels
gaan via de zenuwen in het been omhoog naar
de zenuwen die de blaas besturen.

Raadpleeg uw arts als u meer wilt weten over
Urgent PC en neuromodulatie.
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Urgent PC
®

••Tijdens de behandeling voelen patiënten
meestal een lichte gewaarwording in de voet of
het been.
••Wekelijkse sessies van 30 minuten gedurende
12 weken. Als Urgent PC helpt, moet u mogelijk
terugkomen voor behandelingen om dit
resultaat te behouden.
* Resultaten kunnen verschillen en zijn niet bij alle patiënten gelijk

Vertrouwen in en controle
over uw blaas zonder
geneesmiddelen of operatie.
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Hebt u last van deze symptomen?

Het lijkt wel alsof ik voortdurend naar
het toilet moet
Ik ga overdag vaker dan 8 keer naar het

Hoe wordt blaasfunctie onderzocht?

Urgent PC, werkt dat ook voor mij?

Uw arts vraagt u naar uw medische
voorgeschiedenis, test uw blaasfunctie en
laat u een mictiedagboek bijhouden. In het
mictiedagboek noteert u hoe vaak u moet plassen,
of u zich naar het toilet moet haasten en of u een
ongelukje hebt gehad.

••Onderzoek toont aan dat tot 80% van de
patiënten baat heeft bij behandeling met Urgent
PC.

••Het zal waarschijnlijk ongeveer 6 weken
duren voordat de symptomen veranderen,
maar dat is voor iedereen verschillend.

••De meeste patiënten die met Urgent PC zijn
behandeld, gaan minder vaak naar het toilet en
hebben minder ongelukjes.

••In 1 onderzoek merkten patiënten binnen
2-12 weken verbetering. Voor 1 op 5
patiënten duurde het 8 weken totdat ze
verbetering merkten.

toilet
Wanneer ik ergens heen ga, kijk ik altijd
eerst waar het toilet is voor het geval ik
plotseling aandrang krijg.
Ik ga altijd naar het toilet als er een in de
buurt is, voor het geval ik geen toilet kan
vinden als ik nodig moet
Ik sta ‘s nachts vaker dan twee keer op
om naar het toilet te gaan
Ik vind het vervelend dat ik zo vaak moet

Wat is de oorzaak van hevige
urineaandrang, frequente urineaandrang en/of aandrangincontinentie?
De werking van de blaas wordt gereguleerd door
bepaalde zenuwen en spieren rond de blaas. Deze
kunnen worden beïnvloed door:
••Zwangerschap en bevalling
••Operatie - prostaat, bekken, enz.

plassen

••Geneesmiddelen

Ik moet vaak plotseling heel nodig, bijna

••Het ouder worden

zonder enige waarschuwing

••Chronische aandoeningen- bijv. diabetes

Wanneer ik moet, kan ik dat niet

••Trauma - bijv. ongelukken

negeren.
Ik heb wel eens een ongelukje gehad
doordat ik niet op tijd op het toilet kon
zijn.
Ik beperk mijn activiteiten vanwege de
problemen met mijn blaas

••Overgewicht

Wat zijn gangbare behandelingen?
••Gedragsverandering, zoals letten op hoeveel u
drinkt of uw eetpatroon veranderen
••Versterking van de bekkenbodemspieren met
behulp van Kegel-oefeningen of biofeedback

Als u een of meer van deze vragen met “Ja” hebt
beantwoord, hebt u mogelijk hevige urineaandrang,
frequente urineaandrang en/of aandrangincontinentie. Dit
zijn symptomen van overactieve blaas. Vraag uw arts om meer
informatie en een mogelijke behandeling met Urgent PC.
* Resultaten kunnen verschillen en zijn niet bij alle patiënten gelijk

••Geneesmiddelen voor ontspanning van de blaas
••Bij neuromodulatie worden de zenuwen van
de blaas geprikkeld door een klein beetje
elektriciteit. Dit kan poliklinisch worden gedaan
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••Zelfs als andere behandelingen bij u niet hebben
geholpen, is het mogelijk dat Urgent PC wel
werkt.
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••Kan alleen of in combinatie met andere
behandelingen voor blaasfunctie worden
gebruikt.

Hoe snel merk ik resultaat?
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••Het is belangrijk dat u 12 behandelingen
ondergaat voordat u en uw arts besluiten
of Urgent PC voor u geschikt is.

