
Nieuwe hoop voor problemen met 
CONTROLE OVER DE
darmfunctie

Een eenvoudige, effectieve 
poliklinische behandeling voor 

fecale incontinentie

Urgent® PC  
neuromodulatiesysteem: 

 • Behandeling van fecale incontinentie

 • Poliklinische behandeling

 • Zeer effectief: de meeste patiënten reageren er  
goed op1

 • Kan zelfs succes hebben als andere behandelingen 
mislukt zijn1

 • Kan op zichzelf worden toegepast, maar ook in 
combinatie met andere behandelingen, afhankelijk 
van hoe u op Urgent PC reageert en de mening  
van uw arts 

Models are for illustrative purposes only. Urgent is a registered trademark. Urgent PC is 
manufactured by Uroplasty LLC. © 2018 LABORIE. All rights reserved. 25023D-NL 06/18 

1.  Shafik, A., Ahmed, I., El-Sibai, O., & Mostafa, R.M. (2003). Percutaneous peripheral 
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Het Urgent® PC neuromodulatiesysteem is een 
geneesmiddelvrije, poliklinische behandeling van fecale 
incontinentie. Met Urgent PC worden ook symptomen 
van een overactieve blaas behandeld, zoals hevige 
aandrang om te plassen, vaak moeten plassen en 
aandrangincontinentie.   

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

Urgent PC, werkt dat ook bij mij? 
In een wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 
3 van de 4 patiënten na behandeling met Urgent PC 
minder vaak last hadden van fecale incontinentie. 1 
Verder zijn vele mensen die last hadden van fecale 
incontinentie met succes behandeld met Urgent 
PC nadat andere behandelingen waren mislukt. 
Afhankelijk van uw symptomen en hoe u op Urgent 
PC reageert, kan uw arts besluiten dat Urgent PC op 
zichzelf al een goede behandeling voor u is, maar 
hij of zij kan Urgent PC ook combineren met een 

andere behandeling.

Hoe snel merk ik resultaten van de 
behandeling?  
Urgent PC verandert heel geleidelijk de signalen 
waarmee uw darmen weer onder controle worden 
gebracht, zodat het waarschijnlijk minstens 6 
behandelingen duurt voordat u merkt dat uw 
symptomen veranderen.  De meeste mensen 
bij wie deze vorm van neuromodulatie wordt 
toegepast, merken dat de problemen met hun 
darmen aanzienlijk afnemen.  Het is belangrijk dat u 
de aanbevolen eerste reeks van 12 behandelingen 
afmaakt voordat u en uw arts nagaan of uw fecale 
incontinentie met deze behandeling afdoende 
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Wat is fecale incontinentie? 
Fecale incontinentie is het onvermogen om ontlasting 
op te houden. In sommige gevallen verliezen mensen 
alleen maar een klein beetje vloeibare ontlasting. 
In andere gevallen kan vaste ontlasting niet worden 
binnengehouden.

Wat is de oorzaak van deze 
symptomen? 
Veel voorkomende oorzaken van fecale incontinentie 
zijn:

 • Beschadiging van de kringspier van de anus

 • Minder spierkracht door het normale 
verouderingsproces

 • Zenuwbeschadiging of letsel van de bekkenbodem 
als gevolg van een bevalling of een operatie

 • Een neurologische stoornis (veranderde 
zenuwfunctie) zoals na een beroerte of bij diabetes

 • Aandoeningen die gepaard gaan met chronische 
obstipatie of diarree

 • Het prikkelbaredarmsyndroom

 • Bepaalde geneesmiddelen

 • Slechte voeding

Wat is neurostimulatie?
De darmwerking wordt gereguleerd door een groep zenuwen 
onderaan de wervelkolom, de zogenaamde plexus sacralis. 
Door deze zenuwen te prikkelen met kleine elektrische 
stroomstootjes (neurostimulatie) kan de activiteit van uw 
darmen worden veranderd.  Een van de manieren om deze 

zenuwen te prikkelen is met behulp van Urgent PC.

Wat kan ik verwachten van de 
behandeling met Urgent PC? 
Er wordt tijdelijk een kleine, zeer dunne naaldelektrode in uw 
enkel ingebracht. De naaldelektrode wordt aangesloten op de 
stimulator, die op batterijen werkt.  Na het aanzetten van de 
stimulator observeert uw arts hoe uw lichaam reageert om zo 
vast te stellen wat de ideale sterkte van de prikkels is.

Elke behandelsessie duurt ongeveer 30 minuten.  In eerste 
instantie krijgt u 12 behandelingen met meestal een week 
tussenruimte.  Na de eerste 12 behandelingen bespreekt 
uw arts hoe u op de behandelingen reageert en of u nog 
vaker moet worden behandeld om de behaalde resultaten te 

behouden.  

Wat voel ik van de Urgent PC-
behandeling? 
Wat patiënten voelen van de behandeling met 
Urgent PC kan nogal verschillen, waardoor moeilijk te 
zeggen is wat u ervan zult merken. Behandeling met 
Urgent PC wordt door de meeste patiënten echter 
goed verdragen. Urgent PC biedt vele verschillende 
stimulatieniveaus, waardoor uw arts in staat is de 
behandeling zodanig in te stellen dat u er de meeste 

baat bij hebt en er de minste last van ondervindt.Symptomen van fecale incontinentie zijn  
onder meer:

 � Dunne ontlasting of diarree

 � Krachtige, buitensporige, oncontroleerbare 
samentrekkingen van de darmen waardoor 
ontlasting naar buiten wordt gedrukt 

 � Niet tegen te houden ontspanning van de 
kringspier van de anus

Hoe wordt fecale incontinentie 
onderzocht? 
Voor het stellen van de diagnose kan uw arts u vragen naar 
uw medische voorgeschiedenis en lichamelijk onderzoek 
uitvoeren. Verder kan uw arts diagnostisch onderzoek 
uitvoeren van de kringspier van uw anus en het laatste deel  

van uw maag-darmkanaal.

Welke behandelingen worden het meest 
voorgeschreven?

 • Aanpassing van de voeding – het volume van de ontlasting 
veranderen, vaker kleinere maaltijden gebruiken, eten en 
drinken op verschillende tijden 

 • Oefeningen – speciale oefeningen om de werking van de 
bekkenbodemspieren te verbeteren

 • Medicatie – geneesmiddelen tegen diarree of om de 
darmen te ontspannen

 • Darmtraining – biofeedback en/of ontlasting produceren 
op vaste tijden om de darmspieren te versterken en de 
coördinatie van de darmspieren te verbeteren

 • Injecteerbare opvulmaterialen – het opvullen van de 
kringspier om deze groter te maken

 • Neurostimulatie – het prikkelen van de zenuwen die de 
darmwerking regelen

 • Operatie – het implanteren van een kunstmatige kringspier 

in de anus of het verwijderen van een deel van de darmen

Denk eraan dat een verandering in de normale darmwerking een vroeg 
symptoom van kanker kan zijn. Als u constant aandrang tot ontlasting 
hebt of als er bloed in uw ontlasting zit, neemt u zo snel mogelijk 
contact op met uw arts.


