
 

Neurostimulatie bij blaas- en 
stoelgangproblemen 

 



 
Geachte patiënt 
 
U heeft al verschillende behandelingen ondergaan om uw urologische klachten 
te bestrijden, helaas zonder het gewenste resultaat. Uw behandelende arts denkt 
dat een behandeling via elektrische zenuwstimulatie van het ruggenmerg uw 
problemen zou kunnen verbeteren. Daarom komt u misschien in aanmerking 
voor neurostimulatie. In deze folder leggen we uit hoe neurostimulatie werkt en 
hoe de ingreep verloopt. We geven ook mee waar u als patiënt tijdens de 
behandeling voor moet zorgen of waar u op moet letten. Daarnaast staan uw arts 
en/of de verpleegkundige klaar om bijkomende vragen over de behandeling te 
beantwoorden. 
 

Neurostimulatie / Ruggenmergstimulatie 
Bij neuromodulatie van de sacrale banen gebruiken we zwakke elektrische 
impulsen om zenuwen of spieren, die bij een bepaalde blaas- of darmfunctie 
betrokken zijn, te stimuleren. 
 
Neurostimulatie is aangewezen bij patiënten die de volgende chronische 
problemen vertonen: 

 incontinentie (ongewild urineverlies) ten gevolge van een overactieve 
blaas of neurologische problematiek; 

 urinaire retentie (de blaas niet meer kunnen ledigen); 
 stoelgangverlies; 
 obstipatie;  
 pijn in de onderbuik. 

 
Die problemen worden eerst behandeld met medicatie en soms aangevuld met 
bekkenbodemspieroefeningen. Voor de meeste patiënten volstaan die 
behandelingen om de blaas-  en/of stoelgangcontrole te herstellen. Sommige 
patiënten blijven echter problemen ondervinden of verdragen de medicatie niet 
goed. Voor die patiënten is neurostimulatie aangewezen. 
 
De behandeling verloopt in twee delen. Eerst wordt een proefstimulatie 
uitgevoerd om de doeltreffendheid ervan voor uw problemen te evalueren. Als 
het resultaat van de test gunstig is, zal de arts een definitief systeem implanteren. 
Die stimulatie zal geen genezing van uw aandoening teweegbrengen maar wel 
de symptomen tot een draaglijk niveau terugbrengen zodat u uw dagelijkse 
activiteiten grotendeels kan hervatten.  
 

  



 

Proefstimulatie 
Ingreep 

Tijdens de proefstimulatie wordt een elektrode (een fijne metalen draad) 
aangebracht in de onderkant van de rug, aan het einde van een sacrale zenuw. 
De elektrode wordt verbonden met een uitwendige stimulator (een kleine doos), 
die elektrische impulsen geeft. 
 
De arts voert de procedure onder lokale 
verdoving uit. Met behulp van een 
radiologisch apparaat brengt hij een naald 
in om de juiste sacrale zenuw te vinden. 
Zodra de naald geplaatst is, zal de arts de 
stimulatie testen en vragen wat u hierbij 
precies voelt. Sommige patiënten ervaren 
een krampgevoel, een prikkeling van de 
bekkenbodemspieren of grote teen. 
Vrouwen kunnen een vaginale prikkeling 
gewaarworden terwijl mannen een 
prikkeling ter hoogte van de balzak kunnen 
voelen. Als u niets voelt, voert de arts de 
stimulatie geleidelijk op tot u ze wel voelt, 
hoewel het nooit pijnlijk mag zijn.  
 
Wanneer de beste plaats bepaald is, wordt de naald vervangen door een 
elektrode die op haar beurt wordt getest. De elektrode wordt vervolgens op de 
huid vastgemaakt en afgedekt met een verband. Ten slotte wordt de elektrode 
met een kabeltje aan de proefstimulator verbonden. 
Aan het einde van de procedure wordt een radiografie (RX) genomen om de 
plaats van de elektrode te beoordelen. 
 

 
 
Als de symptomen gedurende de proefperiode verdwijnen of duidelijk 
verbeteren, kunnen we beslissen om een definitieve implantatie uit te voeren. 
Patiënten bij wie de symptomen onvoldoende verbeteren tijdens de 
proefperiode krijgen geen neurostimulator en de elektrode zal dan ook 
verwijderd worden. 
 
  

De proefstimulatie duurt één tot twee weken. Tijdens die periode kan u, in 
de mate van het mogelijke, uw normale activiteiten hernemen. U moet wel 
nauwkeurig een plasdagboek bijhouden. 



 
Hoe wordt de proefstimulator gebruikt? 

Bovenop de proefstimulator zitten twee grote draaiknoppen. 
 “R”: instellen van de stimulatiefrequentie. Die wordt door uw arts 

ingesteld en is gewoonlijk beveiligd. Hier mag niet aan gedraaid 
worden. 

 “A”: instellen van de amplitude van de stimulatie. Die wordt aanvankelijk 
door uw arts ingesteld maar u krijgt instructies hoe u voor uzelf de beste 
instelling kan vinden. Indien u pijn voelt, kan u de amplitude verlagen 
naar een aangenaam niveau. Als u de stimulatie wilt uitschakelen, draait 
u de knop “UIT”. 

Bovenop de proefstimulator zitten ook twee indicatielampjes. U ziet een groen, 
knipperend lampje wanneer het apparaat aanstaat en een geel lampje dat 
aangeeft dat de batterij vervangen moet worden. 
 

Richtlijnen 

 Beperk u tot lichte of matige lichamelijke activiteiten. 
 Neem geen douche of bad. Was uzelf met een natte washand. Vermijd 

hierbij de zone rond de elektrode zodat die niet verschuift of nat wordt. 
 Voorkom plotse en bruuske bewegingen. 
 Vermijd geslachtsgemeenschap tijdens de proefstimulatie. 
 Stel de stimulator bij als de stimulatie onaangenaam wordt. Zet de “A”-

knop uit of draai hem geleidelijk open tot u de gewenste stimulatie 
gewaarwordt. 

 Schakel de stimulator uit bij het besturen van een voertuig. 
 
 

Definitieve implantatie 
De Interstim®-therapie werd erkend in 
Europa in 1994. Voor de implantatie 
zelf is er geen persoonlijk aandeel ten 
laste van de patiënt.  

 

Ingreep 

De definitieve neurostimulator wordt 
ingebracht onder lokale verdoving. De 
elektrode die werd ingebracht bij de 
proefstimulatie, wordt nu aangesloten 
op de implanteerbare neurostimulator 
(INS). Die lijkt op een pacemaker en is 
nauwelijks groter dan een muntstuk van 



 
twee euro. De neurostimulator wordt bovenaan uw bil onder de huid ingebracht. 
De ingreep duurt ongeveer één uur. 
 
De neurostimulator geeft continu elektrische impulsen aan de sacrale zenuwen 
die de urinaire functies controleren. Uw arts zal de stimulatieparameters 
programmeren zodat u hetzelfde effect krijgt als tijdens de proefstimulatie. Net 
zoals tijdens de proefstimulatie mag u zwakke elektrische impulsen, zoals lichte 
prikkelingen of kriebelingen rond de aars voelen. Die gewaarwordingen mogen 
niet pijnlijk zijn en u mag er geen blijvende hinder van ondervinden. 

 

Patiëntenprogrammator 

U beschikt zelf over een persoonlijk programmeerapparaat (afstandsbediening) 
dat u toelaat om de neurostimulator aan en uit te zetten, bijvoorbeeld bij 
bepaalde onderzoeken. Als u dat wenst, kan u ook de stimuli (meer of minder 
prikkeling) regelen. 
Het programmeerapparaat werkt op batterijen en brengt de signalen over op uw 
neurostimulator. Plaats het apparaat boven de neurostimulator die gecodeerde 
radiosignalen naar de stimulator stuurt. De gecodeerde signalen geven aan of de 
neurostimulator in- of uitgeschakeld moet worden en of de amplituden 
aangepast moeten worden. Het apparaat bedient u door middel van externe 
knoppen. 

 

Controlebezoeken 

Door een optimale controle van uw symptomen kan uw arts de instellingen van 
uw stimulator aanpassen, zonder ongewenste neveneffecten. Om tot een juiste 
afstelling te komen, zijn meerdere bezoeken bij uw arts noodzakelijk, vooral 
tijdens de eerste drie maanden. Controleonderzoeken worden meestal 
vastgelegd na één maand, na drie maanden en na zes maanden. Nadien vindt er 
ieder jaar een controle plaats of wanneer u dat zelf nodig acht.  
 

Batterij van de neurostimulator 

De Interstim®-neurostimulator werkt op een batterij die ingesloten is in het 
apparaat. De batterij kan daarom alleen worden vervangen als de hele 
neurostimulator wordt vervangen. Dat gebeurt via een operatie waarvoor u in het 
dagziekenhuis verblijft. De elektrode in de rug en de verbindingsdraad moeten 
we niet vervangen. De levensduur van de batterij is afhankelijk van de stimulatie-
instellingen en van hoe vaak de neurostimulator aanstaat. Gemiddeld heeft de 
neurostimulator een levensduur van twee tot vijf jaar.   
Wanneer uw neurostimulator voor het eerst wordt geprogrammeerd, kan de arts 
een schatting maken van de levensduur van de batterij. Wanneer de batterij bijna 
leeg is, is de stimulatie niet altijd even sterk en heeft de stimulatie minder effect. 
Dat is normaal, maak u hierover niet ongerust.  
 



 

Weetjes 
 
De neurostimulator zit onderhuids. Als u erg mager bent, kan een lichte welving 
zichtbaar zijn. Dat is echter niet te merken onder uw kledij. 
 
Meld bij medische onderzoeken en toestellen steeds dat u drager bent van een 
neurostimulator. Ook als u een pacemaker hebt voor het hart moet u dat melden 
aangezien de Interstim®-therapie hiermee kan interfereren. Dankzij eenvoudige 
voorzorgen zullen de meeste medische procedures het systeem niet 
beïnvloeden. De meeste diagnostische routineprocedures, zoals radiografie, 
beïnvloeden het systeem niet. Volgende handelingen kunnen wel interfereren: 

 ultrasone echografie;  
 niersteenverbrijzelaar;  
 elektrocoagulatie;  
 MRI-onderzoek (Magnetic Resonance Imaging)  
 cardiale defibrillatie.  

 
Om ervoor te zorgen dat u veilig kan autorijden, zet u best de stimulator uit of 
vermindert u de intensiteit voor u gaat rijden. Wanneer u een voertuig bestuurt, 
kan u de controle over het voertuig verliezen door een plotse toename of 
verandering van de stimulatie.  Voorzichtigheid is aanbevolen. 
 
Reizen met een neurostimulator is perfect mogelijk. Detectiepoortjes op 
luchthavens kunnen uw neurostimulatiesysteem detecteren en alarm slaan 
wanneer u passeert. Dat geldt ook voor antidiefstalpoortjes in winkels. Ze kunnen 
uw neurostimulator zelfs uitschakelen (zonder de instellingen te wijzigen). Dat zou 
uw systeem echter niet mogen schaden. Uit voorzorg raden we u aan om het 
systeem af te zetten voor u de poortjes passeert. 
 
Net zoals patiënten met een pacemaker krijgt u een identificatiekaart die 
belangrijke informatie bevat over uw neurostimulator. U moet de kaart altijd bij u 
dragen. Ze waarschuwt anderen dat er bij u een medisch apparaat geïmplanteerd 
is. De kaart bevat informatie over het systeem en de naam van uw behandelende 
arts, voor noodgevallen. Op vertoon van die kaart hoeft u niet te passeren via 
magnetische deuren en beveiligingssystemen die uw neurostimulator kunnen 
ontregelen. 
 
U neemt best speciale voorzorgsmaatregelen bij voorwerpen met magneten en 
elektrische systemen. Magneten kunnen een inwendige batterij aan- en uitzetten, 
maar veranderen de geprogrammeerde instellingen van de stimulatie meestal 
niet. Met het neurostimulatiesysteem kan u een mobiele telefoon, pieper, 
computers en standaardhuishoudapparaten, inclusief magnetrons, gebruiken. 
Bedien echter geen grote apparaten wanneer uw stimulatie aanstaat. Wanneer u 
elektrisch gereedschap bedient, kan er namelijk een plotse toename of 
verandering van stimulatie optreden die ervoor kan zorgen dat u de controle over 
het gereedschap verliest.  



 
 
 
Het mogelijke effect van een stimulator op een zwangerschap is nog niet 
aangetoond. Het is wellicht beter dat u de neurostimulator niet gebruikt in de 
periode dat u zwanger wilt worden en tijdens de duur van de zwangerschap. 
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