
Samenvatting 

De relatie tussen incontinentie, toiletgangvaardigheden en morbiditeit in verpleeghuizen. 

 

Continentie gaat in de westerse wereld samen met het gebruik van het water closet, in de volksmond 

WC of toilet. Zorgbehoevende ouderen hebben problemen met het gebruik van het toilet door 

beperkingen in mobiliteit en cognitie. Dat kan aanleiding geven tot ongewenst verlies van urine en 

ontlasting op andere plaatsen dan het toilet. Wanneer iemand afhankelijk is van hulp bij de toiletgang, 

dan moet die hulp 24 uur per dag aanwezig zijn. Voor thuiswonende ouderen is dit vaak niet mogelijk 

als er niet een inwonende echtgenoot of andere mantelzorger is. Zij hebben dus een grote kans om 

opgenomen te worden in een verpleeg- of verzorgingshuis. Deze instellingen zijn opgericht om 

ouderen met beperkingen en handicaps zoals onder andere afhankelijkheid met betrekking tot 

persoonlijke verzorging of toiletgang, te ondersteunen. Dit geldt zowel voor patiënten die opgenomen 

zijn vanwege bijvoorbeeld dementie, zij worden verzorgd op zogenaamde ‘psychogeriatrische’ 

afdelingen, als voor patiënten die deze beperkingen en handicaps hebben als gevolg van een primair 

lichamelijke ziekte- zij worden op somatische (chronisch verblijf) of revalidatie afdeling (met als doel 

herstel en terugkeer naar huis) opgenomen. 

Ouderen die opgenomen zijn in het verpleeghuis hebben (mede daarom) vaak problemen met het 

gebruik van het toilet. Daarom is het belangrijk te onderzoeken op welke manier problemen met de 

toiletgang bijdragen aan incontinentie van urine of ontlasting, en de mogelijkheden om die problemen 

te verhelpen door middel van het trainen van toiletgangvaardigheden bij de oudere zelf. 

 

Het begrip toiletgangvaardigheden staat voor het vermogen van een persoon om een aantal taken uit te 

voeren die benodigd zijn om zelfstandig op het toilet te kunnen urineren en defeceren. Die taken zijn: 

opstaan uit stoel of bed, lopen of rijden in een rolstoel, vinden van het toilet, laten zakken van kleding 

en op het toilet plaatsnemen. Er is weinig onderzoek bekend naar deze toiletgangvaardigheden. 

 

De definitie van de International Continence Society voor urine-incontinentie (UI) is: “de klacht van 

elk onvrijwillig urineverlies”. Fecale incontinentie (FI) is het onvermogen om de ontlasting vast te 



houden of herhaaldelijke onvrijwillige passage door de anus van ontlasting of gas. De ernst van UI en 

FI wordt vaak uitgedrukt in hoeveelheid urineverlies of frequentie. Bij zorgbehoevende ouderen gaan 

UI en FI vaak samen. De combinatie wordt dubbele incontinentie (DI) genoemd. 

 

Dit proefschrift bevat een aantal studies naar toiletgangvaardigheden, relatie tussen 

toiletgangvaardigheden, incontinentie en morbiditeit (ziektelast). De doelstellingen van dit proefschrift 

zijn: (1) onderzoeken van de relatie tussen incontinentie (UI, FI en DI), toiletgangvaardigheden en 

morbiditeit, en (2) beïnvloeden van UI door training van toiletgangvaardigheden. Daarbij worden 

verschillende databases gebruikt: Hoofdstuk 2 is gebaseerd op SIVIS data, hoofdstuk 3 tot en met 5 

RAI-MDS data uit de Verenigde Staten, en hoofdstuk 6 en 7 op een zelf uitgevoerde gerandomiseerde 

trial. In hoofdstuk 1 worden de achtergronden van de studie en de opzet van het proefschrift 

besproken. 

 

In hoofdstuk 2 wordt een cross-sectionele studie beschreven die gebaseerd is op SIVIS data van alle 

nieuwe opnames in Nederlandse verpleeghuizen in 1995. Prevalentie (het vóórkomen) van 

incontinentie bij opname in 1995 was hoog. De prevalentie van UI was 47.1% en de prevalentie van FI 

was 29.4%. De prevalentie van zuivere UI (UI zonder aanwezigheid van FI) was 19.1%, van zuivere 

FI (FI zonder aanwezigheid van UI) 1.4% en van DI 28.0%. De verschillen tussen mannen en vrouwen 

waren klein. Er was echter wel een substantieel verschil in de prevalentie van incontinentie tussen 

twee soorten bewoners. Psychogeriatrische bewoners hadden een veel hogere prevalentie van UI 

(62.9%) en FI (42.5%) dan somatische bewoners (UI 37% en FI 21.8%). Bij zowel somatische als 

psychogeriatrische bewoners waren de prevalenties van zuivere UI en zuivere FI laag in vergelijking 

met de prevalentie van DI. 

Toiletgangvaardigheden werden voor dit onderzoek meetbaar gemaakt met behulp van de voor dit 

onderzoek ontwikkelde Toilet Index. In Nederlandse verpleeghuizen waren hoge scores op de Toilet 

Index significant geassocieerd met hogere prevalenties van UI, FI en DI. Bij psychogeriatrische 

bewoners ging een kleine verhoging van de Toilet Index gepaard met hoge prevalentie van 

incontinentie, terwijl bij somatische bewoners deze verhoging was verspreid over de hele range van de 



Toilet Index. Dit betekent in de praktijk dat demente patiënten al bij een kleine verslechtering van de 

mobiliteit incontinent kunnen worden. 

 

In hoofdstuk 3 wordt een cohort studie beschreven waarbij gebruik is gemaakt van de RAI-MDS. De 

MDS is een uitgebreide vragenlijst waarmee verzorgenden iedere 3 maanden de patiënt op meerdere 

domeinen in kaart brengen- lichamelijk, sociaal en psychisch- met als doel te komen tot een goed 

zorgplan. De gegevens die gebruikt zijn, waren afkomstig van patiënten van verpleeghuizen in de staat 

Ohio (Verenigde Staten). Deze patiënten zijn op twee momenten, met een tussenliggende periode van 

3 maanden, beoordeeld (‘assessment’) om de verandering in continentiestatus van revalidatie patiënten 

(‘post acute care’, PAC) en verblijfspatiënten (long term care, LTC) vast te stellen. Daartoe werd de 

assessment op baseline vergeleken met de vervolgmeting (follow-up) na 3 maanden. De totale 

prevalentie van UI was 65.5% en van FI 38.4%. 33.9% van de verpleeghuispatiënten was continent. 

De totale (3-maands) incidentie (het aantal nieuwe gevallen in 3 maanden) van FI (22.2%) was hoger 

dan de totale(3-maands) incidentie van UI (14.8%). Verslechtering van de continentie status vond 

plaats in 17.5% van de PAC patiënten en in 15% van de LTC patiënten, voornamelijk door een 

verandering van continentie naar zuivere UI (PAC 10,0%, LTC 8.7%) en van zuivere UI naar DI (PAC 

29.0%, LTC 34.3%). Verbetering van de continentiestatus vond plaats bij 9.4% van de PAC patiënten 

(voornamelijk zuivere UI naar continentie), vergeleken met 2.4% van de LTC patiënten. 

 

In hoofdstuk 4 wordt hetzelfde cohort dat in hoofdstuk 3 genoemd is, gebruikt om de relatie tussen 

verandering in toiletgangvaardigheden en de ontwikkeling van FI vast te 

stellen.Toiletgangvaardigheden werden gemeten met de speciaal voor dit onderzoek ontwikkelde 

Toilet Dependency Scale (TDS). Er was een sterke correlatie tussen verandering in 

toiletgangvaardigheden en de ontwikkeling van FI bij verpleeghuispatiënten. Wanneer 

toiletgangvaardigheden verslechterden nam de kans op FI significant toe, en met elke stap 

verslechtering van de toiletgangvaardigheden verdubbelde de kans op FI. Vice versa gold dat bij 

verbetering van de toiletgangvaardigheden de kans op FI significant af  nam. Een zelfde patroon werd 

gevonden voor de verandering van toiletgangvaardigheden en de ernst van FI. 



 

In hoofdstuk 5 wordt de cohort studie gebruikt om het effect van incidente morbiditeit (nieuwe 

ziektes) vast te stellen op UI en FI in relatie met toiletgangvaardigheden, met assessment op baseline 

en een follow-up na 3 maanden. Beroerte en cognitieve achteruitgang waren geassocieerd met een 

grote kans op incidentie van UI en FI. Incidente heupfracturen waren geassocieerd met een grote kans 

op incidentie van FI. Deze hoge risico’s konden voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan 

een verslechtering van toiletgangvaardigheden. De associaties tussen hartfalen, verslechtering van 

stemming en constipatie met incidentie van UI en FI waren laag. UI op baseline (patiënten die bij de 

eerste meting al incontinent voor urine waren) is geassocieerd met een hoog risico op FI, hetgeen 

aangeeft dat andere factoren dan verandering in toiletgangvaardigheden en morbiditeit ook bijdragen 

aan de ontwikkeling van FI.  

 

In hoofdstuk 6 wordt een gerandomiseerde enkel geblindeerde trial beschreven bij zorgbehoevende 

oudere vrouwen, in Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen (N=29 in interventiegroep; N=28 in 

controle groep), om het effect van te stellen van een geïndividualiseerd 8 weken durend training 

programma gericht op mobiliteit en toiletgangvaardigheden, uitgevoerd door fysio- en/of 

ergotherapeuten. Het doel van het trainingsprogramma is het verbeteren van de tijd die nodig is voor  

taken die van belang zijn bij de toiletgang. Het trainingsprogramma was gebaseerd op de prestatie van 

het individu op die taken, gemeten met de Toilet Timing test (TT-test). Er zijn 2 varianten van de TT-

test: onder gestandaardiseerde omstandigheden en onder dagelijkse omstandigheden. Daarnaast 

werden zowel lopende als rolstoelgebonden vrouwen geincludeerd en apart geananlyseerd. 

Toiletgangvaardigheden konden worden verbeterd met een gericht trainingsprogramma. Het 

programma had een statistisch significant effect op het aantal vrouwen met verbetering op de overdag 

somscore van de TT-test die werd afgenomen onder gestandaardiseerde omstandigheden (p=0.05). Het 

effect op het aantal vrouwen met verbetering op de nachtelijke somscore was net niet significant 

(p=0.06). Bij rolstoelgebonden vrouwen was de interventiegroep significant langzamer op de TT-test 

onder dagelijkse omstandigheden, dan de controle groep. Er is een tendens naar significantie voor de 

volgende taken voor lopende vrouwen, gemeten met de TT-test onder gestandaardiseerde 



omstandigheden: snelheid van lopen, opstaan uit stoel en plaatsnemen op het toilet. In de 

interventiegroep bereikten 6 van de 29 vrouwen een zelfstandige toiletgang tegen 2 van de 28 in de 

controle groep.  

 

In hoofdstuk 7 wordt het effect van het trainingsprogramma voor mobiliteit en toiletgangvaardigheden 

op de ernst van UI onderzocht, gemeten met de Pad test (luierweeg-test). Het trainingsprogramma 

resulteerde in een 37.7% afname van de dagelijkse hoeveelheid onvrijwillig verloren urine, vergeleken 

met de controle groep. Drie vrouwen in de interventie groep, vergeleken met geen in de controle 

groep, hadden een afname van ongewenst verloren urine van meer dan 90% (p=0.24). Een verandering 

van afhankelijke naar onafhankelijke toiletgang kwam voor bij 6 vrouwen in de interventie groep 

tegen 2 in de controle groep. De interventie had geen significant effect op het aantal en het percentage 

micties op het toilet. De motivatie van de vrouwen om toiletgangvaardigheden te trainen was matig. 

Dit betekent dat verbetering van de vaardigheden met een intensieve therapie mogelijk is, maar dat dit 

niet vanzelfsprekend leidt tot vermindering van de incontinentie. 

 

In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift beschreven in het licht van de 

onderzoeksvragen. Sterke punten en beperkingen van het onderzoek worden bediscussieerd, gevolgd 

door de aanbevelingen voor onderzoekers, artsen, verzorgenden, management van verpleeghuizen en 

beleidmakers. Het hoofdstuk eindigt met aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en een algemene 

conclusie. 

 

Samenvattend kunnen de volgende conclusies uit dit proefschrift worden getrokken: De prevalentie en 

incidentie van UI, FI en DI in verpleeg- en verzorgingshuizen zijn hoog. De incidentie in 3 maanden 

van FI was het hoogst (22.2%). Verslechtering van continentiestatus voltrekt zich stapsgewijs, van 

continentie naar zuivere UI en van zuivere UI naar DI. Dus wanneer een patiënt incontinent van urine 

is, dan moet afgezien van de behandeling van UI ook naar de mogelijkheden gekeken worden ter 

preventie van FI. De incidentie van FI was gecorreleerd met toiletgangvaardigheden, als de 

toiletgangvaardigheden verslechteren dan nam de kans op FI significant toe, en als de 



toiletgangvaardigheden verbeteren dan neemt de kans op FI significant af. Het verbeteren van 

toiletgangvaardigheden van patiënten die incontinent voor ontlasting zijn kan dus effectief zijn. UI is 

geassocieerd met een zeer grote kans op FI, onafhankelijk van toiletgangvaardigheden. Deze 

constatering is een argument voor de stelling dat apart van toiletgangvaardigheden en morbiditeit ook 

andere factoren van belang zijn voor de ontwikkeling van FI. Deze factoren kunnen te maken hebben 

met de toestand van de bekkenbodem, maar het is ook mogelijk dat verminderde alertheid (iemand 

heeft immers al incontinentiemateriaal), uithoudingsvermogen en motivatie belangrijk zijn. Zo is het 

ook bekend uit onderzoek dat de motivatie van ouderen om met veel moeite de incontinentie te 

bestrijden niet altijd groot is. 

Beroerte en cognitieve achteruitgang waren geassocieerd met een grote kans op incidente UI en FI, 

een heupfractuur was geassocieerd met een grote kans op FI. Dit kon gedeeltelijke worden 

toegeschreven aan verslechtering van toiletgangvaardigheden. Het is toch belangrijk om 

toiletvaardigheden, waar mogelijk, te verbeteren in geval van een beroerte, heupfractuur of cognitieve 

achteruitgang. 

Toiletgangvaardigheden kunnen verbeteren door een gericht trainingsprogramma. Het 

trainingsprogramma gaf een 37.7% afname van de dagelijks ongewenst verloren hoeveelheid urine 

vergeleken met de controle groep. Deze afname is echter niet klinisch relevant. Het 

trainingsprogramma had geen effect op het aantal micties op het toilet en de motivatie om de 

toiletgangvaardigheden te trainen was matig. Toch is er genoeg bewijs in de literatuur voor de stelling 

dat monitoren en trainen van toiletgangvaardigheden, gecombineerd met aansporingen om naar het 

toilet te gaan, bij verpleeghuispatiënten tijdens het verblijf in het verpleeghuis effectief is in het 

verminderen van incontinentie en aan incontinentie gerelateerde problemen. Onafhankelijke toiletgang 

is een belangrijk resultaat van revalidatie programma’s. Het is overigens maar de vraag of het 

vóórkomen van UI en FI in verpleeghuizen binnen de mogelijkheden van de V&V verblijfs 

zorgzwaartepakketten belangrijk naar beneden kan. Het ‘aansporen’ vraagt veel meer verzorgenden 

dan op dit moment aanwezig zijn in verpleeghuizen in Nederland en de Verenigde Staten. 

Verder onderzoek wordt aanbevolen om de assessment van toiletgangvaardigheden met de TT-test te 

verbeteren en de mogelijkheden te onderzoeken van gerichte trainingsprogramma’s op 



toiletgangvaardigheden in geriatrische revalidatie programma’s. Want de gegevens in dit proefschrift 

wijzen erop dat snel herstel van het vermogen om zelf naar het toilet te gaan, als dat vermogen door 

een plotelinge ziekte is verminderd (beroerte, heupfractuur), het herstel van continentie aanmerkelijk 

zal bevorderen.  


