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(Neurologische

Een zeer goed gevulde zaal, met weer veel nieuwe gezichten was
aanwezig om Frederieke Hollants te horen over plasproblemen in
het algemeen en bij mensen met de ziekte van Parkinson.
Ook de werking van de blaas wordt door de ziekte van Parkinson
beïnvloed. De aansturing van de blaasspier verloopt niet goed.
De spier die de blaas samentrekt, is vaak wat overactief.
Hierdoor ontstaat er al een reflex om te plassen als de blaas
nog maar zeer ten dele is gevuld. Dit leidt tot een frequente
aandrang om te plassen, waarbij er snel aan deze aandrang
gehoor moet worden gegeven, omdat anders de blaasspier al
samentrekt en de urine afloopt. Dit probleem wordt ook wel
urge-incontinentie genoemd.
Ongeveer 75 procent van de parkinsonpatiënten heeft problemen
bij het plassen. De problemen zijn uiteenlopend. Het vaak ’s
nachts uit bed moeten om te plassen (nycturie) komt vaak al
vroeg in het ziekteproces voor. Dit geeft een forse verstoring
van de nachtrust.
Als er problemen zijn met het goed ledigen van de blaas en de
plasstraal steeds zwakker wordt, is er bij mannen mogelijk
sprake van een vergrote prostaat. Dit is een reden om de
uroloog te consulteren. Bovendien is het niet goed kunnen
legen van de blaas een belangrijke risicofactor voor een
blaasinfectie.
Bij vrouwen moet bij problemen met de continentie of bij
herhaalde urineweginfecties gedacht worden aan bijvoorbeeld
een verzakking van de blaas en/of baarmoeder. Hiervoor kan een
uroloog of gynaecoloog geraadpleegd worden.
Het is van groot belang deze klachten goed onder de aandacht
van de specialist te brengen, daar problemen met het plassen
veel stress veroorzaken. De angst voor urine-incontinentie, of
daadwerkelijk ongewild urineverlies, maakt iemand onzeker,
hetgeen niet zelden leidt tot sociale isolatie.
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