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dwarslaesie

• Alle problemen

Verlamde spieren

temperatuurregulatie

spasticiteit

innervatie hart

darmproblemen

blaasproblemen

luchtweginfecties

blaasproblemen

osteoporose

slechte wondgenezing

doorzitplekken

pijn

ademhalingsproblemen

nierfalenvoortplanting verkeerde botvorming

hoge/lage bloeddruk

verwerkingsproblemen

seksualiteit

arbeidsproblemen

geen gevoel in ledematen

rolstoeltechnische
problemen

dagelijkse activiteiten



‘Spinal cord injury does not stop you living your life but pain 
can’ ( MASCIP 2002)



Nociceptieve Pijn

• Spier/skelet

– Overbelasting

– ontsteking

• Spasme



Neuropatische pijn

• Onder de laesie

– Kan later

– Asymmetrie

• Op de laesie

– Grenspijn

– Ontstaat snel









Wat veroorzaakt neuropatische pijn?





• Brandend

• Pijnlijk koude gevoel

• Elektrische schokken

• Tintelingen

• Pins and needles

• doofheid

• jeuk

Fenotype van neuropatische pijn









Niet farmacologische behandelingen:
regulier



Pijn vanuit biopsychosociale
perspectief

• Chronische pijn: multifactorieel
probleem

• Pijn is subjectieve ervaring

• Pijn bij dwarslaesie

– Depressie

– Catastroferen

– Coping strategieen

– Sociale steun

Heutink 2012, Hanley 2008,  Molton 2009



Niet farmacologische behandelingen:
alternatieve









• Amitriptyline

• Ketamine

• Capsaicine



Take home message

• Pijn is een groot probleem bij /dwarslaesie en 
moeilijk te behandelen met medicatie

• Mechanismes neuropatische pijn deels nog 
onbekend, meerdere niveaus betrokken, 
meerdere soorten neuropatische pijn?

• Niet medicamenteuze behandelingen: 

• regulier en alternatief overwegen

• Heb aandacht voor biopsychosociale factoren 
en rol voor gedragsmatige pijnrevalidatie





Blaasproblemen







βακτήρια Bacteriofagenφαγεῖν 



• 1919









• Bacteriofagen niet inferieur zijn aan antibiotica 
gebruik

• Maar ook niet beter dan placebo



• A Phase I/II Study of Bacteriophage Therapy 
to Evaluate Safety, Tolerability, and Efficacy of 
Targeted "Personalized" Bacteriophage 
Treatments in Patients With Bacterial Infection 
of the Urinary Tract



• Bacteriofaag = medicijn

• Geen goedgekeuring





Duurzame Zorgprofessional 2020
Bertil Blok



Gebruik van intermitterend 
catheteriseren is bijna verdrievoudigd



Een kwart van de gebruikers heeft 
een neurogene blaas



Kosten intermitterend catheteriseren
74,4 miljoen in 2018



• 1997->2018 16x wegwerpkatheters

• 60 miljoen katheters per jaar in NL

Ecologische voetafdruk



• Instructiefilm herbruikbare katheter – Vrouw 
(COMPaRE Trial) - YouTube

Herbruikbare katheter ontwikkeld: 
Cliny katheter

https://www.youtube.com/watch?v=gVsmDI05VP4&t=11s


500 deelnemers

Loten:
250 met Cliny catheter (CE keurmerk)
250 eigen catheter

Gedurende 1 jaar
4x controle urine

comparetrial@erasmusmc.nl

mailto:comparetrial@erasmusmc.nl


Deelnemende centra





• Mirabegron

• Vibegron

• Bijwerkingen:

– Minder obstipatie

– Minder droge ogen / droge mond

– Wel goede bloeddrukmonitoring

Medicatie update



Take home message

• Bacteriofagen beloftevolle therapie tegen 
bacteriële infectie. Echter nu nog niet ver 
genoeg onderzocht om regulier toe te passen.

• Herbruikbare katheter mogelijk goed 
alternatief dat de ecologisch voetafdruk 
beperkt.

• Vibegron nieuw middel tegen

overactieve blaas





Darmproblemen





• 1210 mensen

• 68% darmproblemen bij opname revalidatie

• 33% darmproblemen bij ontslag

• Complete dwarslaesie

• Niet traumatische dwarslaesie

Nederlandse Dataset Dwarslaesie







Microbioom



• Verstoring kan darmproblemen geven Ford 2020

• Microbioom wordt beïnvloed door

– Darm functioneren Tottey 2017

– Antibiotica Mullish 2018

– Voeding Dahl 2020

– Probiotica Guo 2019





• Diversiteit microbioom bij dwarslaesie is lager

• Geen kennis over invloed darm functioneren, 
antibiotica, voeding, probiotica

• Lagere diversiteit > toename darmproblemen?

• Probiotica of dieet aanpassingen zinvolle 
behandeling om microbioom te beïnvloeden?



• Darmspoelen heeft bij Spina Bifida effect op 
het microbioom Furuta 2021

Heeft darmmanagement invloed op 
microbioom?



• Probiotica vermindert de diarree 

bij antibiotica wong 2014

• onderzoek naar effect van 

probiotica bij antibiotica

Effect van antibiotica > probiotica?



• Effect voeding?

– voedingspatroon mensen met een 
chronische dwarslaesie?

– Relatie met darm functioneren

– Kan gepersonaliseerd voedingsadvies 
microbioom beïnvloeden?

Invloed van voeding op microbioom
bij dwarslaesie?





Pyramide van behandelingen voor darmfunctioneren ( Emmanuel)



• Zijn ze tevreden?

• Wat vonden ze van de timing van het stoma?

– Te vroeg

– Te laat

• Hebben ze last van het stoma?

• Hoe is hun kwaliteit van leven nu?

• 23 mensen

Mensen met een darmstoma



4 (17%)

9 (39%)

10 (44%)

Ervaren moment van krijgen van 

darmstoma

Far too early

Too early

Neutral

Too late

Far too late

7 (30%)

16 (70%)

Symptomen van bloedverlies rectaal 

, slijmverlies in de laatste 3 maanden

Yes

No

3 (13%)

4 (17%)

5 (22%)

1 (4%)
1 (4%)

14 (61%)

Bijwerkingen van darmstoma in de 

laatste maand

Skin irritation around stoma attachment

Fecal leakage

Excessive gas formation

Complains due to constipation

Abdominal pain (cramps)

No problems with stoma

1 (4%)

8 (35%)

14 (61%) 

Tevredenheid met keuze voor 

darmstoma

Very dissatisfied

Dissatisfied

Neutral

Satisfied

Very satisfied



1

(4%)

1 (4%)

1

(4%)

2 (9%)

3 (13%)

4 (17%)

4 (17%)

7 (30%)

8 (35%)

9 (39%)

7 (30%)

8 (35%) 

14 (30%)

12 (52%)

11 (48%)

12 (52%)

11 (48%)

Satisfaction with bowel management since stoma formation

QOL since stoma formation with regard to life as a whole

QOL since stoma formation with regard to physical health

QOL since stoma formation with regard to psychological health

QOL since stoma formation with regard to social life

Much more deteriorated Deteriorated Neutral or barely deteriorated/improved Improved Much more improved

Kwaliteit van leven na darmstoma















• Dwarslaesie demo app

– 5 minuten.



• Grant 



• Darmklachten zijn groot probleem bij 
dwarslaesie

• Mogelijk kan beïnvloeding van het microbioom
een positief effect hierop hebben

• Mensen met een darmstoma zijn erg tevreden 
en wilden het stoma vroeger

• Meer dan 80% rapporteert vooruitgang in KvL
op diverse domeinen

• De vorming van een darmstoma moet eerder 
besproken worden als behandeloptie bij 
moeilijk te reguleren darm bij dwarslaesie

Take home message




