
LM Oost-Vlaanderen bevraagt tweeduizend Vlamingen over 

urineverlies 

Incontinentie: te vaak ingepakt en niet aangepakt 
 

Een op tien Belgen ouder dan 30 jaar en thuiswonend heeft last van urineverlies. Het is dus een veel 

voorkomend probleem waarop echter vandaag nog een groot taboe rust. Om dat taboe te doorbreken, 

ondervroeg LM Oost-Vlaanderen, in samenwerking met UZ Gent, tweeduizend Vlamingen over urine-

incontinentie.  

 

De resultaten van het onderzoek, die op 19 juni werden voorgesteld tijdens een infosessie in Gent, zijn 

op zijn minst verrassend te noemen: 

 1 op 2 denkt onterecht dat ongewild urineverlies normaal is wanneer je ouder wordt; 

 4 op 10 denkt onterecht dat urineverlies na een bevalling normaal is; 

 3 op 10 denkt foutief dat koffie en alcohol ongewild urineverlies veroorzaakt; 

 3 op 10 denkt dat de eerste tekenen van urineverlies genegeerd kunnen worden en stapt dus 

niet naar de huisarts; 

 43 % weet niet dat er medicijnen bestaan om incontinentie te behandelen; 

 79 % vindt het moeilijk en gênant om over incontinentie te praten; 

 86 % weet dat urine-incontinentie een negatieve impact heeft op activiteiten van het dagelijks 

leven; 

 bij 62 % is het bekend dat urine-incontinentie de seksuele activiteiten negatief beïnvloedt; 

 83 % erkent dat ongewild urineverlies psychische problemen kan veroorzaken; 

 1 op 2 weet dat incontinentie ook financiële gevolgen heeft. 

 

Het is dus duidelijk dat de kennis over urineverlies onvoldoende is, waardoor misvattingen vrij spel 

krijgen. Daarom start LM Oost-Vlaanderen dit najaar met een bewustwordingscampagne, onder meer 

via een chatsessie met de dienst urologie van het UZ Gent en het verspreiden van tips en een 

plaskalender. Want urineverlies kan voorkomen worden; je bekkenbodemspieren trainen is een vorm 

van actieve preventie, evenals overgewicht voorkomen, niet roken, constipatie vermijden maar ook 

neurologische ziektes zoals diabetes. 

 

De plaskalender is een belangrijk hulpmiddel voor de diagnosestelling van ongewild urineverlies of 

plasproblemen. Het doel van deze kalender is om je plaspatroon en eventuele plasproblemen in kaart te 

brengen. Als voorbereiding op een consultatie bij je (huis)arts voor je plasprobleem of urineverlies houd 

je gedurende drie dagen een plaskalender bij. De brochure over de plaskalender kun je eenvoudig 

downloaden via http://www.lm.be/Oost-

Vlaanderen/Nieuws/Documents/Brochure%20Plaskalender%20LMUZ.pdf.  


