
 

Uitnodiging webinar 
‘Blaas- en darmproblematiek bij MS’ 
Woensdag 30 juni 2021 van 16.00 – 17.00 uur 

Blaas-en darmproblemen komen vaak voor bij mensen met MS. Bij meer dan 75% 

ontstaan blaasproblemen en meer dan de helft van de mensen met MS 

heeft darmproblemen¹. 

Dit kan grote invloed hebben op het dagelijks leven van de patiënt en kan de kwaliteit van 

leven sterk verminderen. 

In de praktijk worden blaas- en darmproblemen niet altijd opgemerkt en voor de patiënt is het 

vaak een onderwerp waar niet zo gemakkelijk proactief over gesproken wordt; een taboe 

onderwerp. Een vroege signalering van deze problematiek is van groot belang voor de patiënt, 

net als een goede doorverwijzing. 

InhoudDit webinar biedt u een extra verdieping op het gebied van continentieproblematiek 

bij mensen met MS. 

Dr. Jakko Nieuwenhuijzen, uroloog in het VUmc, en Drs. Willemijn Faber , revalidatiearts in 

Heliomare, bespreken met u de verschillende invloeden van MS op de blaas - en darmfunctie. 

Wat zijn de meest voorkomende blaas- en darmproblemen, hoe vaak komen ze voor, is er een 

verband tussen blaas- en darmproblemen, vroege herkenning en signalering, behandeling en 

doorverwijzing. Tevens is er aandacht voor preventieve maatregelen, de samenwerking 

tussen de verschillende disciplines en welke actieve rol de verpleegkundige hierbij kan 

spelen. 

Kortom: een webinar voor zorgprofessionals die in de dagelijkse praktijk werken met 

patiënten met MS en die hun expertise op het gebied van blaas- en darmproblemen bij MS 

willen vergroten. 

 

Mis het niet en schrijf u in via onderstaande link.  

 
Na het volgen van de workshopHeeft u kennis opgedaan over MS in relatie tot de daarbij 

behorende continentieproblematiek. Signaleert u blaas- en darmproblematiek bij MS in een 

eerder stadium. Kunt u patiënten met MS heldere voorlichting geven over hun blaas en/of 

darmprobleem en gerichte behandeling, hierbij rekening houdend met hun mogelijkheden en 

emoties. Heeft u inzicht in de diverse disciplines die betrokken zijn, of kunnen worden, bij het 

behandelen van blaas- en darmproblematiek bij de MS patiënt.  

Programma 

• De gezonde blaas en neurogene blaasstoornissen. Wat zijn de voornaamste 

blaasstoornissen bij patiënten met MS? De verschillende soorten klachten en 

blaasmanagement voor deze groep - door Dr. Jakko Nieuwenhuijzen. 

• Neurogene darmstoornissen. Wat zijn de voornaamste darmstoornissen bij patiënten 

met MS? Wat is er bekend over het microbioom en het effect van voeding en 

darmmanagement voor deze patiënten groep - door Drs. Willemijn Faber. 



• Tijd voor vragen en de belangrijkste tips en adviezen van Dr. Jakko Nieuwenhuijzen en 

Drs. Willemijn Faber. 

Voor wie? MS-verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in een 

revalidatiecentrum of ziekenhuis die in de dagelijkse praktijk werken met patiënten met MS, 

continentieverpleegkundigen en overige geïnteresseerden. 

DocentenDr. Jakko Nieuwenhuijzen, uroloog, VUmc Amsterdam 

Drs. Willemijn Faber, revalidatiearts met aandachtsgebieden dwarslaesie en MS, 

Revalidatiecentrum Heliomare, Wijk aan Zee 

Algemene informatie 

Datum: Woensdag 30 juni 2021 

Tijd: 16.00 uur tot 17.00 uur 

Locatie: Vanaf uw eigen computer op de website van Company webcast. U 

ontvangt na inschrijving een link om in te loggen. 

Accreditatie: Wordt aangevraagd voor genoemde doelgroepen. 

Voorbereiding: Geen 

Kosten: Deelname is gratis. 
 

 

Aanmelden via onderstaande link 
  

https://channel.royalcast.com/coloplastwebinar/#!/coloplastwebinar/20210630_1 

 

 

https://channel.royalcast.com/coloplastwebinar/#!/coloplastwebinar/20210630_1

