“Ik heb er te lang mee doorgelopen”
Willem – heeft MS

Laat blaas- en darmproblemen uw
patiënt niet in de weg staan

Meer dan 8 op de 101 mensen met MS krijgt blaasproblemen. Vaak heeft men
meerdere blaasproblemen tegelijk. Daarnaast krijgen velen ook te maken met
darmproblemen:
- 69% heeft in het afgelopen jaar wel eens obstipatie gehad en
- 58% kreeg te maken met ongewild ontlastingsverlies.
Uit onderzoek blijkt dat MS patiënten lang doorlopen met blaas- en/of
darmproblemen. Ze relateren deze klachten niet aan MS en gaan te laat op zoek
naar hulp. U kunt als MS verpleegkundige ervoor zorgen dat ook deze patiënten
de juiste zorg krijgen.

Blaasproblemen hebben veel impact
Impact blaasproblemen1
Maken uw blaasproblemen uw leven in het
algemeen ingewikkeld? *

86%

Voelt u zich bezorgd over uw blaasproblemen? *

78%

* Het percentage dat aangeeft ‘een beetje‘ tot ‘heel veel‘

MS patiënten wachten (te) lang met hulp zoeken1
Meer dan de helft van MS patiënten met MS
hoort pas dat blaasproblemen bij MS horen nadat
ze voor het eerst blaasproblemen krijgen.
40% doet in eerste instantie niets.
Bij meer dan 40% duurt het
langer dan 6 maanden om hun
blaas- of darmprobleem met een
zorgprofessional voor de eerste
keer te bespreken.

40%
Ik heb
(eerst)
niets
gedaan.

Vraag: wat heeft u als eerste gedaan
toen u blaasproblemen kreeg?

MS verpleegkundigen hebben een belangrijke signaleringsfunctie.
Voor de MS patiënt is het vaak een taboe onderwerp waar hij/zij niet
spontaan over begint. Bespreek daarom blaas- en darmproblemen met
uw patiënt en vraag door.
Maak blaas- en darmproblemen bespreekbaar!

"Nu mijn blaas- en
prostaatproblemen onder
controle zijn, heb ik ook
meer energie.”
Willem - heeft MS

Vraag de ‘Samen Leven Special’ aan!
Coloplast heeft een speciale uitgave
van het Samen Leven magazine
gewijd aan blaas- en darmproblemen
bij mensen met MS, met veel
verhalen van zowel patiënten als
zorgprofessionals. Vraag een aantal
exemplaren via uw contactpersoon
bij Coloplast of vraag het magazine
vandaag nog aan voor uw patiënt:

www.coloplast.nl/MS

Coloplast heeft een breed assortiment hulpmiddelen
voor blaas- en darmproblemen

Urine-opvangsysteem
voor mannen
Darmspoelsysteem

Katheters voor zelfkatheterisatie
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