DRECHTSTEDEN

r Er is zo weiDOHDHËGHï
nig aandachtvoor incontinentie, terwijl zó veel
vrouwen er last van hebben,dat bekkenÍysiotherapeut Mariike Slieker
zelf maar een campagne
hegonin de Drechtsteden.In dameskleedkamers van sportscholen
proheert ze het taboe te
doorbreken.
KAFLIJN VAN HOUWELINGEN

In de kleedkamers hing ze posters
op, om sportieve dames zover te
krijgen dat ze hulp zoeken.Om alle
drempels weg te nemen houdt haar
praktijk Profundum Instituut dinsdag ook een open dag, allemaal in
het kàder van de \{'orld Continence
Week
In Nederland wordt weinig ondernomen in die week, maar Slieker wil
wouw'en die last hebben van urineverlies . vaak een probleem tijdens
het sporten - toch laten weten dat
ze daar iets aan kunnen doen.
MarÍjkeSlieker(links)en haarcollegaAryanneKolsterswillenhettaboeop urineverlies
doorbreken.
Er
ze in dameskleedkamers
in de regio.FOTO
FtNtE
BOON
,,Vrouwendenken: ik word grijs" heelveelaante doen,verkondigen
ik ben niet meer zo slank; hét hoort
bij het ouder worden. Of ze scha- ooÉje instructies, dus je kunt heel naar de winkel. Ze raken soms echt oorsprong van de klachtenligtva
men zich. Hun wiendinnen trebben dilw€t qaËrspffis€n en weer losla- geïsoleerd, omdat ze bang zijn dat bij een zwangersclmp: Ook zwa
het oslq dus ze kopen ÍnÍtar gewoofr tee.:Er s@il mk ontqparlningsoefe- ze stinken."
sjouw- en tilwerl bijvooÈeeld Ín
een iets dikker inlegkruisle of een ningen opl ên oefeningen om de
En dat terwijl 'héé1,hééI, héél veel zorg, kan bijdragen. Ouderdom v
Tena lad5/qie. Hoe vaak ik in de zu- bekketbodèmspieren eerst maar wou\Men'last hebben van urinever- ergert het probleem, dat dom
permarkt geen wouwen zie die ec*rt eenste vindm, want dat is ook niet lies, zegt Slieker. Uit haar promotie- jaren heen alleen maar gtroter z
niet ongesteld meer kunnen zijn, voor iedereeneen eenvoudig'i
onderzoekbleek dat het in de cate- worden, waarschuwt Slieker.
maar toch maandverband in hun
gorie boven de 4,5jaar om bijna zes,,Meiden, wordt wakker. Doe
karretje gooien..."
LEED
tig procent van de wouwen gaat. De nu iets aan, voordat het ernstig I
Het is allemaal niet nodig, verze- Daarnaast gaat Slieker sportschoolnoeg is voor een operatie.Ikwilhr
kert Slieker. ,,Door de bekkenbo- medewerkers bijscholen, zodat zij
graag dat wouwen zich realiser
demspieren te trainen zijn de problemen herkennen en sporters
wat ze zelf kunnen doen. Het z
{EÏp
meeste gevallen van urineverlies op kunnen doorverwijzen.
ook zo fijn zijn als het voor iedere
ák
te lossen."
!
bespreekbaaris. Ieder mens krij
,,Nu lopen dames halverwege de
4
Ze ontwikkelde een app voor zumbales weg, omdat ze zich moe. iiiyn
ermee te maken, zelf of in zijn or
smartphones, 'bekkenbodem' ge- ten verschonenof snel even moeten J 3J t s
geving."
naamd,omhettrainen zo makkelijk plassen.Er is zo veel stil leed.VrouSliekersbekkenffsiotherapiepra
mogelijk te maken. Het kan zelfs in wen stoppen met sporten, durven
tijk Profundum Instituut (Dudok-r
de trein, belooft de bekkenffsiothe- geen leuke dingen meer te doen met
4,)is dinsdagvan 10.00tot 21.00u
rapeute: ,,Een stem geeft via een hun kinderen. of willen niet meer
p r of u n d u m in st it u ut.
op en. wvtnrv.

