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Chapter 1 starts with a brief description of the burden that LUTS give on the pa-
tients and on society. Symptoms of dysfunctional voiding are rather common and 
have a significant impact on quality of life in patients and have considerable eco-
nomical consequences in society. Chapter 1 also contains an overview on the his-
tory and the procedure of Sacral neuromodulation (SNM). SNM is a treatment of 
voiding symptoms by stimulating the nerve root that runs through the third fora-
men of the sacral bone. The exact working mechanism is still not known, but chap-
ter 1 provides an overview of the existing knowledge and current research on this 
subject.  
Furthermore, the aims of this thesis are outlined.  
 
Chapter 2 gives an overview on the neurophysiology of normal voiding. Storage and 
disposal of urine are controlled by several reflex arcs in cerebro and in the spinal 
cord, controlling a finely tuned coordination between bladder and sphincter com-
plex. The pathophysiology of overactive bladder symptoms and of nonobstructive 
urinary retention that can be eligible for treatment by SNM is discussed. In addition, 
a few more recent indications for SNM are described.  
 
Chapter 3 presents the results of a prospective multicenter study on the effect of 
SNM with a follow-up period of 5 years. Clinical success of SNM is arbitrarily defined 
as at least 50% improvement in relevant voiding parameters, measured with void-
ing diaries. Clinical success is used as a criterion for a succesful test procedure, 
while in this study it is used as an end point to describe stimulation efficacy. The 
clinical success rate after 5 year follow-up is 68% for patients with urgency inconti-
nence, 56% in patients with urgency-frequency and 71% in patients with retention. 
Furthermore, the rate of adverse events and reoperation rate are reported. There 
were no life threatening or irreversible events and 67% of the implanted patients 
had at least one adverse event. 39,5% of the patients needed surgical correction of 
an adverse event, including the need for stimulator replacement because of battery 
depletion.  
 
Chapter 4 describes the results of a retrospective study on long term outcome at 
the Department of Urology in the Academisch Ziekenhuis in Maastricht. 
This study included 149 patients, 107 had overactive bladder symptoms and 42 had 
urinary retention. Mean follow-up was 64.2 (sd= 38.5) months. In the whole group 
194 adverse events occurred. 6 Patients had an infection in their implanted system, 
but no patient was explanted for infection. Most events could be solved by giving 
advice or by reprogramming the stimulator. 129 Re-operations have been 
performed and 21 patients had their system explanted.  
A difference in in the incidence of re-operations was found between the groups of 
patients implanted before or after 1996. However, this did not reflect on the 
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subjective results, these stayed equal between those groups. Reasons given for the 
difference in re-operation rates were: a learning curve in initial SNM therapy and 
technical and procedural improvements.  
 
Chapter 5 shows initial results and median term follow-up with a new lead that can 
be implanted in a minimally invasive procedure under local anesthesia. This allows 
for temporary testing where, in the case of a positive result, the lead can function 
as a definitive lead. 49 patients, 39 with refractory overactive bladder symptoms, 10 
with urinary retention, were implanted with the tined lead under local anesthesia. 
The average test period was 12.4 days, (sd 5.8 days). Patients were implanted with 
an implantable pulse generator when they had at least 50% improvement in voiding 
diaries. Average follow-up for implanted patients was 15.5 months (sd= 7.9 
months). Results: 10 patients had a single stage implant, 39 had a two-stage im-
plant. Of 39 patients with 2-stage implant 31 (79.5%) were positive, 8 (20.5%) were 
not. 31 patients were included in follow-up. At last follow-up 28 (90.3%) patients 
had more than 50% improvement in diary parameters and 3 (9.7%) had not. Seven 
patients had an adverse event. One incomplete electrode migration was seen and 
was treated conservatively. The Tined Lead seems to give a higher chance of a posi-
tive test result than the conventional PNE and gives good median term results.  
 
Chapter 6 investigates the feasibility of intermittent SNM. The general opinion is 
that patients need to be stimulated continuously to achieve their results.  
However, there is anecdotal evidence that stimulation can be interrupted without 
losing efficacy on voiding symptoms. Intermittent stimulation could have as 
advantage that it might save battery life, and perhaps postpone loss of efficacy in 
the long term.  
21 Patients were randomized in two groups; 16 patients in the on demand group 
and 5 patients were controls, in addition to a run in period of two weeks where 
each patient performed his or her own control. In the on demand stimulation 10 
out of 16 patients seemed to be able to switch the stimulator off for on average 
12.4 hours without increase of voiding symptoms. An unexpected beneficial side 
effect was that several patients felt more comfortable with on demand stimulation 
as it gives them a feeling of control over their voiding symptoms.  
 
Chapter 7 shows the results of a study on the influence of SNM on sexual function 
in female patients, treated for urinary symptoms or faecal incontinence.  
Eight patients were analyzed with an array of sexological questionnaires into sexual 
function and dysfunction and three of these eight patients underwent measure-
ment of the vaginal pulse amplitude with vaginal phletysmography.  
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Although no statistically significant results were found, the combination of the phle-
tysmography results and a trend towards improvement of orgasm perception after 
SNM implant suggest a physiologically mediated improvement.  
Inclusion of subjects was very slow, this may be because for inclusion current sexual 
activity was a criterion, in order to fill out the questionnaires, while sexual function 
may be deteriorated because of the voiding symptoms or faecal symptoms.  
 
Chapter 9 concludes this thesis with a discussion on the implications of the found 
results. SNM has proven to be a save and effective therapy, but its results depend 
on careful selection of potential candidates. Until now, the only means of selecting 
those who will respond favourably on definitive SNM remains a temporary trail pro-
cedure.  
Testing with the new minimal invasive electrode increases the rate of positive 
temporary test results, but it is not clear whether it will give better SNM results in 
the long term. Other means of optimizing long term results might be on demand 
stimulation and tailoring stimulation parameters towards the individual patient. 
The indications for SNM are expanding and SNM might have a place in patients with 
neurogenic LUTS. Further research might be directed into further refinement of 
SNM technology and into additional selection criteria.  
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Chapter 10 
Nederlandse samenvatting  
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Dit proefschrift gaat over de behandeling van chronische, veelal onbegrepen, 
klachten van het plassen met sacrale neuromodulatie. Sacrale neuromodulatie is 
een behandeling waarbij men de zenuw die door het derde foramen van het 
heiligbeen (het sacrum) loopt, stimuleert met elektrische pulsen. Deze techniek is in 
de 80-er jaren van het vorige decennium ontwikkeld door een groep onderzoekers 
in San Fransico.  
Een neuromodulatiesysteem bestaat uit een in het heiligbeen geplaatste electrode. 
De elektrode is verbonden aan een onderhuids in de bil geïmplanteerde stimulator.  
De exacte werking van sacrale neuromodulatie is vooralsnog niet bekend. Wel is 
bekend dat de werking niet wordt veroorzaakt door directe stimulatie van blaas of 
urinewegen, maar dat de stimulatie veranderingen teweeg brengt in de voor het 
plassen verantwoordelijke reflexbogen in het ruggenmerg. Verder zijn er aanwijzin-
gen dat neuromodulatie ook veranderingen geeft in activiteit van de hersen-
structuren waarin het plassen geregeld wordt. 
De plasklachten kunnen bestaan uit urgencyincontinentie, ook wel aandrangs-
incontinentie genoemd, urgency-frequency (het vaak en met grote aandrang kleine 
beetjes plassen) en het vasthouden van urine (retentie) zonder obstructie beneden 
de blaas.  
De patiënten met chronische blaasklachten die in aanmerking komen voor sacrale 
neuromodulatie vormen een lastig te behandelen groep. Het hebben van deze 
langdurige klachten is sociaal invaliderend doordat patiënten afhankelijk zijn van 
incontinentiemateriaal of hun activiteiten moeten plannen op basis van het in de 
buurt zijn van een toilet. Patiënten met retentie zijn afhankelijk van zelfcathete-
risatie, wat een aanzienlijk dagelijks ongemak geeft. In beide gevallen zijn ook de 
kosten die de aandoening met zich meebrengt, aanzienlijk.  
In het geval van aandrangsklachten wordt er gestart met adviezen ten aanzien van 
vochtinname, eventueel aangevuld met bekkenbodemfysiotherapie. Bij onvoldoen-
de effect worden blaasremmende medicamenten gegeven. Het nadeel hiervan is 
dat deze systemisch werken en daardoor in veel patiënten hinderlijke bijwerkingen 
geven, waardoor het percentage patiënten dat na enige tijd met de medicatie stopt 
hoog is.  
Voor de introductie van de sacrale neuromodulatie was de laatste optie operatieve 
behandelingmet blaascapaciteitvergrotende technieken of blaasvervangingen. Deze 
operaties zijn onomkeerbaar en kennen een aanzienlijk complicatiepercentage.  
Sinds de introductie van de neuromodulatie in de jaren 90, heeft deze therapie zijn 
plaats gevonden in de rij mogelijkheden voor de patiënten met plasklachten. De 
techniek kent goede resultaten en is veilig en omkeerbaar.  
De procedure voor neuromodulatie is als volgt.  
Als een patiënt kandidaat voor neuromodulatie lijkt te zijn, vindt eerst een test-
procedure, de Perpiheral Nerve Evaluation (PNE), plaats. Een tijdelijke elektrode, 
verbonden aan een uitwendige stimulator, wordt geplaatst. Na ongeveer een week 
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worden door de patiënt bijgehouden plasdagboekjes van voor de stimulatie 
vergeleken met tijdens de stimulatie. Bij 50% of meer verbetering van de 
parameters in de plasdagboekjes wordt in overleg met patiënt besloten voor 
implantatie van een definitief systeem.  
In de beginperiode werd deze implantatie gedaan in een operatie onder algehele 
anesthesie. Implantatie van de elektrode gebeurde met een incisie over het sacrum, 
waarna de elektrode geplaatst werd en verankerd aan het bot.  
Sinds 2004 wordt gebruik gemaakt van een minimaal invasieve elektrode plaatsing 
die kan plaatsvinden onder lokale verdoving. Hierdoor kan de elektrode die 
definitief geplaatst kan worden ook gebruikt worden als testelektrode.  
 
Het doel van dit proefschrift is het in kaart brengen van de lange termijnresultaten 
en de complicaties van sacrale neuromodulatie. Verder worden de eerste 
testresultaten op de afdeling Urologie van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht 
met de minimaal invasieve elektrode beschreven. Er wordt een onderzoek 
beschreven naar toepasbaarheid van onderbroken stimulatie in plaats van de 
gebruikelijke continue stimulatie. Voordelen hiervan kunnen zijn dat de batterij van 
de stimulator langer meegaat, zodat het operatief wisselen van de stimulator 
uitgesteld kan worden. Verder blijkt dat op langere termijn een aanzienlijk 
percentage patienten geen effect van de stimulatie meer heeft, terwijl er wel 
adequaat gestimuleerd wordt. Mogelijk komt dit door aanpassingen in het 
zenuwstelsel aan de langdurige stimulatie. Als dit het geval is, zou onderbroken 
stimulatie ervoor kunnen zorgen dat dit effect uitgesteld wordt.  
Bij de controlebezoeken aan de poli door patiëntes met een geïmplanteerd neuro-
modulatie systeem werd door enkele vrouwelijke patiënten spontaan verbetering 
van het sexuele functioneren gemeld. In dit proefschrift is een studie gedaan met 
als doel om na te gaan of er inderdaad verbetering van sexueel functioneren is bij 
vrouwelijke patienten met neuromodulatie en of deze eventuele verbetering 
veroorzaakt wordt door effecten van stimulatie van de zenuw die onder andere 
naar de geslachtsorganen loopt of door een verbeterd welbevinden doordat de 
plassymptomen zijn opgelost.  
 
Hoofdstuk 1 bevat een introductie voor dit proefschrift. Het vóórkomen en de 
gevolgen van blaasklachten wordt beschreven. Verder wordt een overzicht gegeven 
van het tot nu bekende onderzoek naar de werking van neuromodulatie. Hoofdstuk 
1 bevat ook een korte beschrijving van de historie en de procedure van sacrale 
neuromodulatie.  
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de neurofysiologie van het normale plassen. De controle van 
opslag en evacuatie van urine wordt geregeld door een goed gecoördineerd 
netwerk van reflexen in ruggenmerg en brein. Ook wordt de pathofysiologie van de 
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belangrijkste indicaties voor sacrale neuromodulatie, te weten symptomen van een 
overactieve blaas en urineretentie, besproken. Ook worden enkele recentere 
indicaties besproken.  
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een grootschalig prospectief multicenter 
onderzoek naar de lange termijnresultaten van sacrale neuromodulatie. 152 
Patienten met urgency incontinentie, urgency/frequency of urineretentie die waren 
geïmplanteerd met een neuromodulatiesysteem werden voor vijf jaar jaarlijks 
gevolgd met behulp van analyse van plasdagboekjes. Verder werden de compli-
caties en heroperaties bijgehouden. De stimulatie werd als succesvol gezien 
wanneer er 50% verbetering was in dagboekparameters bij het laatste bezoek, 
vergeleken met de parameters voor implantatie. Succesvolle stimulatie na 5 jaar 
werd bij 68% van de patiënten met urgency incontinentie, 56% van de patiënten 
with urgency-frequency en in 71% van de patiënten met retentie vastgesteld. Er 
hadden zich tijdens de 5 jaar follow-up geen levensbedreigende of onomkeerbare 
complicaties voorgedaan. 76% van de patienten had minstens één complicatie; 39,5 
% van de patiënten moesten geheropereerd worden in verband met een 
complicatie. In deze 39,5% zitten ook patiënten bij wie de stimulator moest worden 
vervangen omdat de batterij leeg was. 
Er werd een sterke relatie gezien tussen het resultaat na 1 jaar en na 5 jaar, bij een 
positief resultaat na 1 jaar is de kans groot dat het resultaat na 5 jaar ook positief is.  
 
Hoofdstuk 3 bevat een overzicht van de lange termijnresultaten van sacrale 
neuromodulatie op de afdeling Urologie in het Academisch Ziekenhuis in Maas-
tricht.  
Deze resultaten werden verkregen door statusonderzoek. De statussen van 149 
patiënten werden nagezocht op resultaten en complicaties. Overactieve 
blaassymptomen waren de indicatie voor neuromodulatie in 107 patiënten; 
retentie in 42 patiënten. De gemiddelde follow-up bedroeg 64,2 (sd = 38,5) 
maanden. In de gehele groep werden 194 complicaties geregistreerd. Bij 6 
patiënten werd een infectie rond het systeem gevonden, maar dit was bij geen van 
de patiënten reden tot verwijdering van het systeem. De meeste complicaties 
konden worden opgelost door adviezen te geven of het systeem te 
herprogrammeren. 129 heroperaties werden uitgevoerd en in 21 patiënten werd 
het systeem uiteindelijk verwijderd. Er was een opmerkelijk verschil tussen de 
aantallen heroperaties in patiënten die geïmplanteerd werden voor 1996 en in 1996 
of later. Dit verschil werd niet teruggezien in de effectiviteit van neuromodulatie bij 
patiënten die voor of na 1996 werden geïmplanteerd. Hieruit werd geconcludeerd 
dat het aantal complicaties daalde door een leercurve en door verbeterde 
elektroden, stimulatoren en operatietechnieken.  
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Hoofdstuk 4 is een onderzoek naar de eerste ervaringen van de afdeling Urologie in 
het Academisch Ziekenhuis in Maastricht met een nieuwe elektrode die in een 
minimaal invasieve procedure geplaatst kan worden onder lokale verdoving.  
Hierdoor is de elektrode bruikbaar als tijdelijke testelektrode en bij goede 
testresultaten kan aan dezelfde elektrode een implanteerbare pulsgenerator 
gekoppeld worden. Doordat de kans op verschuiven van de elektrode kleiner is dan 
bij de PNE, kan er langer getest worden dan bij de standaard tijdelijke test-
elektrode. Er werden 49 patiënten met deze elektrode geïmplanteerd; 39 patiënten 
met overactieve blaassymptomen en 10 patiënten met retentie. De gemiddelde 
testperiode bedroeg 12,4 dagen (sd = 5,8 dagen) Patiënten werden met een 
neurostimulator geïmplanteerd bij 50% of meer verbetering in plasdagboekjes en 
gevolgd voor gemiddeld 15,5 maanden (sd = 7,9 maanden).  
Bij 10 patiënten met een positieve standaard test werd de elektrode als definitieve 
elektrode geïmplanteerd. Bij de 39 andere patiënten hadden 31 patiënten (79,5%) 
een positieve test en 8 (20,5%) niet. Het percentage patiënten met een positieve 
test is hoger dan de 50% die bij de PNE wordt gezien. Verder hield 90,3% van de 39 
op de middellange termijn gevolgde patiënten hun positieve resultaat.  
Bij 7 patiënten werd een complicatie gezien en bij 1 patiënt werd een verschuiving 
van de elektrode gezien, maar deze patiënt kon worden behandeld door 
herprogrammeren van de stimulator. De Tined Lead geeft een hogere kans op een 
positieve test voor sacrale neuromodulatie en de resultaten op middellange termijn 
zijn goed.  
 
Hoofdstuk 5 laat de haalbaarheid van onderbroken neuromodulatie zien. De 
algehele opinie was dat patiënten 24 uur per dag continu gestimuleerd moeten 
worden om hun resultaten te houden. Wel wordt geadviseerd om de stimulator uit 
te zetten bij auto rijden of het bedienen van zware machines. Hiermee hoopt men 
ongelukken te voorkomen doordat de stimulatie ineens heftiger wordt bij 
onverwachte bewegingen. Dit leidt in de praktijk niet tot toename van plasklachten.  
Voordelen van onderbroken stimulatie kunnen zijn dat er zuiniger wordt omgegaan 
met de batterij van de stimulator, waardoor het operatief wisselen van de 
stimulator kan worden uitgesteld. Ook is er een aanzienlijk aantal patiënten waarbij 
na langere tijdsduur van sacrale neuromodulatie de plasklachten terugkomen, 
ondanks technisch adequate stimulatie. Een theorie die dit zou kunnen verklaren is 
dat het zenuwstelsel zich aanpast aan de stimulatie. Onderbroken stimulatie zou dit 
proces kunnen vertragen of misschien kunnen stoppen.  
Zestien patiënten met twee weken continue en twee weken onderbroken 
stimulatie werden vergeleken met 5 controle patiënten en met zichzelf. De 
patiënten met onderbroken stimulatie werd gevraagd om de simulator uit te zetten 
en in te schakelen als zij weer klachten kregen. Verder hielden zij bij hoe lang de 
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stimulator in- of uitgeschakeld was en werden in beide groepen plasdagboekjes 
bijgehouden. 
In de onderbroken stimulatiegroep konden 10 van de 16 patiënten hun stimulator 
gemiddeld 12,4 uur per dag uit houden zonder noemenswaardige toename van 
klachten en verslechtering van de waarden in de plasdagboekjes.  
Een effect dat wij niet hadden verwacht was dat enkele patiënten het prettig 
vonden om zelf controle te houden over wanneer het systeem aan of uit staat.  
 
Hoofdstuk 6 beschrijft een onderzoek naar de invloed van sacrale neuromodulatie 
op het sexueel functioneren van vrouwelijke patiënten met klachten van een 
overactieve blaas, urineretentie of faecale incontinentie.  
Voor en na de implantatie van het neuromodulatiesysteem werd een batterij van 
seksuologische vragenlijsten ingevuld door 8 patiëntes. Bij 3 van deze patiëntes 
werd voor en na de implantatie de vaginale doorbloeding gemeten in seksueel 
opgewonden en in neutrale toestand. Er werden geen statistisch significante resul-
taten gevonden, maar de combinatie van toegenomen orgasmescores en vaginale 
doorbloeding na implantatie lijken te wijzen op een verbetering die wordt veroor-
zaakt door een effect van de neuromodulatie op de vrouwelijke geslachtsorganen.  
De studie kende een lange looptijd door moeizame rekrutering van proefpersonen. 
Oorzaak hiervoor is vermoedelijk het feit dat proefpersonen seksueel actief moeten 
zijn om de vragenlijsten goed te kunnen invullen, terwijl de blaasklachten of faecale 
klachten ertoe zouden kunnen leiden dat patiëntes niet seksueel actief meer zijn.  
 
Hoofdstuk 9 sluit dit proefschrift af met een discussie over de implicaties van de 
gevonden resultaten. Sacrale neuromodulatie is effectief op de lange termijn bij de 
meeste patienten die behandeld worden met neuromodulatie voor urgency 
incontinentie, urgency-frequenct of urineretentie. De therapie vormt een waarde-
volle aanvulling bij de behandeling van deze hardnekkige en invaliderend klachten. 
Sacrale neuromodulatie is omkeerbaar en is veilig. Er treden weliswaar complicaties 
op, maar de meeste kunnen behandeld worden met advies of het herprogram-
meren van het systeem. Tevens hebben technische ontwikkelingen van de 
elektrode, de implanteerbare pulsgenerator en verbeterde operatietechnieken 
zoals het implanteren van de pulsgenerator in de bil in plaats van in de onderbuik 
tot afname van complicaties geleid. Er blijft echter een aanzienlijke groep patiënten 
waarbij het effect van de neuromodulatie op langere termijn verloren gaat.   
De enige manier om te bepalen of een patiënt in aanmerking komt voor neuro-
modulatie is vooralsnog een test met een tijdelijke elektrode. Probleem hierbij is de 
kans op verschuiving van de elektrode. Bij testen met de Tined Lead elektrode is de 
kans op verschuiving lager en kan langer getest worden. De kans op een positieve 
tijdelijke test is groter bij testen met de Tined Lead elektrode. Verder kan deze 
elektrode als definitieve elektrode gebruikt worden en patienten die met deze 
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elektrode geïmplanteerd zijn, houden op de middellange termijn gelijkwaardige 
resultaten als met de conventionele elektrode. Aangezien testen met de 
conventionele elektrode logistiek gemakkelijker en laagdrempeliger is, is deze 
elektrode vooralsnog de eerste keus. Onderbroken neuromodulatie is een haalbare 
vorm van neuromodulatie, waarbij in een meerderheid van de patiënten geen 
toename van klachten gezien wordt. Verder vindt een groep patiënten het 
aangenaam om het gevoel van controle over de stimulatie te hebben. Mogelijk kan 
deze neuromodulatiemethode het eerder genoemde verlies van werkzaamheid van 
neuromodulatie tegengaan, maar meer onderzoek naar onderbroken neuro-
modulatie is nodig. Het zou interessant zijn om naar een algoritme voor de 
instellingen van sacrale neuromodulatie over te gaan, waarin in plaats van de 
standaardinstellingen, gekeken wordt naar instellingen op maat per patient.  
Mogelijk zou dit tot nog minder uitval op lagere termijn en ongunstige bij/effecten 
kunnen leiden.  
In de studie naar verbetering van seksueel functioneren van vrouwelijke patiënten 
die neuromodulatie hebben voor blaasklachten of faecale klachten is geen 
overtuigend bewijs gevonden dat neuromodulatie daadwerkelijk verbetering van 
seksueel functioneren geeft. Een reden hiervoor is het lage aantal proefpersonen. 
Wel lijkt er een direct effect te zijn op de vrouwelijke geslachtsorganen, maar 
verder onderzoek met meer proefpersonen is wenselijk. 
Recent wordt er meer onderzoek gedaan naar de toepassing van sacrale neuro-
modulatie bij patienten met neurogene blaasklachten. Verder onderzoek naar de 
resultaten bij deze groep zou ook meer informatie kunnen geven onder het 
werkingsmechanisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




