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Summary 

The first aim of this thesis is to describe, develop and refine new techniques for the eval-

uation of bladder sensations. Unfortunately at the moment the diagnostic tools are either 

invasive (urodynamic research) or do not describe the entire pattern in which an absolute 

need to void develops (sensation related bladder diary). It is however essential that 

bladder sensations can be studied by means of a technique that is non-invasive and 

evaluates the entire pattern of bladder sensations ranging from no sensation to an abso-

lute need to void. Only then, and with the right terminology, we can further unravel the 

differences in (the development of) bladder sensations between patients and healthy 

volunteers in daily life.  

The second aim of this thesis is to study the differences in bladder sensations between 

patients with the overactive bladder syndrome (OAB) and healthy volunteers. Individuals 

without lower urinary tract symptoms are not constantly focused on their bladder sensa-

tions and only act upon these sensations if they have an absolute need to void or if they 

choose to. However, there are individuals for whom the normal pattern of bladder sensa-

tions, introspection and behaviour, is altered. One of the pathological conditions in which 

patients experience altered bladder sensations is the overactive bladder syndrome. 

Frequency and urgency are the cornerstones of this symptoms complex. While history 

taking is an important tool to diagnose patients with OAB, we do not have a clear and 

unambiguous terminology to describe normal and pathological bladder sensations. This 

makes it difficult for patients to describe their symptoms and difficult for the clinicians to 

understand and correctly diagnose the problem. Having a clear terminology is therefore 

important in order to further unravel the aetiology of pathological conditions and to pre-

vent misdiagnosis. 

 

Chapter 1 is the introduction of this thesis and describes what is known on normal and 

pathological bladder sensations and the techniques to evaluate these sensations.  

 

Chapter 2 is a critical evaluation of all the work on bladder sensation and argues the 

necessity to return to first principles and a re-examination of the problem. We explore the 

use of focus groups in order to identify relevant bladder sensations and the triggers of 

‘‘bladder’’ behaviour. We argue that there are differences in what can be described as 

‘‘introspective bladder sensations’’ and the sensations reported immediately before a 

void, ‘‘void sensations.’’ Peripheral information, information from the bladder and urethra, 

generates ‘‘introspective sensations’’ and ‘‘void sensations’’. We propose an alternative 

model to describe how these sensations might be different but interrelated. By exploring 

such ideas and identifying such complexity it is our intention to stimulate debate and 

generate further research in this field in order to understand better the physiology of 

bladder sensation and the pathophysiology of increased urge, frequency, and inconti-

nence. 

 

Chapter 3 evaluates the reliability of two sensory scales (the degree of urge scale and 

perception of bladder fullness scale), the relationship between both scales and bladder 

volume, and possible differences between bladder sensation experienced in a controlled 
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or uncontrolled setting. Results show that both scales are reliable and that each scale is 

significantly related to bladder volume. The agreement between both scales and voided 

volume is poor, indicating that the use of these scales cannot replace measuring a void-

ed volume. Patients and volunteers grade their bladder fullness and degree of urge to be 

higher in an uncontrolled setting than in a controlled setting. Bladder sensations in the 

hospital might therefore underestimate the bother of the symptoms a patient experiences 

in daily life.     

 

Chapter 4 introduces a new non-invasive method to study the origin and development of 

bladder filling sensation and evaluates the repeatability of the method. By means of a 

constant high diuresis, bladder sensations were evaluated on an empty graph with time 

on the X-axis and intensity of sensation on the Y-axis. Results show that the diuresis 

induced with the water loading protocol was not different between the sessions. Two 

patterns of sensation development were found. In both types, phase 1 represents the 

silent phase. Phase 2 shows a slowly increasing intensity of sensation and phase 3 a 

steep rise in intensity. For type 1 this steep rise leads to an absolute need to void. For 

type 2 a fourth phase is characterized by a slowly increasing sensation intensity, leading 

to an absolute need to void. For an individual the pattern did not change over the three 

sessions.  

 

Chapter 5 describes the bladder sensations experienced during non-invasive rapid 

bladder filling in a controlled setting in healthy volunteers by means of focus group re-

search. In order to induce a constant maximum diuresis, a water loading protocol was 

given to all participants. Healthy subjects describe two types of bladder sensations: (1) a 

‘‘pressure’’, which is the main sensation and develops continuously and (2) a ‘‘tingling’’ 

sensation, which is not experienced by everybody and does not necessarily develop in a 

continuous manner. The pattern in which the absolute need develops is described by the 

terms: no sensation, weak awareness, stronger awareness, weak need, stronger need 

and absolute need to void. 

 

Chapter 6  portrays the terminology and pattern of bladder sensations experienced 

during non-invasive rapid bladder filling in a controlled setting in patients with OAB and 

compares these results with the results described in chapter 5. In comparison with 

healthy volunteers, patients also describe their bladder sensations as a pressure or a 

tingling sensation while the pattern can be described by terms ranging from no sensation 

to an absolute need to void. There seem to be two types of urgency: a sudden absolute 

need to void and a slowly developing absolute need to void. The mean development of 

bladder sensation is significantly different between patients and healthy volunteers and 

patients have a significant lower diuresis suggesting a negative fluid balance. 

 

Chapter 7 is a general discussion in which the results and discussions of all articles 

(chapter 2-6) is combined with information from recent studies by other authors.  

 

 

 



Chapter 8 

 92

Overall conclusion  

By means of focus group research and constant focus on the bladder, it is possible to 

describe bladder sensations and to refine the terminology used by healthy participants 

and patients with OAB. A water loading protocol induces a constant high diuresis and 

combining this protocol with constant introspection offers the opportunity to evaluate the 

development of the absolute need to void non-invasively. Besides the use of focus group 

research and introspection curves, bladder sensations can be studied by means of the 

sensation-related bladder diary  with a degree of urge scale and a bladder fullness scale.  

In order to validate the techniques described in this thesis and use them in clinical prac-

tice, future studies must focus mainly on two aspects. First we have to be sure that the 

introspection curve is independent of diuresis. Furthermore we must clarify what the 

exact effect of position and location on bladder sensations is.  
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Samenvatting 

Het eerste doel van deze thesis is het beschrijven, ontwikkelen en perfectioneren van 

nieuwe technieken die het mogelijk moeten maken blaassensaties te onderzoeken. Dit is 

wenselijk omdat de huidige technieken voor het evalueren van blaassensaties vaak 

belastend zijn voor de patiënt.  Dit komt doordat de meeste onderzoeken een invasief 

karakter hebben, waarbij er inwendig (urodynamisch) onderzoek plaatsvindt. Bijkomend 

probleem is dat deze technieken niet het gehele ontstaanspatroon bestuderen waarbin-

nen deze blaassensaties zich ontwikkelen (sensatie gerelateerd plasdagboek). Het is 

belangrijk dat het onderzoek naar blaassensaties zo min mogelijk belastend is zodat er 

minder risico’s zijn aan het ondergaan van het onderzoek en er een kleinere drempel is 

voor patiënten en gezonde vrijwilligers om aan het onderzoek deel te nemen. Een vaste 

terminologie waarbij het gehele ontstaanspatroon van “geen gevoel” tot een “gevoel van 

moeten plassen” juist wordt beschreven, kan er dan voor zorgen dat verschillen in het 

ontstaan van blaassensaties tussen patiënten en gezonde vrijwilligers kunnen worden 

opgehelderd.    

Het tweede doel van deze thesis is het bestuderen van de verschillen in blaassensaties 

bij patiënten met een overactieve blaas en gezonde vrijwilligers. Individuen zonder klach-

ten van de lagere urinewegen ervaren niet continu sensaties afkomstig van de blaas. Ze 

ondernemen actie op deze sensaties wanneer ze het gevoel hebben dat ze moeten 

plassen of wanneer ze dat willen. Er zijn echter ook mensen voor wie dit normale pa-

troon van blaassensaties en gedrag als gevolg van blaassensaties verstoord is. Eén van 

de afwijkingen waarbij mensen last hebben van veranderde blaassensaties, is het over-

actieve blaassyndroom (OAB). De belangrijkste symptomen hierbij zijn het vaak moeten 

plassen (frequentie) en een onhoudbare aandrang (urgentie). Hoewel de anamnese een 

belangrijk middel is tot het stellen van de diagnose OAB, ontbreekt het momenteel aan 

een duidelijke terminologie voor het beschrijven van normale en pathologische blaas-

sensaties. Dit leidt ertoe dat het voor patiënten moeilijk is om hun symptomen te be-

schrijven. Voor de artsen is het moeilijk om het beschreven probleem te begrijpen en de 

juiste diagnose te stellen. Een duidelijke terminologie is dan ook belangrijk indien we de 

ontstaanswijze van pathologische afwijkingen willen ontrafelen en foute diagnosen willen 

voorkomen. 

 

Hoofdstuk 1 is de introductie van deze thesis. Het beschrijft wat er, voorafgaand aan 

het verrichten van de in deze thesis beschreven onderzoeken, bekend was over normale 

en pathologische blaassensaties. Ook  de technieken waarmee deze werden geëvalu-

eerd worden in dit hoofdstuk beschreven.  

 

Hoofdstuk 2 is een kritische evaluatie van wat momenteel bekend en nog onbekend  is  

over blaassensaties. Het hoofdstuk geeft aan dat het nodig is om terug te keren naar de 

basis principes omtrent blaassensaties en diagnostische middelen. We onderzoeken de 

mogelijkheid om met behulp van focus groepen belangrijke blaassensaties te identifice-

ren en te evalueren welke gevoelens leiden tot de beslissing om te gaan plassen. We 

beargumenteren dat er verschillen zijn in wat kan worden omschreven als “introspectieve 

blaassensaties”, zijnde sensaties die worden ervaren tijdens de blaasvulling, en “mictie 
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sensaties”, zijnde sensaties die direct voorafgaand aan een plas worden ervaren. Perife-

re informatie (informatie vanuit de blaas en de plasbuis) leidt tot deze “introspectieve 

sensaties” en “mictie sensaties”. We beschrijven een alternatief model dat aangeeft hoe 

deze sensaties verschillend maar wel gerelateerd kunnen zijn. Bij het bestuderen van 

dergelijke ideeën en het aanstippen van de complexiteit van het onderwerp, proberen we 

het debat en aanvullend onderzoek op dit gebied te stimuleren. Hiermee beogen we 

uiteindelijk beter inzicht te krijgen in de fysiologie van blaassensaties en de pathologie 

van verhoogde aandrang (urgentie), vaker moeten plassen (frequentie) en ongewild 

urineverlies (incontinentie).    

 

Hoofdstuk 3 evalueert de betrouwbaarheid van twee sensorische schalen (de mate 

van aandrang en de perceptie van blaasvulling). Ook de relatie tussen de beide schalen 

en het blaasvolume en de mogelijke verschillen in blaassensatie in een gecontroleerde 

omgeving (het ziekenhuis) versus een ongecontroleerde omgeving (thuis) worden be-

oordeeld. De resultaten tonen aan dat beide schalen betrouwbaar zijn en dat iedere 

schaal een significante relatie heeft met het blaasvolume. De overeenkomst tussen 

beide schalen en het geplaste volume is echter slecht. Dit betekent dat het gebruik van 

deze schalen, het daadwerkelijk meten van het geplaste volume, niet kan vervangen. 

Patiënten en vrijwilligers geven beide een hogere score aan hun blaasvulling en de mate 

van aandrang in de thuis omgeving ten opzichte van de ziekenhuis omgeving. Blaassen-

saties die patiënten ervaren in het ziekenhuis zijn daarom mogelijk een onderschatting 

van de symptomen die patiënten in hun dagelijks leven ervaren.  

 

Hoofdstuk 4 introduceert een nieuwe niet invasieve techniek die kan worden gebruikt 

om het ontstaan en de ontwikkeling van blaassensaties te evalueren. Eveneens wordt de 

reproduceerbaarheid van deze methode getest. Door middel van een constante hoge 

diurese (urineproductie) worden blaassensaties geëvalueerd op een lege grafiek met de 

tijd op de x-as en de intensiteit van het gevoel op de y-as. Deze techniek werkt met een 

zogenaamd “water load protocol” waarbij in korte tijd een vaste grote hoeveelheid water 

moet worden gedronken. De resultaten van deze techniek tonen aan dat de urineproduc-

tie niet verschillend was op de verschillende meetmomenten. Er werden twee patronen 

van ontwikkeling van blaassensatie gevonden (introspectiecurves). In beide type patro-

nen komt fase 1 overeen met de “stille fase”. Fase 2 toont een langzame stijging in de 

intensiteit van het gevoel en in fase 3 treedt een snelle stijging in intensiteit op. Bij het 

eerste type leidt deze snelle stijging tot het gevoel van “moeten plassen”. Bij het tweede 

type is er een vierde fase aantoonbaar waarbij de intensiteit van het gevoel wederom 

langzamer toeneemt en vervolgens leidt tot het gevoel van “moeten plassen”. Per indivi-

du is het ontwikkelingspatroon gedurende de drie onderzoeksessies constant.  

 

Hoofdstuk 5 beschrijft blaassensaties die worden ervaren door gezonde vrijwilligers 

tijdens een niet invasieve snelle blaasvulling in een gecontroleerde setting door middel 

van focus groep onderzoek. Om een constante maximale urineproductie te bewerkstelli-

gen werd een “water load protocol” aan alle deelnemers gegeven. Gezonde vrijwilligers 

beschrijven twee soorten blaassensaties: (1) een druk, dit is het belangrijkste gevoel en 

is continu aanwezig en (2) een tintelend gevoel, dat niet door iedereen wordt ervaren en 
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niet perse continu aanwezig is. Het gevoel van “moeten plassen” ontwikkelt zich in het 

volgende patroon, dat wordt beschreven door de termen: geen sensatie, zwakke ge-

waarwording, sterkere gewaarwording, zwakke aandrang, sterkere aandrang en “moeten 

plassen”.  

 

Hoofdstuk 6 beschrijft de terminologie en het patroon van blaassensaties dat wordt 

ervaren door patiënten met OAB tijdens een niet invasieve blaasvulling in een gecontro-

leerde setting. Deze resultaten worden vergeleken met de resultaten beschreven in 

hoofdstuk 5. In vergelijking met gezonde vrijwilligers, beschrijven patiënten hun blaasge-

voelens ook als een druk of een tintelend gevoel. Het patroon van sensaties wordt be-

schreven met termen variërend van “geen gevoel“ tot “een gevoel van te moeten plas-

sen“. Er lijkt sprake te zijn van twee soorten aandrang: een plotselinge onhoudbare aan-

drang en een langzaam progressieve onhoudbare aandrang. De gemiddelde ontwikke-

ling van blaasgevoelens is significant verschillend tussen vrijwilligers en patiënten. Bo-

vendien hebben patiënten een significant minder snelle urine productie. Mogelijk is dit 

het gevolg van een vochttekort door langdurig aanpassen van de vochtintake om minder 

vaak naar het toilet te hoeven gaan. 

 

Hoofdstuk 7 is een algemene discussie die alle resultaten en discussies van de artike-

len (hoofdstukken 2 tot en met 6) combineert met de gegevens van recente studies van 

andere auteurs en onderzoeksgroepen.  

Algemene conclusie 

Door middel van focus groep onderzoek en constante focus op de blaas, is het mogelijk 

om blaassensaties te beschrijven en te komen tot een terminologie die begrijpelijk en 

toepasbaar is voor gezonde vrijwilligers en patiënten met een overactieve blaas. Een 

“water load protocol” induceert een constante hoge urineproductie (diurese). Wanneer dit 

protocol wordt gecombineerd met constante focus op de blaas, ontstaat er een manier 

om het ontstaan van het gevoel "moeten plassen" op een niet invasieve wijze te evalue-

ren. Naast het gebruik van focus groepen en de introspectiecurve, kunnen blaasgevoe-

lens ook worden geëvalueerd door middel van een sensatie gerelateerd plasdagboek 

met daarop een schaal voor de mate van aandrang en de mate van blaasvolheid.  

Om bovenstaande technieken te valideren en te kunnen gebruiken in de dagelijkse prak-

tijk, moeten toekomstige studies bevestigen dat de introspectiecurve onafhankelijk is van 

de urineproductie. Daarnaast moeten we weten wat de precieze invloed van houding en 

locatie is op de ervaren blaasgevoelens. 

 




