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SUMMARY 
The main objective of this thesis was to gain more knowledge on pregnancy-related 

urinary incontinence (UI) including prevalence, experienced bother, anticipated 

course, therapeutic effect of physical therapy and help-seeking behavior. In 

addition, the (cost-)effectiveness of conservative treatment of UI during pregnancy 

and in the post-partum period, and experiences of peri-partum UI of women and 

health care professionals (HCPs) were of interest.

Chapter 1 discusses the background and subsequent research questions of this 

thesis. UI is a very common symptom in women. Pregnancy and delivery are well 

known risk factors for developing UI, of which stress (S) UI is the most common 

type of pregnancy-related UI. UI often has a negative impact on quality of life and 

reduces participation in sports and other activities. Pelvic floor muscle therapy 

(PFMT) is an accepted and effective treatment option for women with UI. PFMT 

may be provided individually or in a group. Group PFM(G)T seems to be equally 

effective as individual PFMT. The latter is of particular interest as group therapy is 

less expensive when compared to individual therapy, and might therefore be a cost-

effective strategy. Reported prevalence and incidence figures of UI in pregnancy 

and post-partum show a wide range and it is advised to report prevalence 

figures with a measure of symptom bother. There are indications that the level 

of perceived bother influences help-seeking behavior for UI. The lifetime risk of 

surgery for SUI is high and therefore (cost-)effective strategies are warranted. 

The reported studies in this thesis contribute to the body of knowledge of (HCPs) 

concerning the beliefs of peri-partum women regarding UI. This may support the 

development and dissemination of adequate information (strategies). Moreover, 

accurate prevalence numbers, knowledge about experienced bother in relation 

to peri-partum UI and help-seeking behavior, provide relevant information on the 

extent and impact of UI in this population, which may help HCPs optimizing their 

clinical reasoning and guide researchers and policy makers in policy making. 

Chapter 2 and 3 discusses the findings of two systematic reviews and meta-

analyses on the prevalence, incidence, and bothersomeness of UI during 

pregnancy (chapter 2) and between 6 weeks and 1 year post-partum (chapter 3). 

Based on 44 studies (chapter 2), involving a total of 88.305 women, the weighted 

average of UI prevalence among pregnant women was 41.0%. SUI was the most 
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common type of UI, accounting for 63% of cases. The overall prevalence for UI 

rises by trimester, 9%, 19%, and 34%, respectively. Of those experiencing UI, 40% 

of women have monthly UI, 33% have weekly UI, and 26% have daily UI. Bother 

was heterogeneously assessed. The overall bother of UI during pregnancy, on a 

0 to 100 scale, ranges between 9.5 and 34.1, consistent with mild to moderate 

bother, whereas the experienced bother is higher in the 3rd trimester. Few studies 

have examined incidence of UI during pregnancy. 

The mean weighted prevalence of UI between 6 weeks and 1 year post-partum 

(chapter 3) is 31.0%, based on 24 studies with a total of 35.064 women. At 6 weeks 

post-partum, 24% of women have UI, at 3 months 21%, and then gradually rising 

to 32% at 1 year post-partum. Primi- and multiparous women did not differ with 

regard to prevalence of UI. The most common type of UI was SUI with 54% of cases. 

Bother was heterogeneously assessed. The overall bother of UI post-partum, on 

a 0 to 100 scale, ranges between 24.3 and 47.6, consistent with mild to moderate 

bother. The incidence of UI in primiparous and multiparous women up and until 

three months was 9.0 -21.9% and 4.4 -30.0%, respectively. Incidence up to 1 year 

was 4.3 -34.1% in primiparous women. 

Chapter 4 describes the design of two multi-centre randomized controlled 

trials (RCTs). The RCTs aimed to study the long-term effect of PFMGT (Motherfit) 

compared to care-as-usual in pre- (study 1) and post-partum (study 2) women 

with SUI. Eligible women were amongst others ≥18 years of age, had SUI or mixed 

(M)UI (SUI dominant). Women were recruited by their midwife or gynaecologist 

during their routine check-up. Inclusion period during pregnancy was between 12 

and 26 weeks of gestation (study 1) and at the final 6-week post-partum check-

up (study 2). Motherfit group therapy consisted of eight group sessions of 60 

minutes each, instructed and supervised by a registered pelvic physical therapist. 

Motherfit group therapy included instructions on pelvic floor anatomy and how to 

contract, relax and train the pelvic floor muscles correctly and was combined with 

general physical exercises. Adherence during and after motherfit was stimulated 

with reinforcement techniques and a m(obile)App. The primary outcome measure 

was the absence of self-reported UI based on the severity sum score of the 

International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form (ICIQ-UI 

SF) at 18 months post-partum. Secondary outcomes evaluated quality of life, 

subjective improvement and health care costs. 
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Chapter 5 presents the results of the two RCTs. In both RCTs, inclusion numbers 

could not be met, and therefore all women received individual PFMT instead of 

PFMGT. Study 1 showed no significant results regarding the prevalence of UI (based 

on the ICIQ-UI SF), subjective improvement and quality of life at any measurement 

moment. As compared to baseline, study 2 showed a significant improvement for 

prevalence of UI and impact of UI at 4 months post-partum, however no significant 

difference existed between groups at other follow-up moments. Significant subjective 

improvement was seen at 4 and 9 months post-partum, in favor of the PFMT group 

(p=.02). The full potential of (cost-) effectiveness of PFMT could not be established 

due to insufficient inclusions. To increase our knowledge on experienced bother 

in relation toUI and help-seeking behavior, as well as which specific bothersome 

factors and beliefs are the main contributors to help-seeking behavior in the peri-

partum period, two digital surveys were performed in The Netherlands. 

Chapter 6 describes the results regarding prevalence, experience of bother, 

beliefs, and help-seeking behavior of pregnant women. The prevalence of UI rises 

from 55.1% in the first to 70.1% in the third trimester, with an overall prevalence 

of 66.8%. SUI was the most frequently reported type of UI. Nearly 43.0% of the 

respondents reported UI occurring once a week or less. 92.5% of women lost a 

small amount. 90% reported slight to moderate impact on quality of life. Only 

13.1% of the respondents sought help for their UI. The main reasons for not 

seeking help were minimal bother and the idea that UI would resolve by itself. 

The most important reasons for seeking help in the future were: the constant use 

of pads, the feeling that others would smell the urine loss, and leaking/getting 

wet clothes. Help-seeking women showed significant higher scores than non-help-

seeking women regarding bother and interference in daily life. 

Chapter 7 describes the results regarding prevalence, experience of bother, 

beliefs, and help-seeking behavior of women between 6 weeks and 1 year post-

partum. The overall prevalence of UI was 57.1% and did not change significantly 

across the post-partum period. SUI was the most frequently reported type of UI 

(62.9%). Primiparous women reported a statistically significantly lower overall 

prevalence than multiparous women, 52.0% and 61.9% respectively (p=.043). UI 

frequency of once a week or less was reported in 43.9% whereas in 89.5% of the 

cases it was a small amount of urine. UI was reported as bothersome in 38% of 

women, 25% of all women with UI sought help. Help-seeking women showed 

significantly higher scores for experienced bother, than non-help seekers (p=.001). 
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The most important reasons for seeking help in the future were: the constant use 

of pads, leaking/getting wet clothes, the feeling that others would smell the urine 

loss or hindrance at work. In order to gain more understanding regarding the 

gap between the prevalence of UI and actual help-seeking behavior for UI of peri-

partum women, it is important to understand the health beliefs of these women 

and their HCPs regarding UI, how peri-partum women experience their UI, and to 

acquire knowledge on subsequent health care management. 

Chapter 8 discusses the results of a qualitative study on this topic. Adult pregnant 

and up to one year post-partum women were interviewed and a focus group with 

HCPs involved in the care of pregnant and post-partum women was performed. 

Nearly all women expressed to be not, or only slightly bothered by their UI and 

accept it as a result of pregnancy and/or delivery. Women were surprised because 

they were unaware that UI could be a problem peri-partum. None of the HCPs 

routinely asked about the presence of UI during pregnancy. At the post-natal 

check at 6 weeks post-partum, UI is still not a standard question for the majority 

of the gynecologists and registrars in contrast to the midwives. 

Chapter 9, the general discussion, presents an overview of the main findings of 

the studies presented in this thesis. Methodological strengths and weaknesses 

are discussed as well as implications for clinical practice and future research. 

Overall, we can conclude that peri-partum UI is a common symptom, which is 

underestimated by women and HCPs. To be motherfit, presence and burden of 

UI should receive more attention from relevant HCPs; women should be better 

informed on UI (consequences) and management, which may promote help-

seeking behavior. 

Finally, in chapter 10, the scientific and societal impact of this thesis is discussed. 

The results of our studies, have been and will be in the future, disseminated in 

peer-reviewed journals and presented at various conferences and on social 

media in order to reach as many researchers, HCPs, and the general public as 

possible. Our results can help researchers with research planning, HCPs regarding 

management of UI and communication with patients, and policy makers can use 

our results in estimating disease burden and future health care cost for UI. Last 

but not least, if HCPs adapt their management and communication regarding UI, 

based on the results of our studies, it will help and empower peri-partum women 

to become ‘motherfit’.
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SAMENVATTING
Het hoofddoel van dit proefschrift was het verkrijgen van meer kennis over 

zwangerschapsgerelateerde incontinentie voor urine (UI) waaronder de 

prevalentie, ervaren hinder, verwachtte beloop, therapeutisch effect van 

fysiotherapie en hulpzoekgedrag. Daarnaast waren ook de (kosten)effectiviteit 

van conservatieve behandeling van UI tijdens de zwangerschap en in de post-

partum periode en de ervaringen van vrouwen en zorgprofessionals van belang.

Hoofdstuk 1 bespreekt de achtergrond en vervolgens de onderzoeksvragen van dit 

proefschrift. UI is een veelvoorkomend symptoom bij vrouwen. De zwangerschap 

en bevalling zijn bekende risicofactoren voor het ontstaan van UI. Stress (S)UI is 

het meest voorkomende type van zwangerschapsgerelateerd UI. UI heeft vaak een 

negatieve impact op de kwaliteit van leven en belemmerd de deelname aan sport 

en andere activiteiten. Bekkenbodemoefeningen (PFMT) zijn een geaccepteerde 

en effectieve behandeloptie voor vrouwen met UI. PFMT kan zowel individueel 

als in een groep worden gegeven. Groep PFM(G)T lijkt even effectief te zijn als 

individuele PFMT. Dat laatste is in het bijzonder interessant omdat de kosten 

voor groepstherapie lager zijn in vergelijking met individuele therapie en het 

daarom mogelijk een kosteneffectieve strategie is. De gerapporteerde prevalentie 

en incidentie cijfers van UI in de zwangerschap en post-partum laten een grote 

spreiding zien en het wordt geadviseerd om prevalentie cijfers te rapporteren 

met de mate van ervaren hinder van UI. Er zijn aanwijzingen dat de mate van 

ervaren hinder hulpzoekgedrag voor UI beïnvloedt. De kans op een operatie voor 

SUI is groot en daarom zijn (kosten)effectieve strategieën belangrijk. De studies 

in dit proefschrift dragen bij aan de �body of knowledge� van zorgprofessionals 

(HCP) met betrekking tot de overtuigingen die peri-partum vrouwen hebben met 

betrekking tot UI. Dit kan de ontwikkeling en verspreiding van goede informatie 

(strategieën) ondersteunen. Bovendien kunnen accurate prevalentie cijfers, 

kennis over ervaren hinder met betrekking tot peri-partum UI en hulpzoekgedrag 

relevante informatie verschaffen over de mate en impact van UI in deze populatie. 

Dit kan HCPs helpen hun klinisch redeneren te optimaliseren en onderzoekers en 

beleidsmakers hun toekomstige plannen op te baseren.

Hoofdstuk 2 en 3 bespreken de resultaten van twee systematische reviews en 

meta-analyses over de prevalentie, incidentie en ervaren hinder van UI tijdens de 
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zwangerschap (hoofdstuk 2) en tussen 6 weken en 1 jaar post-partum (hoofdstuk 

3). Gebaseerd op 44 studies (hoofdstuk 2) en in totaal 88.305 vrouwen, is de 

gewogen gemiddelde prevalentie van UI onder zwangere vrouwen 41.0%. SUI was 

het meest voorkomende type UI, verantwoordelijk voor 63% van de gevallen. De 

totale prevalentie voor UI stijgt per trimester respectievelijk 9%, 19% en 34%. Van 

degene die UI ervaren, heeft 40% van de vrouwen maandelijks UI, 33% wekelijks 

UI en 26% dagelijks UI. De ervaren hinder werd heterogeen gemeten. De totaal 

ervaren hinder van UI tijdens de zwangerschap gemeten op een 0 tot 100 schaal, 

varieert tussen de 9.5 en 34.1 wat overeenkomt met een mild tot matige ervaren 

hinder. De ervaren hinder van UI in het derde trimester is hoger. Weinig studies 

hebben de incidentie van UI tijdens de zwangerschap onderzocht. De gemiddelde 

gewogen prevalentie van UI tussen 6 weken en 1 jaar post-partum (hoofdstuk 

3) is 31%, gebaseerd op 24 studies met in totaal 35.064 vrouwen. Op 6 weken 

post-partum hebben 24% van de vrouwen UI, op 3 maanden 21% om vervolgens 

geleidelijk te stijgen tot 32%, 1 jaar post-partum. Er was geen verschil in prevalentie 

van UI tussen primi- en multipara. Het meest voorkomende type UI was SUI in 

54% van de gevallen. Ervaren hinder werd heterogeen gemeten. De totale ervaren 

hinder van UI post-partum, op een schaal van 0 tot 100 varieert tussen de 24.3 en 

47.6 overeenkomstig met een mild tot matig ervaren hinder. De incidentie van UI 

in primi en multipara tot en met 3 maanden post-partum was respectievelijk 9.0 – 

21.9% en 4.4 – 30%. De incidentie tot 1 jaar was 4.3 – 34.1% in primipara.

Hoofdstuk 4 beschrijft het design van twee multicenter gerandomiseerde 

gecontroleerde studies (RCTs). De RCTs hadden tot doel om het lange termijn 

effect van PFMGT (Motherfit) te vergelijken met standaard zorg in pre- (studie 1) 

en post-partum (studie 2) vrouwen met SUI. Om deel te mogen nemen moest 

vrouwen onder andere ≥18 jaar zijn, SUI of gemengd (M)UI (dominant SUI) 

hebben. Vrouwen werden geworven door hun verloskundige of gynaecoloog 

gedurende de standaard controle. In studie 1 werden vrouwen tussen de 12 

en 26 weken zwangerschap en in studie 2 tijdens de nacontrole, 6 weken post-

partum, geïncludeerd. De motherfit groepstherapie bestond uit 8 groepstherapie 

behandelingen van ieder 60 minuten die werden gegeven door een geregistreerd 

bekkenfysiotherapeut. De motherfit groepstherapie bestond uit uitleg over de 

anatomie van de bekkenbodem en hoe de bekkenbodem moet worden aan- en 

ontspannen en correct moet worden getraind in combinatie met oefeningen voor 
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de algemene fitheid. Therapietrouw tijdens en na motherfit werd gestimuleerd door 

therapietrouw versterkende technieken en een app. De primaire uitkomstmaat 

was de afwezigheid van subjectief ervaren UI gebaseerd op de ernst gebaseerd 

op de International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form (ICIQ-

UI SF) op 18 maanden post-partum. De secondaire uitkomstmaten onderzochten 

de kwaliteit van leven, de subjectief ervaren verbetering en de kosten voor de 

gezondheidszorg.

Hoofdstuk 5 rapporteert de resultaten van twee RCTs. In beide RCTs werden de 

inclusie aantallen niet gehaald en daarom hebben alle vrouwen individuele PFMT 

in plaats van PFMGT gekregen. Studie 1 toonde geen significant resultaat aan 

betreffende de prevalentie van UI (gebaseerd op de ICIQ-UI SF), de subjectieve 

verbetering en de kwaliteit van leven op enig meetmoment. Studie 2 toonde een 

significante verbetering aan voor de prevalentie en impact van UI op 4 maanden 

post-partum in vergelijking met de nulmeting Er was echter geen significant 

verschil tussen de groepen op andere meetmomenten. Op 4 en 9 maanden post-

partum was een significante subjectieve verbetering te zien in voordeel van de 

PFMT groep (p=.02). De mogelijke (kosten)effectiviteit van PFMT kon niet worden 

vastgesteld als gevolg van onvoldoende inclusies. Om onze kennis te vergroten 

over de ervaren hinder van UI, hulpzoekgedrag en welke specifieke factoren 

en overtuigingen het meeste bijdragen aan hulpzoekgedrag in de peri-partum 

periode werden twee digitale vragenlijstonderzoeken gedaan in Nederland.

Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten betreffende de zwangere vrouwen. De 

prevalentie van UI stijgt van 55.1% in het eerste tot 70.1% in het derde trimester 

met een gemiddelde prevalentie van 66.8%. SUI was de meest gerapporteerde 

vorm van UI. Bijna 43% van de respondenten ervaarden eens per week of minder 

UI. 92.5% van de vrouwen verloren een kleine hoeveelheid urine. 90% gaf een 

lichte tot matige invloed aan op de kwaliteit van leven. Slechts 13.1% van de 

respondenten heeft hulp gezocht voor hun UI. De hoofdredenen om geen hulp 

te zoeken waren het ervaren van minimale hinder en het idee dat het UI vanzelf 

over zou gaan. De belangrijkste redenen om in de toekomst hulp te zoeken 

waren het continue gebruik van opvangmateriaal, het gevoel dat anderen urine 

kunnen ruiken en het doorlekken en krijgen van natte kleding. Vrouwen die hulp 

gezocht hadden scoorden significant hoger dan niet hulp zoekende vrouwen met 

betrekking tot ervaren hinder en inbreuk op het dagelijks leven.
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Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten met betrekking tot de prevalentie, ervaren 

hinder, overtuigingen en hulpzoekgedrag van vrouwen tussen de 6 weken en 1 

jaar post-partum. De gemiddelde prevalentie van UI was 57.1% en dit veranderde 

niet significant gedurende de post-partum periode. SUI was met 62.9% het 

meest gerapporteerde type UI. Vrouwen die voor het eerst waren bevallen gaven 

in vergelijking met vrouwen die meerdere keren bevallen waren een lagere 

prevalentie aan, respectievelijk 52.0% en 61.9% (p=.43). In 43.9% van de gevallen 

hadden vrouwen eens per week of minder vaak UI en in 89.5% van de gevallen 

was dit een kleine hoeveelheid. UI werd door 38% van de vrouwen als hinderlijk 

ervaren en 25% van alle vrouwen heeft hulp gezocht. Vrouwen die hulp gezocht 

hebben scoorden significant hoger op ervaren hinder dan de vrouwen die geen 

hulp gezocht hebben (p=.001). De belangrijkste redenen om in de toekomst hulp 

te zoeken waren het continue gebruik van opvangmateriaal, doorlekken en krijgen 

van natte kleding, het gevoel dat anderen urine kunnen ruiken en hinder tijdens 

het werk. Om meer inzicht te krijgen in het verschil tussenprevalentie van UI en 

het daadwerkelijke hulpzoekgedrag voor UI van peri-partum vrouwen. is het 

belangrijk om de overtuigingen met betrekking tot gezondheid van deze vrouwen 

en hun zorgprofessionals te begrijpen met betrekking tot UI. Kennis over hoe peri-

partum vrouwen hun UI ervaren en om inzicht te krijgen in het hierop volgend 

gezondheidsmanagement.

Hoofdstuk 8 beschrijft de resultaten van een kwalitatieve studie over dit onderwerp. 

Volwassen zwangere en tot 1 jaar post-partum vrouwen werden geïnterviewd en 

een focusgroep werd gehouden met zorgprofessionals die betrokken zijn bij de 

zorg van zwangere en post-partum vrouwen. Bijna alle vrouwen gaven aan niet 

of slechts een klein beetje hinder te ervaren van hun UI en zij accepteren het als 

gevolg van de zwangerschap en/of bevalling. Vrouwen waren verbaasd omdat ze 

zich niet bewust waren dat UI een probleem kon zijn in de peri-partum periode. 

Geen van de zorgprofessionals vroeg standaard naar UI tijdens de zwangerschap. 

Bij de 6 weken post-partum nacontrole was een vraag over UI nog steeds niet een 

standaard vraag voor de meerderheid van gynaecologen en arts-assistenten in 

tegenstelling tot de verloskundigen.

Hoofstuk 9, de algemene discussie, laat een overzicht zien van de belangrijkste 

resultaten van de studies die in dit proefschrift worden beschreven. De 

methodologische sterke en zwakke punten worden besproken net als de 
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gevolgen voor de klinische praktijk en toekomstig onderzoek. In het algemeen 

kunnen we concluderen dat peri-partum UI een veel voorkomend symptoom is, 

dat wordt onderschat door vrouwen en zorgprofessionals. Om motherfit te zijn 

moet de aanwezigheid en de ervaren hinder van UI meer aandacht krijgen van 

de betrokken zorgprofessionals, moeten vrouwen beter geïnformeerd worden 

over (de consequenties) UI en wat er aan gedaan kan worden. Dit kan mogelijk 

hulpzoekgedrag bevorderen.

Tot slot wordt in hoofdstuk 10 de wetenschappelijke en maatschappelijke impact 

van dit proefschrift besproken. De resultaten van onze studies zijn en zullen in de 

toekomst worden gedeeld in peer-reviewed journals en worden gepresenteerd 

op verschillende congressen en via sociale media met als doel om zoveel mogelijk 

onderzoekers, zorgprofessionals en de bevolking te bereiken. Onze resultaten 

kunnen onderzoekers helpen bij het plannen van onderzoeken, zorgprofessionals 

helpen in hun aandacht voor UI en de communicatie met patiënten en 

beleidsmakers kunnen onze resultaten gebruiken bij het schatten van de ziektelast 

en toekomstig zorgkosten met betrekking tot UI. Tot slot, als zorgprofessionals hun 

management en communicatie met betrekking tot UI, gebaseerd op de resultaten 

van onze studies aanpassen zal dit peri-partum vrouwen helpen en in staat stellen 

om ‘motherfit’ te worden.


