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Chapter 8
SUMMARY AND CONCLUSIONS

A. Remmers
Department of Urology, University Hospital Maastricht, The Netherlands
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Lower urinary tract problems, and especially incontinence, constitute a major health
problem for many patients. Although not directly related to mortality, incontinence
has both social and economic effects. Social effects are, for instance, the fear of
accidentally wetting oneself, or even worse, wetting the couch on which one is sitting
while visiting some friends; or the fear of smelling. This might cause patients to
become socially isolated. When they go into town, the shopping route often goes
from one place with a public toilet to the other. Economically, it leads to costs for
patients and for the national insurance institutions. Both spend large amounts of
money for pads. For these reasons, caregivers are now spending more time and
attention on urinary incontinence. Sophisticated, high-tech, but expensive investi-
gations and models are being developed to tackle and solve the problem.
In elderly patients the problem is of a somewhat different nature. These patients often
do not seek medical help and believe that incontinence is an inevitable part of old
age. Fortunately, this attitude is changing, thanks to the fact that the subject can
nowadays be discussed more frankly. A disadvantage is that costs have increased:
most elderly patients now visit their general practitioner for a prescription for pads or
pads are supplied to them in the nursing home or home for the elderly in which they
reside. The high-tech urodynamic equipment is often not suitable for this elderly
group, especially not for the frail elderly with mental and physical impairments. The
costs will only increase, since more people are getting old and old people live longer.
Hence, the question arises if and how the problem of lower urinary tract dysfunction,
especially incontinence in the elderly, can be tackled in the near future. The present
project has been performed to contribute to the solution of this problem.

Chapter 1 provides an introduction in which the aims were formulated:
• studying the epidemiology of lower urinary tract dysfunction in the elderly:

a. in the literature;
b. in a population of inhabitants of homes for the elderly;

• evaluation of extramural ambulatory urodynamics as a relatively simple diagnostic
tool, in a group of outpatients aged 60 and over;

• developing and assessing the applicability of a simple diagnostic tool, based on a
frequency/volume chart, for scoring bladder activity qualitatively and quantitati-
vely.

Chapter 2 gives an overview of the international literature on the prevalence of
urinary incontinence and other lower urinary tract disorders. It is difficult to indicate
precisely the prevalence of urinary incontinence: the studies discussed here have been
carried out in various settings, with different methods of data collection, and using
different definitions of urinary incontinence. Categorizing the different studies for
study setting, data source and definition of urinary incontinence used, it can be
concluded that urinary incontinence occurs in about 20% of elderly males and in
about 35% of elderly females (measured from the age of 60 and upwards). The
difference in prevalence between males and females might be due to the occurrence
of stress incontinence in females. In approximately 80% of the incontinent subjects an
urge component is involved.
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Next to the literature survey, the extent of the urinary incontinence and other voiding
disorders was also assessed in a Dutch population of elderly people. It was chosen to
perform an epidemiological survey among inhabitants of homes for the elderly, in
order to:
• estimate the prevalence and severity of urinary incontinence;
• estimate the prevalence of different types of urinary incontinence and lower urinary

tract disorders;
• evaluate anomalies often associated with incontinence and
• evaluate the burden on the patient resulting from incontinence.
The survey was performed by means of a written, self-administered questionnaire,
since lower urinary tract disorders are still a taboo problem. By using such a
questionnaire, patients are given a secure feeling of anonymity. The final question-
naire consisted of 43 questions, which were reproducible, easy to understand, and
applicable in an elderly, fairly independent population. The agreement with the
urologist's medical history was 72%, kappa was 0.66 (see chapter 3).

In chapter 4 the results of the questionnaire survey are described. Inhabitants (N=520)
of 7 homes for the elderly were asked to participate in the questionnaire survey about
lower urinary tract symptoms. The response rate was 79%; 100 male and 308 female
residents. The mean age was 83 (range 56-102). Incontinence, defined as involuntary
loss of urine on a daily basis, occurred in 17% of the males and 31% of the females.
An urge component was involved in 62% of the males and 79% of the females. In
case of incontinence, 75% of the males and 57% of the females consulted a
physician, although only 56% and 38%, respectively, felt burdened. From those who
visited a physician, only 43% of the males and 13% of the females improved from
treatment.

Generally it can be concluded that urinary incontinence has a high prevalence in
elderly people and adequate therapy is often not given or asked for. This can be
caused by lack of therapeutic means or by inadequate diagnosis. Since a lot of elderly
people receive 'trial-and-error-treatment', it is meaningful to look for and evaluate
diagnostic tools that are applicable in an elderly population. Since an urge component
is often involved, it was decided to focus on bladder activity during the filling phase.
The first step was to evaluate extramural ambulatory monitoring (EAM) in a group
of elderly outpatients, followed by the development of a non-invasive tool.

EAM is known to be very sensitive with regard to detrusor activity and it can be
applied outside the hospital. Chapter 5 describes the results of a study performed
among 65 consecutive outpatients with lower urinary tract problems, who were
sheduled for a urodynamic investigation. Subjectively, it was well tolerated and
objectively, it was capable of assessing detrusor activity during the filling phase. The
results also suggested that in elderly patients, who cannot come to the urodynamic
laboratory, a non-invasive strategy to assess bladder function might be possible.
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The frequency/volume chart is a simple-to-use and low-cost tool which is often
applied by general practitioners, urologists, gynaecologists and other workers in the
field of lower urinary tract disorders to predict bladder activity. Frequency and
functional bladder capacity can say something about urge and therefore bladder
activity. In chapter 6, the frequency/volume chart is calibrated against a full
urodynamic workup, including ambulatory monitoring, in 216 female patients and 48
female volunteers. The statistical method used was backward stepwise logistic
regression analysis. The BUS or behavioral urge score was developed: patients score
on a 0-1 interval, which expresses the severeness of the bladder overactivity. A
nomogram was constructed, with which patients can be diagnosed with 90% sensiti-
vity and specificity. Those who score between 0 and 0.42 can be regarded as having
a non-overactive bladder, those who score between 0.73 and 1 as having an
overactive bladder, and those who score in between need further evaluation/investi-
gation. In about half of the investigated patients, invasive urodynamics could be
avoided. The difîerentation between bladder overactivity and bladder non-overactivity
by means of a frequency/volume chart is feasible and worthwhile.

The next step was to investigate whether the BUS is able to demonstrate
improvement during therapy with bladder relaxing agents (see chapter 7). Patients
were treated with emepronium carrageenate, oxybutynin chloride and placebo.
Treatment with emepronium carrageenate showed a slight, statistically significant
decrease in mean BUS value, compared to the initial, pre-treatment value. Treatment
with oxybutynin chloride showed a more marked decrease. Placebo treatment did not
show a statistically signficant change in mean BUS value.

In the future, results should be tested in the elderly population living independently at
home or in institutional care. The results reported in the present thesis indicate that
extramural ambulatory monitoring and non-invasive, low-cost investigations are
possible and applicable in case of lower urinary tract complaints. Elderly patients
might be diagnosed by simple methods:
• a thorough physical examination with stress testing to demonstrate a stress

component;
• flowmetry with ultrasonic residue measurement to demonstrate outflow disorders;
• pad-testing to demonstrate incontinence;
• BUS to demonstrate detrusor overactivity and
• extramural ambulatory monitoring.
Further investigation in a urological or gynaecological outpatient clinic is necessary,
only if these investigations do not yield a diagnosis, or if therapy does not produce
the desired result.
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Chapter 9
SAMENVATTING

A. Remitters
Afdeling Urologie, Academisch Ziekenhuis Maastricht
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Lagere urinewegproblematiek, met name incontinentie, is een belangrijk chronisch
gezondheidsprobleem voor velen. Alhoewel niet direct gerelateerd aan mortaliteit,
heeft het zowel economische als sociale gevolgen. Sociale gevolgen zijn bijvoorbeeld,
de angst voor onwillekeurig urineverlies, de angst een natte plek achter te laten op de
bank van vrienden waar men op bezoek is, of de angst een onaangename geur te
verspreiden. Een en ander kan leiden tot sociale isolatie. Economisch worden er door
zowel patiënten als zorgverzekeraars kosten gemaakt, beiden spenderen grote sommen
gelds aan luiers. Om deze redenen wordt door hulpverleners meer tijd en aandacht
besteedt aan urine-incontinentie. Vooruitstrevende, dure en technisch hoogstaande
onderzoeken en modellen worden ontwikkeld om het probleem te attaqueren en op te
lossen.
Bij ouderen ligt het probleem anders, dezen melden zich niet altijd voor medische
hulp en veronderstellen vaak dat incontinentie hoort bij het ouder worden. Gelukkig
is deze houding aan het veranderen, dankzij het fei* dat het onderwerp meer en
gemakkelijker bespreekbaar is geworden. Een nadeel is, dat de kosten toenemen, veel
ouderen bezoeken hun arts voor een recept voor luiers of luiers worden aan hen
verstrekt via het verpleeg- of verzorgingstehuis waarin ze wonen. Een uitgebreid,
technisch hoogstaand urodynamisch onderzoek is vaak niet toepasbaar in deze groep,
vooral niet als er sprake is van hulpbehoevendheid ten gevolge van mentale en/of
fysieke handicaps. In de toekomst zullen de kosten verder stijgen, meer mensen
worden immers ouder en ouderen leven in het algemeen steeds langer.
De vraag rijst, of en hoe het probleem van lagere urinewegproblematiek, met name
incontinentie, bij ouderen aangepakt kan worden in de nabije toekomst. Dit project is
uitgevoerd om een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit probleem.

Hoofdstuk 1 geeft een introductie waarin de formulering van de doelen:
• het bestuderen van de epidemiologie van lagere urinewegproblematiek bij ouderen:

a. in de literatuur;
b. bij bewoners van verzorgingstehuizen;

• de evaluatie van extramuraal ambulant urodynamisch onderzoek, een relatief
eenvoudig diagnostisch hulpmiddel, in een groep poliklinische patiënten van 60
jaar en ouder;

• de ontwikkeling van een eenvoudig, niet-invasief diagnostisch middel om
blaasactiviteit kwalitatief en kwantitatief te scoren, gebaseerd op een plas- en
drinkdagboek.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de internationale literatuur betreffende Je
prevalentie van urine-incontinentie en andere lagere urinewegproblematiek bij
ouderen. De exacte prevalentie van incontinentie is niet te achterhalen: de besproken
studies zijn gedaan in verschillende populaties met verschillende methoden van data
collectie en bij gebruik van verschillende definities van urine-incontinentie. Indien de
studies worden gecategorizeerd naar populatie, informatie bron en definitie, dan kan
geconcludeerd worden dat de prevalentie van urine-incontinentie rond de 20% ligt bij
oudere mannen en rond de 35% bij oudere vrouwen (60 jaar en ouder). Het verschil
in prevalentie tussen mannen en vrouwen wordt mogelijk veroorzaakt doordat stress
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incontinentie vrijwel alleen bij vrouwen voorkomt. Bij ongeveer 80% van de
incontinenten is er sprake van een urge component.

De prevalentie van urine-incontinentie en andere mictieproblemen is eveneens
onderzocht in een Nederlandse oudere populatie. Er was gekozen om een
epidemiologische studie uit te voeren onder bewoners van verzorgingshuizen, om:
• de prevalentie en de ernst van de urine-incontinentie te schatten;
• de prevalentie van de verschillende typen incontinentie en lagere urinewegproble-

men te schatten;
• afwijkingen die vaak geassocieerd worden met incontinentie te evalueren en
• de last die de patient ervaart t.g.v. de incontinentie te evalueren.
Hiertoe werd een vragenlijst ontwikkeld. Er is besloten een schriftelijke lijst te
onrwikkelen, opdat de respondent anoniem kan blijven. De uiteindelijke vragenlijst
bestond uit 43 vragen, die reproduceerbaar waren, gemakkelijk te begrijpen en
toepasbaar in een oudere, redelijk onafhankelijke populatie. De overeenstemming met
de anamnese van de uroloog was 72%, kappa was 0.66 (zie hoofdstuk 3).

In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het epidemiologische onderzoek beschreven.
Aan 520 bewoners van 7 verzorgingshuizen is gevraagd deel te nemen aan het
onderzoek. De respons was 79%, 100 mannen en 308 vrouwen. De gemiddelde
leeftijd was 83 (56-102) jaar. Incontinentie, gedefinieerd als dagelijks onwillekeurig
urineverlies, werd gerapporteerd door 17% van de mannen en 31% van de vrouwen.
Bij 62% van de mannen en 79% van de vrouwen was er sprake van een urge
component. Van diegenen die incontinent waren, bezocht 75% van de mannen en
57% van de vrouwen een arts, hoewel slechts respectievelijk 56% en 38% de
incontinentie als klacht ervoer en/of zich beperkt voelde. Van diegenen die een arts
bezochtten en behandeld werden, verbeterde 43% van de mannen en slechts 13% van
de vrouwen.

Geconcludeerd kan worden dat urine-incontinentie veelvuldig voorkomt bij ouderen
en dat adekwate thérapie vaak niet geboden of gevraagd wordt. Dit kan veroorzaakt
worden door ofwel een gebrek aan therapeutische opties ofwel onvoldoende dia-
gnostiek. Omdat vele ouderen 'trial-and-error' behandeling krijgen, is het intéressant
diagnostische middelen, die toepasbaar zijn in een oudere populatie te evalueren. In
eerste instantie wordt de diagnostiek m.b.t. urge geëvalueerd, omdat een urge
component veelvuldig een roi lijkt te spelen in de incontinentie. De eerste stap
bestond uit het evalueren van het extramurale ambulante urodynamische onderzoek in
een groep oudere patiënten, gevolgd door de ontwikkeling van niet-invasieve
urodynamica.

Van het ambulante onderzoek is bekend dat het erg sensitief is wat betreft
blaasactiviteit en dat het toepasbaar is buiten het ziekenhuis. Hoofdstuk 5 beschrijft
de resultaten van een studie die uitgevoerd is bij 65 oudere poliklinische patiënten
met lagere urineweg problematiek, die alien een urodynamisch onderzoek onder-
gingen. Subjectief werd het ambulante onderzoek goed verdragen en objectief was het
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in staat blaasactiviteit tijdens de vullingsfase te diagnostiseren. De resultaten
suggereerden ook dat een niet-invasieve stratégie tôt de mogelijkheden behoort bij
oudere patiënten, die niet naar het urodynamische laboratorium kunnen of willen
komen.

Het urologische plas- en drinkdagboek is een eenvoudig en goedkoop hulpmiddel, dat
vaak gebruikt wordt door huisartsen, urologen, gynaecologen en anderen die zich met
lagere urinewegproblematiek bezighouden, om blaasactiviteit te voorspellen. Frequen-
cy en functionele blaascapaciteit zeggen iets over de urge en daarmee over blaas-
activiteit. In hoofdstuk 6 werd het plas- en drinkdagboek gecalibreerd tegen een
compleet urodynamisch onderzoek (inclusief het ambulante onderzoek) bij 216
vrouwelijke patiënten en 48 vrouwelijke vrijwilligers. Hiertoe werd gebruik gemaakt
van 'backward stepwise' logistische regressie analyse. De BUS (behavioral urge
score) werd onrwikkeld: patiënten scoorden op een 0-1 interval, wat de ernst van de
blaas (over)activiteit weergeeft. Vervolgens werd een nomogram gemaakt, waarmee
patiënten met lagere urinewegklachten met een sensitiviteit en specificiteit van 90%
gediagnostiseerd kunnen worden. Diegenen die dan tussen de 0 en de 0.42 scoren,
hebben een niet-overactieve blaas. Diegenen die tussen de 0.73 en de 1 scoren, een
overactieve blaas en de overige patiënten behoeven dan nadere diagnostiek. In onge-
veer de helft van de onderzochte populatie kon op deze manier invasief onderzoek
vermeden worden. De differentiatie tussen wel of geen blaas overactiviteit m.b.v. een
plas- en drinkdagboek lijkt uitvoerbaar en waardevol.

De volgende stap was te onderzoeken of de BUS in staat is verbetering t.g.v.
behandeling met blaasrelaxantia te detecteren (zie hoofdstuk 7). Dit om iets te kunnen
zeggen over de validiteit van de BUS. Patiënten werden behandeld met emepronium
carrageenaat, oxybutynine chloride en placebo. Behandeling met emepronium Met een
lichte, statistisch significante daling zien van de gemiddelde BUS. Behandeling met
oxybutynine liet een meer uitgesproken daling zien. Placebo behandeling gaf geen
verandering in gemiddelde BUS.

In de toekomst zullen de beschreven resultaten getest moeten worden in een oudere
populatie. De hier beschreven resultaten geven aan dat non-invasieve, goedkope
onderzoeken mogelijk en toepasbaar zijn in het geval van lagere urinewegklachten.
Oudere patiënten zouden onderzocht kunnen worden m.b.v. eenvoudige diagnostiek:
• een grondig lichamelijk onderzoek met stresstest om een stress component te

objectiveren;
• flowmetrie met echografische bepaling van résidu om outflow problemen te

objectiveren;
• pad-test om incontinentie te objectiveren en
• BUS om detrusor overactiviteit te objectiveren.
Nader onderzoek in een urologische of gynaecologische praktijk is alleen dan nood-
zakelijk, als bovengenoemde onderzoeken niet leiden tot een diagnose of als de
ingestelde thérapie onvoldoende verbetering geeft.
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