
   

Self-assessment incontinentie 
 

Je kunt door middel van deze korte vragenlijst inschatten hoe problematisch je 

incontinentieklachten zijn. Het zijn drie korte vragen die ongeveer twee 

minuten duren om in te vullen.  

De eerste vragen gaan over of je urine verliest en hoe vaak dit gebeurt. De 

tweede vraag gaat over hoeveel urine je dan verliest, en de derde vraag gaat 

over de invloed van het urineverlies op je dagelijks leven. Tel de punten van 

deze drie vragen op om je score te krijgen. 

Scores van 4 of hoger betekenen dat op een of andere manier urineverlies je 

dagelijks leven beïnvloedt. 

Hogere scores duiden op een toename van de frequentie en de hoeveelheid 

urineverlies. Hogere scores betekenen ook dat urineverlies een negatief effect 

heeft op de kwaliteit van je dagelijks leven. 

We willen dat je weet dat urineverlies vaak voorkomt, maar dat je het niet 

hoeft te accepteren. Als je urine verliest, kunt je er vaak zelf iets aan doen. 

Gebruik dit als een motivatie om regelmatig je bekkenbodemspieroefeningen 

te doen. Als je bekkenbodemoefeningen hebt gedaan maar deze helpen niet 

genoeg, zoek dan professionele hulp om te controleren of je de oefeningen op 

de goede manier doet of om te zien of je meer of andere hulp nodig hebt om 

van je incontinentieklachten af te komen.  

 

  



   

Vragenlijst 

Verlies je weleens urine, ook al is het maar een paar druppels? Zo ja, hoeveel 
invloed heeft dat op je dagelijks leven?  

Deze korte vragenlijst wordt de Internationale Consultatie over Incontintie 
Vragenlijst (ICIQ) genoemd (Avery K, Donovan J, Peters T, Shaw C, Gotoh M en 
Abrams P. ICIQ: a brief and robust measure for evaluating the symptoms and 
impact of urinary incontinence Neurourol Urodyn. 2004; 23 (4): 322-30). 

Het helpt je om urine-incontinentie te beoordelen en hoeveel invloed dit op je 
leven heeft. Denk na over hoe je je gemiddeld de afgelopen vier weken hebt 
gevoeld.  

1. Hoe vaak verlies je urine?  

A Nooit 
B Een keer per week of minder 
C Twee of drie keer per week 
D Ongeveer een keer per dag 
E Meerdere keren per dag 
F Voortdurend 

 

= 0 
= 1 
= 2 
= 3 
= 4 
= 5 

 
  

2. Hoeveel urine verlies je meestal (onafhankelijk van of je 
incontinentiemateriaal gebruikt)? 

A. Geen 
B. Een kleine hoeveelheid 
C. Een gemiddelde hoeveelheid 
D. Een grote hoeveelheid 

= 0 
= 2 
= 4 
= 6 

 

3. Overall gezien, hoeveel invloed heeft het urineverlies op je dagelijks 
leven? Klik op een cijfer tussen de 0 (helemaal niet) en 10 (heel veel).  

0 (= helemaal niet)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ( =heel veel) 
 
   

Tel je score van vraag 1, 2 en 3 hier op ……   



   
 

 

  

Wanneer verlies je urine? Klik alle antwoorden aan die op jou van 
toepassing zijn.  

 
A. Nooit, ik verlies geen urine 
B. Voordat je het toilet kan bereiken 
C. Wanneer je niest of hoest 
D. Wanneer je slaapt  
E. Wanneer je fysiek actief bent/aan het 

sporten bent 
F. Wanneer je klaar bent met plassen en je 

broek weer hebt opgehesen 
G. Zonder aanwijsbare oorzaak 
H. Voortdurend 

 

 

Wanneer verlies je urine? Klik alle antwoorden aan die op jou van toepassing 
zijn.  

I. Nooit, ik verlies geen urine 
J. Voordat je het toilet kan bereiken 
K. Wanneer je niest of hoest 
L. Wanneer je slaapt  
M. Wanneer je fysiek actief bent/aan het sporten bent 
N. Wanneer je klaar bent met plassen en je broek weer hebt opgehesen 
O. Zonder aanwijsbare oorzaak 
P. Voortdurend 

 


