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De artificiële sluitspier



Geachte mevrouw, geachte heer,  

In overleg met uw uroloog werd gekozen voor een artificiële sfincter 

(sluitspier) als behandeling van uw incontinentie.  

Deze brochure is bestemd om de werking van de AMS 800 uit te 

leggen. U kunt deze informatie gebruiken als aanvulling bij de uitleg 

die de uroloog u gegeven heeft.  

Wat is een artificiële urinaire sfincter?  

De AMS 800 is een met vloeistof gevulde urinaire prothese die in het 

lichaam ingeplant wordt. Deze prothese gaat het proces van de 

blaascontrole zo juist mogelijk weergeven. Wanneer de natuurlijke 

sfincter of sluitspier, de spier die het ophouden van urine en het 

urineren controleert, niet correct functioneert, kan ongewild 

urineverlies optreden. Dit fenomeen noemen we incontinentie.  

De artificiële sfincter wordt ingeplant bij vrouwen, mannen en 

kinderen die incontinent zijn en waarvoor geen enkel andere 

behandeling mogelijk is.  



Waar bevindt zich de prothese wanneer hij in het lichaam 

ingeplant is?  

De ballon: wordt in een ruimte naast de blaas ingebracht. 

De verbinding: de verschillende onderdelen van de prothese zijn 

onderling verbonden door een verbinding die de vloeistof toelaat 

zich in de prothese te verplaatsen.  

De manchet: de afsluitring wordt rond de urethra geplaatst.  

De desactivatieklep: dit kleine knopje bevindt zich in het bovenste 

harde gedeelte van de pomp. Men kan dit met de vingers voelen.  

De pomp: bevindt zich bij de man in het scrotum en bij de vrouw in 

de grote schaamlippen. De bovenkant is hard en hoekig, terwijl de 

onderkant afgerond en soepel is.  

 



De werking van de prothese  

De manchet die met vloeistof gevuld wordt, drukt zachtjes de 

urethra (plasbuis) dicht. De urine blijft in de blaas. Om te kunnen 

plassen, knijpt u enkele keren in het soepele ronde deel van de 

pomp. Door de druk wordt de vloeistof uit de manchet naar de pomp 

verplaatst. Doordat de manchet geen druk meer uitoefent, loopt de 

urine van de blaas via de urethra naar buiten. Enkele minuten na het 

plassen begint de vloeistof automatisch langzaam van de ballon 

terug naar de manchet te vloeien. Op deze manier wordt de manchet 

vanzelf gevuld en de urethra weer afgesloten zodat het plassen 

ophoudt.  



 Hoe bedient u de sfincter?  

• lokaliseer de pomp in uw scrotum of schaamlip.  

• houdt het bovenste harde gedeelte van de pomp vast met één 

hand.  

• druk het zachte deel van de pomp samen met de duim en de 

wijsvinger van uw andere hand. Knijp zo verschillende malen 

totdat de pomp leeg is, d.w.z. dat de manchet geopend is.         

U kunt nu plassen. Als U het gevoel hebt dat de blaas niet 

helemaal leeg is, moet U de manchet nogmaals leegpompen 

door dezelfde handeling te herhalen.  

• na het plassen is er geen enkele handeling nodig. Na enkele 

minuten zal de vloeistof automatisch van de ballon naar de 

manchet vloeien en zo de plasbuis afsluiten. Na enkele malen 

de sfincter gebruikt te hebben, zal U de tijd die nodig is om de 

manchet opnieuw te vullen, beter leren kennen.  

 



Hoe werkt de desactivatieknop?  

De AMS 800 sfincter bevat een speciale voorziening die uw uroloog 

in staat stelt de pomp te blokkeren met een geopende manchet, 

zodat de urine vrij uit het lichaam kan vloeien.  

Na de implantatie zal uw arts de prothese waarschijnlijk uitschakelen 

voor de duur van het genezingsproces. Hij zal u tonen hoe u, in 

andere omstandigheden de desactivatieknop kunt activeren. 

Hiermee wordt de werking van de prothese stopgezet. 

Mocht u die per ongeluk activeren dan kunt u die uitschakelen door 

op het knopje te drukken dat zich op het harde deel van het pompje 

bevindt.  

Wat gebeurt er wanneer men per ongeluk de desactivatieknop 

activeert?  

De werking van de prothese wordt gestopt en twee problemen 

kunnen zich voordoen:  

• de vloeistof kan niet meer van de ballon naar de manchet 

vloeien en u verliest urine.  

• de vloeistof kan niet meer van de manchet naar de ballon 

vloeien en u kunt niet meer plassen. 

Mocht één van beide problemen zich voordoen, zult u merken dat de 

pomp anders aanvoelt.  



Hoe wordt de prothese terug in werking gesteld?  

• knijp met uw andere hand snel en hard op het zachte en 

ronde deel van de pomp.  

• herhaal deze handeling meerdere keren zoals bij een 

normale bediening.  

• Indien het onderste zachte en ronde deel van de pomp 

plat aanvoelt en zich niet op een normale wijze vult: hou 

dan met één hand de slangetjes, boven de pomp vast, 

zodat deze niet uit uw handen glipt.  

• knijp met uw andere hand op de zijkanten die tegen-

gesteld aan de desactivatieknop liggen van het bovenste 

harde en hoekige deel van de pomp. Doe dit met een 

forse en constante druk.  

• wanneer het onderste zachte deel van de pomp zich terug 

gevuld heeft en hard is, knijp dan verschillende keren 

snel en hard op dit zachte deel.  

• het is mogelijk dat deze handeling dient herhaald te 

worden als het de eerste keer niet lukt.  





Tot slot  

Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als 

extra informatie naast het gesprek met uw behandelende arts.  

Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding 

geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar gemaakt 

worden.  

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact 

opnemen met uw uroloog of de verpleegkundig specialiste. 
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