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Soort boek/stijl: Ervaringsverhaal van Liesbeth van Dinther over het leven met 
urine-incontinentie en een inwendig stoma (de Indiana Pouch). Het boek bestaat uit 
twee delen: In deel 1 staat het ervaringsverhaal van Liesbeth van Dinther en in deel 2 
informatie over behandelingen en andere wetenswaardigheden. Open en eerlijk 
verhaal, goed leesbaar en informatief. 
 
Over de schrijfster: Liesbeth van Dinther (1960), woonde tot haar 18e in Finland 
en is bouwkundig ingenieur en makelaar in onroerend goed. Zij werkte lange tijd, tot 
1997, bij de Koninklijke Marine en daarna als bouwkundige voor diverse instanties. 
In 2007 richtte zij haar eigen ontwerpbureau DIVA Design-GTO op en sindsdien 
werkt zij als adviseur en grafisch ontwerper. Liesbeth is getrouwd en kreeg in 1986 
een dochter die kort na de geboorte stierf. Een paar jaar nadat bij een 
gynaecologische operatie een vleesboom werd verwijderd kreeg zij 
incontinentieproblemen. Liesbeth en haar man wonen in Honselerdijk. 
 
Korte beschrijving: In Van blaas tot pouch beschrijft Liesbeth van Dinther hoe zij 
last kreeg van incontinentieproblemen. Een aantal jaren na de operatie waarbij een 
vleesboom uit haar baarmoeder werd verwijderd kreeg zij darmproblemen en ook last 
van lichte inspanningsincontinentie als gevolg van een gekantelde blaas. Daarnaast 
had zij ook darmverklevingen. Daarom werd besloten tot een combinatieoperatie 
waarbij én verklevingen én incontinentie aangepakt en opgelost zouden worden. Het 
was het begin van een lange periode waarin zij last zou hebben van complicaties, 
meer incontinentie, nieuwe operaties en zou kiezen voor een inwendige stoma (de 
Indiana pouch, zie citaat). Liesbeth van Dinther beschrijft hoe zij bij diverse operaties 
alle mogelijke complicaties oploopt en als gevolg daarvan langdurig in het ziekenhuis 
moet verblijven en ook door diverse specialisten wordt bekeken en behandeld. Dit 
alles heeft een grote impact op haar leven en maakt bijvoorbeeld dat ze niet meer kan 
functioneren in een reguliere baan. Ondanks allerlei nadelen is zij blij dat zij gekozen 
heeft voor de Indiana Pouch, omdat ze daardoor geen luiers meer hoeft te dragen en 
minder ongemakken kent van het incontinent zijn. Ook het leven van haar partner 
veranderde, onder andere omdat een zieke partner veel van de andere partij vraagt 
en niet meer alles kan. Haar partner bleef en blijft haar steun en toeverlaat. In het 
tweede deel geeft Liesbeth van Dinther veel informatie over verschillende 
operatietechnieken, soorten stoma’s, mogelijke complicaties , voor en nadelen en 
nazorg bij de Indiana Pouch.Zij gaat daar ook in op mogelijke seksuele problemen en 
licht handigheidjes en verschillende katheters toe. 
 
Wat viel op: Als ervaringsdeskundige wil de auteur lotgenoten ondersteunen en 
helpen bij hun keuze. Ook wil ze zorgverleners duidelijk maken hoe moeilijk zo’n 
beslissing kan zijn en met welke problemen de patiënt te maken krijgt. Ik denk dat ze 
daar goed in is geslaagd.Want dit is het eerste boek dat ik ken, dat zo specifiek ingaat 
op het effect van incontinentieproblemen op iemands leven. En de keuzen die dan 
gemaakt kunnen worden om met de incontinentie te leven. Met of zonder stoma en 
waarom. Erg informatief en dapper. Ook de steun die zij in het ziekenhuis ondervond 
van specialisten en verpleegkundigen. Zij hadden tijd voor haar en dronken 
bijvoorbeeld ’s nachts een kopje thee met haar. 
Citaten: Pag.24: ’28 november 2007, een dag om nooit te vergeten. Het grote woord 



is eruit! ‘Dág blaas, ik neem een Indiana pouch!’ Er zal een stuk van mijn darmen 
worden weggenomen en daar maakt de uroloog een blaas van en een opening in mijn 
navel. Afscheid van een leven vol luiers, maar wat krijg ik ervoor terug? Een droog 
leven met een mismaakt lijf,want ik hou er een enorm litteken op mijn buik aan over.’ 
Pag. 36-37: ‘dagelijks stonden er artsen, verpleegkundigen, andere specialisten of de 
WIS consulente naast mijn bed om te vragen hoe het met me ging of om een en 
ander te controleren. Het leek af en toe de Kalverstraat wel in mijn kamer. (…) De 
manier waarop deze mensen met me omgingen, was zo ongelofelijk hartelijk en 
meelevend, dat ik er nu nog emotioneel van word als ik daaraan terugdenk. De 
ettelijke kopjes thee met een goed gesprek met de nachtzuster in de nachten dat ik 
niet kon slapen, zal ik niet snel vergeten.’ 
Pag. 43: ‘Ondanks alles heb ik nooit spijt gehad van mijn beslissing om voor een 
Indiana Pouch te kiezen. Omdat ik niet meer ongewild op de onmogelijkste 
momenten nat ben door urineverlies, heb ik mijn vrijheid om te doen en te laten wat 
ik wil, voor een groot deel teruggekregen. Het is natuurlijk niet normaal om een slang 
in je navel te stoppen om te plassen, maar dat went heel snel.’ 
Pag.79: Seks is niet meer spontaan en kan een belasting worden. Zeker als je 24 uur 
per dag incontinent bent, is seks niet iets waar je op zit te wachten. Het minder 
worden van seksuele gevoelens is net een sluipmoordenaar: heel langzaam verandert 
je relatie en knuffelen wordt troost, liefde wordt steun.’ 


