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Urologie | Transurethrale resectie en
vaporisatie bij cystitis cystica

Inleiding
De uroloog heeft bij u in de blaas gekeken en met u de verdere behandeling besproken.
In uw blaas zitten (meestal goedaardige) tumoren. Deze worden veroorzaakt door een chronische ontsteking met bacteriën die gas vormen waardoor er blaasjes ontstaan. Deze blaasjes kunnen pus of bloed
bevatten. Deze chronische ontsteking en blaasjes veroorzaken irritatieve klachten, pijn en frequente mictie.
Deze goedaardige tumoren worden op de operatiekamer verwijderd.

Voorbereiding
U wordt doorgaans op de dag van de operatie opgenomen. De operatie vindt plaats onder algehele
verdoving (narcose) of met regionale verdoving (ruggenprik). De anesthesioloog zal dit met u bespreken.

De operatie
Nadat de verdoving is ingewerkt inspecteert de uroloog de blaas. Hierbij ligt u op uw rug met de benen
opgetrokken in de beensteunen. De uroloog brengt via de plasbuis een hol instrument in de blaas en kan
hiermee de blaas bekijken, het instrumentarium om te opereren inbrengen en de goedaardige tumoren te
verwijderen. De meest geïnfecteerde blaasjes worden verwijderd met behulp van een stalen lisje waardoor
een elektrische stroom loopt. Op die manier kan de uroloog met het lisje ‘’snijden’’. Er ontstaat dus een
inwendige wond in de blaas. Al de overige blaasjes worden gevaporiseerd (verdampt) en gecoaguleerd.
Na verwijdering van de blaasjes wordt de blaas goed gespoeld om alle weefselstukjes en stolseltjes te verwijderen. Het verwijderde weefsel wordt door de patholoog –anatoom onder een microscoop onderzocht.
U krijgt de uitslag van dit weefselonderzoek tijdens de controle op de polikliniek, na uw ontslag.
Na de operatie heeft u een katheter (dun slangetje) in de blaas omdat de urine na de operatie meestal
bloederig is.

Antibiotica
Antibiotica profylaxe wordt over het algemeen voorgeschreven op geleide van de urine kweek.
Na de operatie krijgt u langdurig antibiotica eventueel in combinatie met blaasspoelingen om regeneratie
van nieuw epitheel of blaasslijmvlies in de blaas te krijgen. De eerste 4 tot 6 weken krijgt u een keer in de
week een spoeling, daarna wordt dat een keer per maand.

Medicijngebruik
Met bloed verdunnende medicijnen dient u tijdig te pauzeren.
Doe dit altijd in overleg met uw behandelend arts. Als uw bloed op de dag van de behandeling te
“dun” is kan de behandeling soms niet doorgaan.
Overige medicijnen die u altijd gebruikt mag u gewoon innemen, behalve als de anesthesioloog
anders aangeeft.

Klachten na de operatie
Klachten die na de operatie optreden zijn:
• Blaaskrampen
• Een schrijnend gevoel in de plasbuis
• Meer aandrang bij het plassen
• Vaker naar het toilet moeten
Bovenstaande klachten verdwijnen in de loop van enkele weken. Ook kan de urine soms nog bloederig zijn.
Dat is niet verontrustend.

Belangrijke leefregels na de behandeling
Na de operatie mag u:
• 6 weken niet fietsen.
• 6 weken niet persen.
• 6 weken niet zwaar tillen.
• 6 weken geen alcohol gebruiken.

De urine kan de eerste tijd nog anders van kleur zijn. Daarom is het belangrijk om 2 à 2,5 liter water te
drinken.

Wanneer waarschuwen?
Neem in onderstaande situaties altijd contact op met de polikliniek urologie.
•
•
•
•

Als u duidelijk bloedstolsels plast of wanneer het bloedverlies niet vermindert
Bij koorts boven de 38.5 °C
Bij ernstige brandende pijn tijdens het plassen
Wanneer u niet meer kunt plassen

Algemene informatie
De informatie in deze brochure is algemeen van aard en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek
met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Uw specialist zal dit altijd met u bespreken.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de
polikliniek.

Onverwachts verhinderd
Als u onverwachts verhinderd bent verzoeken wij u vriendelijk om dat zo spoedig mogelijk door te geven
aan de polikliniek. Wij kunnen dan de voor u beschikbare tijd en ruimte voor anderen gebruiken.

FINANCIËLE ASPECTEN
Deze informatie betreft de verzekering en vergoeding van uw behandeling. Heeft u een verwijzing van uw
huisarts? Dan dekt uw zorgverzekering 60%-100% van uw behandeling. Wij vergoeden de resterende 40%0% voor u. U betaalt dus niets extra’s.
Ons privacyreglement vindt u op http://www.acibademimc.com/over-ons onder Privacy & klachten. Hier
vindt u informatie over de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties (waaronder (bijna-)incidenten);
klachten en/of claims;
Bij complicaties kunt u de kliniek (buiten) werktijden op het noodnummer bereiken: 06-214 66 796

Vragen of suggesties?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op via telefoonnummer: 020 238 8800.
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, heeft u opmerkingen over deze
brochure of over de gang van zaken tijdens het onderzoek die nuttig kunnen zijn, dan vernemen wij het
graag. Volgende patiënten kunnen hier baat bij hebben.
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