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Anatomie en functie van de blaas 
De blaas is een natuurlijk, bolvormig reservoir waarin de urine zich 

verzamelt tussen de urinelozingen (het plassen) in. De blaas bevindt 

zich in het kleine bekken, onder het buikvlies, bij de vrouw vóór de 

baarmoeder en de vagina. 

De wand, die zo'n 0,5 centimeter dik is, bestaat uit twee lagen: de 

buitenste is een spierlaag (de detrusor), de binnenste komt in 

aanraking met de urine en is een slijmvlieslaag die zorgt voor de 

waterdichtheid van de blaas. 

De blaas staat met de nieren in 

verbinding via de urineleiders.  

De blaas is bijzonder soepel en 

vult zich als een ballon. Hij kan 

ongeveer 300 à 500 milliliter 

bevatten wanneer hij vol is; 

daarna komt de aandrang tot 

plassen. De urine stroomt weg via 

de urinebuis, die de blaashals 

verbindt met de 

urinebuismonding. 

De blaashals is omringd door een spier, de sluitspier. Deze kan worden 

geopend zodra men heeft besloten te gaan plassen, en worden gesloten 

wanneer men klaar is. 

De  spieren in de blaaswand vervullen een belangrijke rol in het 

plasmechanisme. Ze zijn ontspannen tijdens de vullingsfase van de 
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blaas en trekken samen om de blaas te ledigen. Tijdens het ledigen van 

de blaas zijn de spieren rond de urinebuis ontspannen zodat de blaas 

zich kan ledigen. 

Het duurt als kind enkele jaren voordat we het plasmechanisme zelf 

onder controle krijgen. Maar nadien is niet veel nodig om dat patroon 

te verstoren met ongecontroleerd urineverlies tot gevolg. 

De hoeveelheid door de blaas uitgescheiden urine varieert van 0,5 tot 2 

liter per dag, afhankelijk van de hoeveelheid opgenomen vocht, de 

voeding, de lichamelijke inspanning, het klimaat, enzovoort. 

 

Wat is een blaasontsteking ? 
Een blaasontsteking (cystitis) wordt veroorzaakt door een infectie van 

de urinewegen - vaak gaat het om een Escherichia Coli bacterie - die tot 

een ontsteking van de blaas leidt. Bij een blaasontsteking is de wand 

aan de binnenkant van de blaas ontstoken. Soms is ook de urinebuis 

ontstoken. 

Dat blaasontstekingen een typische vrouwenkwaal zijn, heeft alles te 

maken met de menselijke anatomie. Bij vrouwen liggen vagina en 

aars erg dicht bij elkaar, waardoor bacteriën uit de darm makkelijker 

het vaginale slijmvlies kunnen besmetten en koloniseren. Bovendien 

is het urinekanaal bij de vrouw maar enkele centimeters lang, zodat 

microben de blaas snel bereiken. 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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Men schat dat 3 tot 5% van de volwassen vrouwelijke populatie drie 

of meer ongecompliceerde urineweginfecties per jaar doormaakt. De 

kans op een urineweginfectie stijgt met de leeftijd. Jonge meisjes 

maken 20 keer meer kans op een blaasinfectie dan jongens, en 

volwassen 

vrouwen lopen 

zelfs 50 keer 

zoveel risico als 

mannen. De helft 

van alle vrouwen 

maakt minstens 

eenmaal een 

symptomatische 

urineweginfectie 

door. Slechts de 

helft van de vrouwen bezoekt hiervoor een arts. 

Men spreekt van een gecompliceerde urineweginfectie als ze 

uitbreidt tot de nier. Een urineweginfectie bij een patiënt met 

risicofactoren (bij mannen, bij kinderen, bij hoogbejaarden, bij 

zwangeren en bij patiënten met een urinaire katheter) wordt ook als 

gecompliceerd beschouwd. 
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Risicofactoren 
Een urineweginfectie wordt bijna uitsluitend veroorzaakt door 

organismen afkomstig uit de stoelgang (vooral Escherichia Coli). 

Achtereenvolgens worden de vagina, de urethra en ten slotte de 

blaas gekoloniseerd. 

Binnen de vrouwelijke bevolking zijn er nog een aantal duidelijke 

risicogroepen.  

• Zo stijgt het risico op blaasinfecties van zodra een vrouw 

seksueel actief wordt. Men vermoedt dat bacteriën tijdens de 

geslachtsgemeenschap vanuit de vagina in het urinekanaal 

terechtkomen en naar de blaas worden geduwd. 

• Zwangere vrouwen hebben vaker last van blaasinfecties - 

soms zelfs zonder noemenswaardige klachten - die 

bovendien gemakkelijker opstijgen. Omwille van het gevaar 

voor moeder én kind moet de urine van zwangere vrouwen 

geregeld gecontroleerd worden. 

• Na de menopauze maken vrouwen nog heel weinig 

vrouwelijk hormoon (oestrogeen) aan. Dit leidt onder meer 

tot een verhoogde vatbaarheid van het vaginale slijmvlies 

voor bacteriële infecties en een verdunning van het slijmvlies 

in de urinebuis. Het gevolg is dat 20 tot 50% van alle oudere 

vrouwen wel eens met een blaasinfectie te kampen krijgt. 

• Door de aanwezigheid van stenen in de blaas heeft men 

door irritatie van het blaasslijmvlies een groter risico op het 

ontwikkelen van urineweginfecties. 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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• Vrouwen met een urinaire sonde hebben sowieso meer kans 

op het krijgen van blaasontstekingen. 

• Het gebruik van antibiotica, veertien dagen tot een maand 

voordien, verhoogt de kans op een urineweginfectie. 

• Mensen die onvoldoende vochtinname hebben (minder dan 

1 liter per dag), hebben meer risico op urineweginfecties. De 

blaas wordt onvoldoende gespoeld, zodat de aanwezige 

bacteriën veel langer in de blaas blijven zitten en de kans 

hebben om te groeien. 

• Een blaasverzakking kan de reden zijn dat er voortdurend 

een beetje urine in de blaas achterblijft, waardoor 

bacteriegroei mogelijk wordt. 

 

Symptomen 
Een blaasontsteking gaat meestal gepaard met heel herkenbare 

klachten zoals:  

• vrij plots ontstaan van de klachten 

• onophoudelijke 

aandrang om te 

plassen 

• voortdurend kleine 

hoeveelheden 

moeten plassen 

• ‘s nachts uit bed 

moeten om te 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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plassen 

• een brandend of pijnlijk gevoel bij het plassen 

• zeurende pijn in de onderbuik (vlak onder de navel) 

• troebele, slecht ruikende urine 

• soms sporen van bloed in de urine           doorsnede van 

een ontstoken blaas 

• soms ongewild urineverlies 

 

Wanneer het moeilijk plassen gepaard gaat met koorts, flankpijn, 

pijn in de onderrug en een algemeen ziektegevoel (met 

misselijkheid) gaat het waarschijnlijk om een acute pyelonefritis, een 

ontsteking van het nierbekken en van de nier.       

                                  

Wanneer een dokter raadplegen ? 
Bij elk vermoeden van een blaasinfectie is een doktersbezoek 

aangewezen: de infectie kan immers snel opstijgen naar de nieren 

en het nierweefsel aantasten.  

De arts zal een urinestaal nemen en de urine onderzoeken op de 

aanwezigheid van witte bloedlichaampjes, de aanwijzing voor een 

ontstekingsreactie. Er wordt ook een bacteriekweek uitgevoerd op 

de urinestaal, zodat men kan nagaan welke bacterie precies voor de 

infectie verantwoordelijk is. In zowat 80% van de gevallen gaat het 

om een besmetting met Escherichia Coli, een bacterie die ook 

verantwoordelijk is voor heel wat vaginale infecties. 

 

 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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Diagnose 
Naast een klinisch onderzoek waarbij de arts onder andere druk- en 

kloppijn in de flank controleert, kunnen er ook een aantal technische 

onderzoeken worden uitgevoerd waarbij men de (verse) urine 

onderzoekt op de aanwezigheid van bacteriën en sporen van 

ontsteking. Verder moet u plassen om een speciale stoel om de 

kracht van de straal te observeren. Nadien wordt door middel van 

een echografie gecontroleerd of u de blaas volledig leeg plast. De 

uroloog gaat ook altijd een gynaecologisch onderzoek doen. Bij het 

onderzoek moet ook worden bekeken of het niet om een seksueel 

overdraagbare aandoening gaat. 

 

Behandeling 
Bij een eenvoudige blaasinfectie volstaat meestal een korte 

antibioticakuur. Vaak zal de arts deze therapie al opstarten voor de 

uitslag van de bacteriekweek bekend is, om te vermijden dat de 

infectie opstijgt en/of te pijnlijk wordt. Achteraf kan dan zonodig op 

een specifieker type antibiotica worden overgeschakeld. 

Wanneer de infectie met ernstige klachten en koorts gepaard gaat, 

kunnen een ziekenhuisopname en een langdurige 

antibioticatherapie nodig zijn. 

Meestal wordt aangeraden om veel te drinken om het plassen te 

bevorderen. 

Verder zal de uroloog u een medicament voorschrijven met 

veenbessenderivaten. U kan natuurlijk ook elke avond een glas 

veenbessensap (cranberry juice) drinken (zie verder). 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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Recidiverende urineweginfecties 
Wanneer jonge vrouwen één of meerdere keren na elkaar een 

blaasontsteking krijgen, is een diepgaand onderzoek noodzakelijk. 

Er kan immers sprake zijn van een aangeboren afwijking zoals 

urinaire reflux. Normaal gezien zijn de urinewegen zo gevormd dat 

het terugvloeien van urine uit de blaas naar de nieren is uitgesloten 

en de hogere urinewegen (urineleiders en nieren) dus van infecties 

gespaard blijven. Bij sommige mensen is deze terugvloei echter wel 

mogelijk. Een operatieve ingreep is in dat geval noodzakelijk. 

 

Bij jonge volwassenen kunnen herhaalde blaasinfecties velerlei 

oorzaken hebben. Zo is het mogelijk dat bij een vroegere infectie de 

bacteriën niet helemaal werden uitgeroeid, omdat de antibioticakuur 

te vroeg werd stopgezet of omdat niet het meest geschikte 

antibioticum werd gekozen.  

 

Er bestaat ook een andere vorm van blaasontsteking, ook 

interstitiële cystitis of IC genoemd. De verwarring met een 

blaasontsteking ligt, zeker als de klachten net beginnen, voor de 

hand. Maar toch is er veel verschil. Een blaasontsteking is een 

ontsteking aan het blaasslijmvlies, die wordt veroorzaakt door 

bacteriën. Interstitiële cystitis begint hetzelfde, maar wordt niet 

veroorzaakt door een bacterie. Antibiotica helpen dus niet of 

nauwelijks en de pijn wordt langzaam erger. De urineblaas is veel 

heftiger ontstoken, wat pijn onder in de buik of aan de uitmonding 

van de urinebuis geeft. Hoe die ontsteking ontstaat, is nog niet 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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bekend. Duidelijk is wel dat de pijn tijdelijk verdwijnt na het plassen. 

Maar als er weer een beetje urine in de blaas zit, komt de pijn en de 

aandrang om te plassen terug. Het is een vicieuze cirkel die dag en 

nacht doorgaat. Cystitis Interstitialis kan langzaam verergeren, maar 

vaak ook verbeteren na drie tot tien jaar. Over de oorzaak van het 

blaaspijnsyndroom is nog niet veel bekend, al zijn er steeds sterkere 

aanwijzingen dat het eigen afweersysteem er iets mee te maken kan 

hebben. 

 

Preventie van urineweginfecties 
Hieronder vindt u enkele maatregelen om blaasontstekingen zoveel 

mogelijk te voorkomen. 

• veel drinken, minimum 1.5 à 2 liter per dag 

In een blaas die geregeld gevuld en geledigd wordt, krijgen 

bacteriën immers niet of veel minder kans om zich aan de 

blaaswand vast te hechten. 

• altijd gaan plassen voor het slapengaan 

Dit voorkomt het achterblijven van bacteriën in de blaas. 

• altijd gaan plassen na seksueel contact 

Het is belangrijk om mogelijk binnengedrongen bacteriën zo 

snel mogelijk weer uit te plassen. 

• best pH-neutrale zeep gebruiken voor het intiem toilet (type 

Lactacyd Femina®) 

Gewone zeep, vaginale sprays,… ontregelen de natuurlijke 

zuurtegraad van de vagina, waardoor bacteriën gemakkelijker 

kunnen uitgroeien. 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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• preventief gebruik van een urinair antisepticum (type 

Urfadyn® PL, Furadantine®) vóór en de ochtend na seksueel 

contact 

• bij vrouwen die twee of meer urineweginfecties op zes 

maand of meer dan drie infecties per jaar doormaken, wordt 

een preventieve antibiotica-therapie voorgeschreven die 

minstens 6 maanden moet duren 

• een goede algemene hygiëne is erg belangrijk om infecties 

te voorkomen 

• door steeds goed leeg te plassen, spoelt u bacteriën naar buiten 

Neem daarom altijd voldoende de tijd om uw blaas goed leeg te 

plassen. 

• gebruik van veenbessensap of veenbessenderivaat ’s avonds 

Dit vermindert het innestelen van de E. Coli bacterie in de 

blaaswand waardoor er een betere mechanische spoeling 

ontstaan met een lager risico op urineweginfecties. 

• gebruik van vitamine C 

Door gebruik van vitamine C wordt de urine aangezuurd. 

Bacteriën kunnen minder goed groeien in zure urine, waardoor 

de kans op infecties kleiner wordt. Bovendien bevordert 

vitamine C de algehele gezondheid en vergroot het de afweer 

tegen infecties.  

• veeg na het plassen altijd van voren naar achteren schoon 

Dit voorkomt dat bacteriën in de anale regio zich naar de 

vagina en de plasbuis verspreiden.  

• vermijd strakke kledij en draag katoenen ondergoed 

http://www.ziekenhuisgeel.be/


 www.ziekenhuisgeel.be 13 

• neem beter een douche in plaats van een bad 

• zorgen voor een vlotte stoelgang door vezelrijke voeding of 

eventueel innemen van Movicol® of Forlax® 

 

Veenbessensap of -derivaten 
Voor de preventieve werking van veenbessensap of –derivaten heeft 

men geen wetenschappelijke verklaring, maar wél bewijzen. Maar 

ook hier geldt dat dit sap in elk geval een aangename afwisseling 

voor andere dranken kan vormen. 

Regelmatig sap van veenbessen drinken vermindert de kans op 

herhaalde urineweginfecties,aldus het resultaat van een onderzoek 

dat in Finland werd uitgevoerd en gedurende 1 jaar liep. Een groep 

van 150 vrouwen met urineweginfecties (UWI) werkten hieraan mee. 

Een eerst groep kreeg dagelijks 50 ml veenbesconcentraat,een 

tweede groep dagelijks 100 ml lactobaccillus-drankje (Yacult®, 

Actimel®) en een derde groep kreeg niets.  

Na 6 maanden was de kans op herinfectie gereduceerd tot meer 

dan de helft in de cranberrygroep (veenbes),in de lactobacillusgroep 

daarentegen had het geen effect. 

Het is dus aanbevolen om regelmatig veenbessap te drinken of een 

veenbessenderivaat in te nemen indien u gevoelig bent aan 

urineweginfecties. Het is gemakkelijk te verkrijgen en is een goed 

alternatief voor antibiotica en medicatie. 

 

 

 

http://www.ziekenhuisgeel.be/


 www.ziekenhuisgeel.be 14 

Het medisch en verpleegkundig team wenst u een spoedig herstel !!! 

 

 

 

 

 

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met: 

Raadpleging Urologie   tel. 014/57.70.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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