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Geachte Heer, 

 

 

 
U wordt in het Sint-Dimpna Ziekenhuis  Geel opgenomen voor een heelkundige ingreep van de 

urinewegen, meer bepaald een Sachse of optische urethrotomie. Dit is het opheffen van een 

vernauwing in de plasbuis. De uroloog heeft u de redenen voor deze ingreep uitgelegd. 

 

In deze brochure vindt u bijkomende informatie over het verloop van het verblijf in het ziekenhuis en 

bijzonderheden met betrekking tot deze heelkundige ingreep. 

 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om ze met de artsen of 

verpleegkundigen of andere medewerkers van de dienst Urologie te bespreken. 

 

 

 

 
 

 

 

Het medisch en verpleegkundig team van de dienst Urologie wenst u een zo aangenaam mogelijk 

verblijf in het ziekenhuis. 

 

 

 
 
 
 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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De urinewegen 
Het overtollige voedsel en vocht in ons lichaam wordt verwijderd in de vorm van stoelgang en urine.  

De organen die een belangrijke rol spelen bij de urinevorming, zullen achtereenvolgens in het kort 

worden besproken. 

De nieren 

De nieren zijn twee boonvormige organen, gelegen aan weerszijden van de wervelkolom. Ze zorgen 

ervoor dat schadelijke afvalstoffen uit het bloed verwijderd worden en dat overtollig water en zouten 

uit het lichaam verdwijnen. Die afvalstoffen en het overtollige water vormen samen de urine. 

De urineleiders (ureters) 

Vanuit de nierbekkens gaat de urine, via twee fijne buisjes, namelijk de urineleiders of ureters, naar de 

blaas. 

De blaas 

De blaas werkt als een reservoir voor de urine. In lege toestand is de blaas een afgeplat orgaan; in 

sterk gevulde toestand kan de blaas tot aan de navel reiken. Zodra de blaas gevuld is, krijgt men een 

signaal vanuit de hersenen om te plassen. Bij het 

plassen gaat de sluitspier open en trekken de spieren 

van de blaaswand samen. Zo wordt de urine uit de 

blaas verwijderd. 

De urinebuis (urethra) 

De urinebuis of urethra brengt de urine van de blaas 

naar buiten. Bij de vrouw ligt de urinebuis vlak voor de 

vagina, bij de man in de penis. 

Bij u werd een vernauwing vastgesteld in de urethra of 

urinebuis. 

 

Wat is een Sachse Urethrotomie ? 
Een Sachse of optische urethrotomie is een endoscopische behandeling van een urethravernauwing 

door insnijdingen in de plasbuis te maken onder zicht, om op die manier de urethra, die vernauwd is, 

wijder te maken. 

 

Oorzaken van een urethravernauwing 
De plasbuis raakt vernauwd door de vorming van littekenweefsel. De vernauwing kan veroorzaakt zijn 

door: 

• anatomische aanleg 

• plaatselijke beschadiging (bvb. door een val op de fietsstang, een schop in het kruis) 

• ontsteking van de plasbuis door o.a. een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) zoals 

gonorroe 
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• na het inbrengen van een katheter (blaassonde) in de blaas 

• na een urologische operatie. 

Deze vernauwing bemoeilijkt het urineren. U kan verschillende 

plasklachten hebben, zoals frequent moeten plassen, druppelsgewijs 

urineren, moeten persen tijdens het plassen of verliezen van een beetje 

urine. Ook wordt de kans op het krijgen van een urineweginfectie groter 

omdat u vaak uw blaas niet goed kunt leegplassen. Bij een ernstige 

strictuurvorming kan u helemaal niet meer spontaan urineren. Het 

inbrengen van een blaaskatheter om de urine te laten aflopen is dan ook 

niet meer mogelijk. Op dat ogenblik is een dringende ingreep 

noodzakelijk. 

 

Inschrijving 
U komt op de afgesproken datum en uur naar het ziekenhuis en u laat zich inschrijven aan de 

opnamedienst voor een korte hospitalisatie (twee dagen). Hiervoor brengt u uw identiteitskaart en SIS-

kaart  mee. Neem ook al uw thuismedicatie in verpakking en medicatielijst mee zodat we de juiste 

informatie hebben omtrent dosis en toedieningswijze. 

In principe neemt u tijdens de hospitalisatie enkel de medicatie die u ontvangt van de 

verpleegkundige. De thuismedicatie kan gewijzigd zijn. Soms kan het gebeuren dat de verpleegkundige 

de thuismedicatie opvraagt. Vergeet ze dan niet op te halen bij ontslag. 

 

Belangrijk : Gezien de aard van de ingreep is het aangewezen om een extra pyjamabroek mee te 

brengen. 

 

Preoperatieve onderzoeken 
Na overleg met de uroloog moeten bepaalde geneesmiddelen die aspirine bevatten of andere 

bloedverdunnende medicatie gestopt worden! Hoe lang en of u in de plaats een vervangmiddel krijgt 

(onder de vorm van spuitjes) zal door de arts beslist worden. 

 

Afhankelijk van uw leeftijd en op doktersadvies moet u een aantal preoperatieve onderzoeken 

ondergaan. Dit kan reeds gebeurd zijn vooraleer u in het ziekenhuis werd opgenomen. Deze resultaten 

moet u zeker meebrengen naar het ziekenhuis. Indien dit niet het geval is, zullen deze onderzoeken in 

het ziekenhuis, voorafgaand aan de operatie, nog uitgevoerd worden. 

Meestal worden volgende onderzoeken uitgevoerd: 

 een bloedafname (door een prik in een ader van de arm); 

 een RX Thorax: dit zijn röntgenopnames van de longen. Dit duurt ongeveer 5 minuten en is 

volledig pijnloos; 
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 een E.C.G. of elektrocardiogram: dit is een film van het hart, die ons informatie geeft over de 

werking van uw hartspier. Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten en is volledig pijnloos. 

 

De ochtend van de ingreep 
Bij opname op de verpleegafdeling worden de temperatuur, bloeddruk en pols gecontroleerd. 

Zo nodig wordt de schaamstreek geschoren. Dit is volledig pijnloos. 

Let erop dat u zeker nuchter bent vanaf 24 uur, omwille van de verdoving die u zal krijgen. Nuchter 

zijn betekent niet eten, niet drinken en niet roken. 

 

Vlak vóór vertrek naar de operatiekamer zal u gevraagd worden: 

 te wateren; 

 juwelen, piercings, bril, lenzen, gehoorapparaat, eventuele tandprothese,… te verwijderen; 

 een operatiehemd aan te trekken. 

De verpleegkundige overloopt vervolgens een controlelijst met specifieke informatie voor de 

operatiezaal en bezorgt u eventueel een licht kalmerend geneesmiddel, als voorbereiding op de 

verdoving. 

Daarna brengt men u naar de operatiezaal. In de operatiezaal wordt eerst een infuusleiding (= baxter) 

in de arm geplaatst. 

 

Verloop van de ingreep 
Duur van de ingreep 

U bent een hele tijd weg van uw kamer. Hierin is ook inbegrepen de tijd die u na de operatie 

doorbrengt in de ontwaakruimte. De operatie zelf duurt ongeveer 30 minuten. 

 

Narcose of verdoving 

De ingreep gebeurt meestal via ruggenprik maar kan ook onder volledige narcose. De beslissing 

gebeurt in overleg met de anesthesist. Bij volledige verdoving wordt u volledig in slaap gedaan. De 

ingreep gebeurt meestal onder gedeeltelijke verdoving (spinale verdoving of ruggenprik). Tussen twee 

wervels wordt er een fijn naaldje ingebracht tot in de ruimte onder het ruggenmerg. Langs dit naaldje 

wordt de lokale verdoving ingespoten. Uw zitvlak en voeten worden warm en na enkele minuten voelt 

u niets meer in uw onderlichaam en benen. Daarna mag u gaan liggen op de rug. De operatiestreek 

wordt ontsmet en steriel afgedekt. 

 

Wonde en gebruikte operatietechniek 

Om de ingreep goed te kunnen verrichten ligt u met ontbloot onderlichaam op de operatietafel. Na de 

verdoving brengt de uroloog een buisje tot voor de vernauwing in de plasbuis. In dit buisje zit een 

kleine camera met een scherp mesje op het uiteinde. Het mesje schuift uit het buisje en snijdt de 
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vernauwing in. Hierdoor wordt de plasbuis weer wijder. De vernauwing wordt dan gepasseerd en de 

chirurg brengt een katheter in de plasbuis. 

Bij een groot aantal patiënten levert deze ingreep uitstekende resultaten op. In een aantal van de 

gevallen (30 tot 50%) ontstaat er opnieuw een vernauwing. Dan is een tweede poging nodig om de 

vernauwing definitief op te lossen. 

 
 

Complicaties 
Complicaties komen zelden voor. Mogelijke complicaties zijn: 

• Nabloeding direct na het verwijderen van de blaassonde of langdurig blijven bloeden na het 

verwijderen van de katheter. Meestal is het voldoende om weer een katheter te plaatsen 

gedurende enkele dagen. Het bloeden zal dan vanzelf stoppen. 

• Een urineweginfectie uit zich door frequent plassen en pijnlijke micties. Soms heeft u ook 

koorts. Met een antibioticakuur zijn deze klachten goed te behandelen. 

• Urine-incontinentie is zelden het gevolg van deze ingreep. Meestal is urineverlies het gevolg 

van het feit dat de urine nu gemakkelijker de plasbuis kan passeren. Dit is tijdelijk en is 

meestal met oefeningen van de bekkenbodemspieren snel te verhelpen. 

 

Nazorg 
Als u van het operatiekwartier op de kamer aankomt, heeft u nog een infuusleiding in de arm, 

waarlangs op vraag, pijnmedicatie kan toegediend worden. U heeft ook een urinaire katheter 

(blaassonde) om de inwendige wonde te laten genezen. De urine is meestal wat rood van kleur. Dit is 

normaal; langs de blaassonde komt meestal nog wat bloed. 

 

Bij een ruggenprik kan u na enkele uren uw benen terug bewegen. Het is mogelijk dat u wat pijn voelt 

ter hoogte van de onderbuik of een sterke plasdrang heeft. Dit is het gevolg van de blaassonde die een 

prikkelend gevoel op de blaas kan geven. U hoeft niet mee te persen. Hiervoor kan u op vraag 

bijkomende pijnmedicatie krijgen. 

Als u echter voelt dat de buik opzet en u krijgt meer pijn, verwittig dan de verpleegkundige. Het kan 

zijn dat er een bloedklontertje de afloop belemmert, dat eventueel moet weggespoeld worden.  
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U moet na de operatie onder algemene verdoving of via ruggenprik zeker tot de ochtend na de ingreep 

in bed blijven. Verwittig steeds even een verpleegkundige vooraleer u voor de eerste maal na de 

operatie uit bed komt. 

 

Uw thuismedicatie mag u na de operatie terug verder nemen. Eén grote uitzondering is de 

bloedverdunner. Na 1 week mag u die terug innemen.  

 

Richtlijnen bij ontslag met blaassonde 
U mag het ziekenhuis de dag na de operatie verlaten. De blaassonde blijft ter plaatse. Eén week later 

moet u dan terug opgenomen worden voor één dag (en soms een nacht) om de  blaassonde te laten 

verwijderen en het plassen op te volgen. 

 

Om uw verblijf thuis op een vlotte manier te laten verlopen, moet u volgende richtlijnen opvolgen: 

Hygiënische zorg 

De geslachtsorganen moeten dagelijks met water en zeep gereinigd worden. De voorhuid wordt 

teruggeschoven, de eikel en het insteekpunt van de blaassonde moet u goed reinigen. Dagelijks een 

douche nemen is toegestaan: een bad nemen mag u echter niet doen. 

Blaassonde 

Het is aangewezen om dagelijks 1.5 liter water te drinken; dit bevordert het  doorspoelen van blaas en 

urinewegen. Let erop dat de urine goed afloopt via de blaassonde en spring voorzichtig om met 

blaassonde en urinezak. Hou het geheel zo goed mogelijk gesloten. Zorg steeds voor propere handen 

wanneer u de blaassonde en urinezak manipuleert. Na het ledigen van de urinezak moet u het uiteinde 

met een papieren zakdoek afdrogen. 

Voor ontslag wordt er een beenzakje aan de blaassonde gekoppeld. Dit heeft een voldoende capaciteit 

voor opvang van de urine tijdens de dag. Voor ’s nachts krijgt u een grotere opvangzak mee, die u ’s 

avonds voor het slapengaan onderaan uw beenzakje kunt bevestigen. De grote opvangzak bewaart u 

best in een propere plastieken zak op een koele, droge plaats. De verpleegkundigen zullen u het 

gebruik van het beenzakje en de opvangzak demonstreren. 

Voor vragen en problemen in verband met de verzorging van de blaassonde kunt u altijd terecht bij uw 

thuisverpleegkundige. 

Medicatie 

De geneesmiddelen die u gewoon bent thuis in te nemen, moet u verder zetten, uitgezonderd 

bloedverdunnende medicatie. 

Bij uw ontslag krijgt u ook een voorschrift voor Vesicare® mee of andere medicatie die de blaas 

relaxeren, die u kunt innemen in geval van blaaskrampen.  

De dag voor de heropname mag u géén Vesicare® meer innemen, zodat u de volgende dag goed 

zou kunnen plassen na het verwijderen van de blaassonde! 
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Meest voorkomende problemen in de thuissituatie 
• Hematurie (bloed plassen) 

Extra drinken is aangewezen om de blaas en urinewegen goed te spoelen. Bij blijvend bloed 

plassen, moet u contact opnemen met de uroloog. 

• Blaaskrampen 

Bij blijvende last, ondanks de medicatie (Vesicare®), neemt u best contact op met uw huisarts 

of uroloog. 

• Koorts 

Verwittig uw huisarts, die kan een onderscheid maken tussen een probleem dat betrekking 

heeft op de ingreep of een ander probleem. 

 

Heropname 
Een week na het ontslag wordt u terug in het ziekenhuis opgenomen, gedurende één of twee dagen, 

afhankelijk van hoe het plassen verloopt. Tijdens deze opname wordt de blaassonde vlot en pijnloos 

verwijderd door de verpleegkundige. Als de blaassonde verwijderd wordt, is het belangrijk dat u 

voldoende drinkt; zeker 1,5 liter water extra per dag.  

 

Na het verwijderen van de blaassonde krijgt u een antisepticum (geneesmiddel om de urine te 

ontsmetten) toegediend. Dit geneesmiddel moet u thuis gedurende tien dagen verder innemen. 

Urineren doet u in een urinaal of een maatbeker, zodat hoeveelheid en kleur gecontroleerd kunnen 

worden. De hoeveelheid urine moet u noteren op een volgblad (mictieblad) en mag telkens 

weggegoten worden in het toilet. Na het plassen controleert de verpleegkundige met het echotoestel 

een aantal keer of er nog urine in uw blaas achterblijft (residu). 

 

De eerste dagen na het verwijderen van de blaassonde kan u een prikkelend gevoel hebben bij het 

plassen. U zal meerdere keren moeten plassen met kleinere hoeveelheden. Dit is volledig normaal. Na 

enkele dagen zal dit verbeteren. In het begin moet u soms snel zijn om naar het toilet te gaan. Soms 

kunt u zelfs wat urine verliezen. Ook dat is normaal. De urine is meestal nog licht rood gekleurd en er 

komen af en toe nog klontertjes mee bij het plassen. Dit kan nog enkele weken duren. 

 

Ongeveer een maand na de ingreep wordt u verwacht voor een controle raadpleging bij de uroloog. U 

komt dan best met een goed gevulde blaas om de straalkracht te controleren.  

U neemt best contact op met het ziekenhuis als zich de volgende symptomen voordoen: 

 als u koorts krijgt boven de 38.5°C 

 als u niet meer kunt plassen 

 als u hevig bloedverlies heeft uit de plasbuis of als u grote bloedstolsels uitplast 

 bij ernstige brandende pijn tijdens het plassen en als u heel vaak moet plassen. 
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De raadpleging urologie is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. ’s 

Avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedgevallen. 

 

Ontslag uit het ziekenhuis 
Indien u na het verwijderen van de blaassonde goed kan wateren en indien de blaas voldoende leeg is 

na het plassen, mag u na advies van de geneesheer, het ziekenhuis verlaten. 

Enkele raadgevingen bij ontslag (gedurende 6 weken): 

• voldoende water drinken; 

• geen zware lichamelijke arbeid verrichten; 

• te veel persen bij ontlasting vermijden (dus zorg dat uw stoelgang zacht is door o.a. 

sinaasappels, speculaas of peperkoek te eten). 

Ga na of u, bij het ontslag uit het ziekenhuis, over de volgende informatie beschikt: 

• kaartje met afspraak voor de controleraadpleging (na een 4-tal weken); 

• eventueel andere voorschriften of attesten; 

• eventueel papieren voor de hospitalisatieverzekering. 

De brief bestemd voor de huisarts wordt door de arts opgestuurd. 

 

Verhinderd 
Als u verhinderd bent voor de operatie, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk  melden aan uw arts. Er kan 

dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Indien 

u verkouden bent, griep of koorts heeft, kan het zijn dat de operatie uitgesteld moet worden. Neem in 

dit geval ook even contact op met de raadpleging voor overleg. 

 

 

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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Uw persoonlijke aantekeningen: 
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