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Geachte Mevrouw, 

Geachte Heer, 

 

U wordt in het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel opgenomen voor een 

heelkundige ingreep van de urinewegen, meer bepaald een Tur blaas. 

Dit is een transurethrale resectie van poliepen in de blaas. 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) 
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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. 

 

Blaaspoliepen 
Algemeen 

Blaaspoliepen zijn alle poliepen die uitgaan 

van de blaaswand. Deze zijn bijna altijd 

kwaadaardig, maar de agressiviteit is echter 

in de meeste gevallen vrij gering en kan dan 

ook perfect behandeld worden. Het betreft 

eigenlijk een ziekte van het slijmvlies van de 

urinewegen, dit wil zeggen van het 

afvoersysteem in de nieren tot en met de 

plasbuis. De meeste tumoren bevinden zich in de blaas. Het is dus 

enerzijds mogelijk dat deze tumoren zich ook kunnen voordoen op een 

andere plaats in het urinaire stelsel en anderzijds dat in een aantal 

gevallen deze tumoren kunnen recidiveren (dit wil zeggen na enige tijd 

opnieuw ontstaan). Dit betekent dan ook dat er een zeer langdurige 

follow-up (opvolging) noodzakelijk zal zijn van uw probleem door 

regelmatige controles door middel van cystoscopie (kijkonderzoek van 

de blaas). Ook af en toe een CT-scan van de hogere urinewegen kan 

nodig zijn.  

Uitlokkende factoren 

Er zijn een aantal uitlokkende factoren bekend die deze tumoren 

kunnen veroorzaken. We denken hierbij in de eerste plaats aan roken 

maar ook andere toxische stoffen kunnen een belangrijke invloed 
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hebben (verfindustrie, benzeenderivaten,...). Ook overvloedig gebruik 

van koffie zou een uitlokkende factor zijn. 

Soorten blaaspoliepen 

De mate van kwaadaardigheid en dieptegroei in de blaaswand bepaalt 

welke verdere behandelingen nodig zijn. Blaastumoren worden dan 

ook onderverdeeld in: 

• Oppervlakkig groeiende blaastumoren 

De tumor groeit oppervlakkig in het blaasslijmvlies. Deze groeit 

dus niet in de blaasspier. Deze oppervlakkig groeiende tumor 

wordt ook poliep genoemd. 

• Invasief groeiende blaastumoren 

Deze tumor groeit tot in de blaasspier of zelfs in andere 

omringende weefsels. 

Een behandeling van blaastumoren is altijd noodzakelijk. De tumor kan 

namelijk bloedingen (bloedplassen) veroorzaken of groter worden. 

Bovendien kan een oppervlakkige tumor een invasief groeiende tumor 

worden. 

Symptomen 

Het eerste teken van het bestaan van blaaspoliepen is meestal bloed 

plassen of hematurie. Ook een hardnekkige urineweginfectie kan een 

teken zijn. Hierbij kan u last hebben van vaak moeten plassen, pijn bij 

het plassen, plas niet kunnen ophouden,… 
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Wat is een TUR Blaas ? 
Een TUR Blaas of Trans Urethrale Resectie (= weghalen) van de Blaas is 

een ingreep, waarbij poliepjes (gezwelletjes) op de blaaswand via de 

plasbuis verwijderd worden. Deze poliepen worden onder de 

microscoop onderzocht, om de juiste diagnose te kunnen stellen. 

Oppervlakkig groeiende poliepen hebben de neiging om vaak terug te 

komen. Dit komt voor in ongeveer 50% van de gevallen. Dit noemt men 

een recidief. Om de kans hierop te verkleinen krijgt u soms de dag na 

de operatie een blaasinstillatie of -spoeling. Hiermee kan de kans op 

terugkeren met bijna 50% verkleind worden. Afhankelijk van het 

pathologisch onderzoek kan de nabehandeling uit meerdere 

blaasspoelingen bestaan.  

Invasief groeiende blaastumoren zijn moeilijker te behandelen. Een 

Tur Blaas is niet voldoende om de gehele tumor te verwijderen. 

Hiervoor is soms het operatief verwijderen van de gehele blaas nodig. 

De uroloog zal in dit geval uitgebreid met u de verdere gang van zaken 

bespreken. 
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Onderzoeken 
Om blaaspoliepen op te sporen kunnen de volgende onderzoeken 

gebeuren.  

Urineonderzoek 

Eén van de eerste onderzoeken die plaats vindt is een urineonderzoek. 

Als bij dit onderzoek afwijkende cellen worden gevonden, zal verder 

onderzoek naar de plaats van de tumor noodzakelijk zijn.  

Straalkrachtmeting 

Straalkrachtmeting wordt ook uroflowmetrie genoemd. De flowmeter 

is een instrument dat de kracht van de urinestraal en de hoeveelheid 

geplaste urine meet. Over het algemeen zal uw uroloog vragen om bij 

het bezoek aan de raadpleging met een volle blaas te komen en eerst in 

een flowmeter te plassen. De flowmeter staat in een daarvoor speciaal 

ingerichte ruimte. 

Echografie  

Echografie is een onderzoek met behulp van geluidsgolven, waarbij een 

orgaan in beeld wordt gebracht. Echografie kan zowel uitwendig via de 

buikwand, als inwendig via de endeldarm worden uitgevoerd. Bij 

uitwendige echografie kunnen via de buikwand de nieren en de blaas 

zichtbaar worden gemaakt. Ook kan de uroloog vaststellen hoeveel 

urine er in de blaas achterblijft na het urineren.  

Een echografie van de nieren en van een gevulde blaas kan al 

richtinggevend zijn om te kijken waar de poliep(en) zich bevindt en is 

pijnloos.  

Cystoscopie 
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Het meest geschikte onderzoek om te kijken waar de poliep zich 

precies bevindt, is de cystoscopie. De uroloog bekijkt de blaasholte en 

plasbuis van binnen. Hij doet dat met een cystoscoop, een smalle, 

flexibele buis die via de urinebuis in de blaas wordt gebracht. Dat kan 

onder goede lokale verdoving. 

CT (computertomografie) abdomen met afloopstudie van de ureters 

Een computertomograaf is een apparaat waarmee men millimeter per 

millimeter zeer gedetailleerde foto’s van de organen en/of weefsels 

kan maken. Hierbij wordt gelijktijdig gebruik gemaakt van 

röntgenstralen en een computer. U wordt liggend op een beweegbare 

tafel, doorheen het toestel geschoven. Terwijl de tafel telkens een 

stukje doorschuift, wordt er een serie foto’s gemaakt. Om duidelijke 

beelden te krijgen, is een contrastvloeistof nodig. Via een bloedvat in 

de arm wordt contrastvloeistof ingespoten. Dit kan een warm gevoel 

geven. Met dit onderzoek wordt een evaluatie gedaan van de hogere 

urinewegen. 

 

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

zich inschrijven aan de opnamedienst. 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. 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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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 

enkele extra onderbroeken en pyjamabroeken 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; 

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

en pols gecontroleerd. 

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. 

 

Eén uur voor de ingreep brengt een verpleegkundige via een sonde een 

kleurstof in de blaas (Hexvix®) om de blaaspoliepen tijdens de operatie 

beter zichtbaar te maken. Deze kleurstof gaat bij blauw licht 

fluoresceren, zodat ook kleine of beginnende poliepen kunnen worden 

weggehaald, die met het blote oog niet te zien zijn. 

 

Vlak vóór vertrek naar de operatiekamer zal u gevraagd worden: 

 te wateren; 

 juwelen, piercings, bril, lenzen, gehoorapparaat, eventuele 

tandprothese,… te verwijderen; 

 een operatiehemd en speciale kousen aan te trekken (deze 

kousen bevorderen de bloedsomloop tijdens en na de operatie). 

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. 
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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 tussen de 30 en 60 minuten, afhankelijk van het aantal en de 

grootte van de poliepjes. 

Narcose of verdoving 

De ingreep gebeurt onder volledige narcose. Bij volledige verdoving 

wordt u volledig in slaap gedaan. U wordt met de benen in de 

beensteunen geïnstalleerd. 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. De 

verpleegkundige 

desinfecteert het gebied rond 

de plasbuis met 

ontsmettingsmiddel. Na de 

anesthesie zal de chirurg via 

de plasbuis (= urethra) een hol instrument tot in de blaas brengen. 

Hierlangs kan de arts de blaas bekijken en andere instrumenten 

inbrengen om in de blaas te werken. De poliepjes worden 

weggesneden met behulp van een stalen lusje waardoor elektrische 

stroom wordt geleid. De poliep wordt laag per laag afgeschraapt tot in 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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het gezonde weefsel. Er ontstaat dus een inwendige wonde in de blaas. 

De blaas wordt voortdurend tot ontplooiing gebracht door een 

spoelvloeistof in de blaas te brengen. Tussendoor wordt het spoelvocht 

uit de blaas verwijderd waarbij de losgemaakte deeltjes van de poliep 

mee naar buiten komen. Kleine bloedinkjes zijn meestal dicht te 

schroeien met het stalen lusje. Na verwijderen van de poliep wordt de 

blaas nogmaals goed gespoeld. Ook wordt via de plasbuis onder 

verdoving een blaassonde (= buisje) ingebracht, waarop meestal een 

continu spoelsysteem wordt gekoppeld. Dit wordt gedaan om de 

meestal bloederige urine gemakkelijk te laten afvloeien in een 

opvangzakje. De blaassonde wordt ter plaatse gehouden door een 

ballonnetje in de blaas dat uitwendig wordt opgeblazen met water. 

Men kan dus tijdelijk niet spontaan plassen, de urine loopt af via de 

sonde.  

 

 

Complicaties 
Naast de algemene complicaties na een operatie zoals een nabloeding 

en trombose, kunnen een aantal andere complicaties optreden: 

• Na de operatie kan een blaasbloeding optreden met 

bloedverlies en klontervorming tot gevolg. Meestal stopt zo’n 

bloeding spontaan na het spoelen van de blaas met 

spoelvloeistof. Soms is het nodig om opnieuw in de 

operatiekamer de blaas te spoelen en de plaats van de bloeding 

dicht te schroeien. 

http://www.ziekenhuisgeel.be/


 www.ziekenhuisgeel.be 14 

• Een blaassonde verhoogt de kans op een blaasontsteking. Om 

dit te voorkomen wordt soms tijdens en na de operatie 

antibiotica gegeven. 

• Er kan een ontsteking van de urinewegen optreden, die zich bij 

mannen soms uit als een bijbalontsteking. Meestal is zo’n 

ontsteking goed te behandelen met antibiotica. 

• Bij mannen is het mogelijk, dat er langere tijd na de operatie 

een vernauwing van de plasbuis ontstaat. Soms is hiervoor 

later een bijkomende operatie noodzakelijk. 

• Er kan tijdens de operatie een gaatje in de blaas ontstaan 

(perforatie). Dit hangt samen met de grootte en de plaats van 

de blaaspoliep. In dit geval wordt de operatie gestopt, omdat de 

spoelvloeistof dan buiten uw blaas komt. Een klein gaatje in de 

blaaswand sluit vanzelf, bij een groter gat is een open 

buikoperatie nodig. Dit komt zelden voor. 

 

Nazorg 
Onmiddellijk na de ingreep 

Als u van het operatiekwartier op de kamer aankomt, heeft u nog een 

infuusleiding in de arm en een blaassonde waarlangs, op 

doktersadvies, continue spoeling kan toegediend worden. De urine is 

meestal wat rood van kleur en klonters kunnen mee afvloeien.  

 

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 
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sterke plasdrang heeft. Dit is het gevolg van de sonde 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.  

 

De verpleegkundige komt regelmatig de bloeddruk, pols en 

temperatuur controleren alsook de spoelzakken of het infuus (= 

baxter) vervangen. Indien u zelf merkt dat het infuus of de spoelzakken 

bijna leeg zijn, gelieve de verpleegkundige hiervan te verwittigen.  

 

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 

opkomt. 

 

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

uitzondering is de bloedverdunner. Deze moet trouwens vooraf aan de 

ingreep (minstens 1 week) gestopt worden. 

 

Verder verloop 

De dag na de ingreep wordt een bloedafname uitgevoerd ter controle. 

Het infuus blijft ter plaatse totdat de geneesheer de bloedresultaten 
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heeft gezien. Als deze goed zijn, mag het infuus weg. Zo nodig, zal de 

verpleegkundige u helpen bij het wassen. 

 

De spoeling zal, afhankelijk van de kleur van de urine (al dan niet 

bloederig) en steeds na advies van de behandelende geneesheer, 

meestal de dag na de operatie verwijderd worden. Soms wordt vóór 

het verwijderen van de sonde een product ingespoten, om de groei van 

de poliepjes tegen te gaan. Dit product moet u gedurende één uur in de 

blaas houden. Nadien wordt de blaassonde verwijderd.  

 

De blaassonde zal, afhankelijk van de kleur van de urine (al dan niet 

bloederig) en steeds na advies van uw behandelende geneesheer, vanaf 

de tweede dag na de operatie verwijderd worden. 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 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). 
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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. 

 

Na ongeveer vier weken wordt u verwacht voor een controle 

raadpleging bij de uroloog. U komt dan best met een goed gevulde 

blaas om de straalkracht te controleren. 

Tijdens deze controle vertelt de uroloog u de uitslag van het 

weefselonderzoek. Daarnaast wordt met u besproken of verder 

onderzoek en/of behandeling nodig is. U blijft in de toekomst onder 

controle van de uroloog, omdat blaaspoliepen de neiging hebben om 

terug te komen. 

 

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: 

• voldoende water drinken, minstens 1.5 liter per dag; 

• op tijd gaan plassen; 
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• geen zware lichamelijke arbeid verrichten gedurende vier à zes 

weken; 

• niet fietsen gedurende vier à zes weken; 

• alcohol gebruiken in beperkte mate; 

• geen seksueel contract gedurende twee weken; 

• 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 dagziekenhuis, 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. 
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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 
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Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 

 

Uw persoonlijke aantekeningen: 

http://www.ziekenhuisgeel.be/

	Inhoudstafel
	De urinewegen      4
	Blaaspoliepen       4
	Wat is een Tur blaas ?     5
	Onderzoeken       6
	Inschrijving       6
	Preoperatieve onderzoeken     7
	De ochtend van de ingreep     7
	Verloop van de ingreep     8
	Complicaties       9
	Nazorg        9
	Ontslag uit het ziekenhuis     11
	Verhinderd       11
	Uw persoonlijke aantekeningen    13
	Geachte Mevrouw,
	Geachte Heer,
	U wordt in het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel opgenomen voor een heelkundige ingreep van de urinewegen, meer bepaald een Tur blaas. Dit is een transurethrale resectie van poliepen in de blaas. 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
	Onderzoeken
	Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie
	Dr. W. Gelders   Uroloog
	Dr. Ph. den Hollander  Uroloog

