Opheffen vernauwing in de
plasbuis

Ziekenhuis Gelderse Vallei

De uroloog gaat een vernauwing in de plasbuis opheffen. Door de
vernauwing weg te nemen worden de plasklachten en/of
urineweginfecties opgeheven.

Voorbereiding
Indien u bloedverdunners gebruikt dient u deze in overleg met de uroloog
voorafgaand aan het onderzoek te stoppen. Het aantal dagen is afhankelijk
van het type bloedverdunner dat u gebruikt.

Dag van de behandeling
Er zijn geen andere voorbereidingen nodig dan hierboven vermeld. U moet er
rekening mee houden dat u na het onderzoek rustig aan moet doen. Laat
grote inspanningen achterwege in verband met mogelijke nabloeding. Na de
ingreep kunt u zelf niet deelnemen aan het verkeer.

De ingreep
Nadat u op de onderzoeksbank heeft plaatsgenomen verdooft de uroloog u
plaatselijk. Bij de vrouw gaat dat met twee injecties bij het uiteinde van de
plasbuis en bij de man wordt meestal een verdovende gel direct in de
plasbuis gespoten en soms een locale verdoving rondom de basis van de
penis.
Vrouwen kunnen door de verdovingsprik soms wat duizelig worden. Dit is
altijd maar van korte duur.
Aansluitend vindt de ingreep plaats door middel van het inbrengen van een
speciaal instrument in de plasbuis, dat een inkerving in de plasbuis maakt,
zodat er meer ruimte ontstaat. Om te voorkomen dat de vernauwing na de
ingreep terugkomt en de wond de kans te geven te herstellen, krijgt u
gedurende één à twee dagen een katheter.

Na de behandeling
U krijgt van de polikliniekassistent instructies hoe u de komende dag(en) met
de katheter dient om te gaan. Ook krijgt u een afspraak voor het verwijderen
van de katheter.
Tevens krijgt u van de polikliniekassistent een verbandje in uw ondergoed om
uw kleding te beschermen bij eventuele nabloeding. Het is normaal dat er
gedurende enkele dagen wat bloed bij de urine zit. Drink daarom tenminste 1
liter extra, zodat de blaas goed gespoeld wordt.
Op de dag dat de katheter wordt verwijderd, krijgt u van de
polikliniekassistent preventief een antibioticum. Dit is noodzakelijk om infectie
te voorkomen.
Nadat de katheter verwijderd is kan er gedurende enkele dagen ook een
branderig gevoel optreden tijdens het plassen. Ook hier geldt weer: hoe
meer u drinkt, hoe minder geconcentreerd de urine is en hoe eerder de
klachten zullen afnemen. Hervat het gebruik van de bloedverdunners pas als
de urine helder is.

Vragen
Als u vragen heeft over het onderzoek, stelt u ze dan gerust aan de
polikliniekassistent die bij de behandeling aanwezig is. Kijk voor aanvullende
informatie op internet: www.urolog.nl
U kunt op werkdagen tussen 08.30 - 12.30 en 13.30 - 16.30 uur bellen naar
de polikliniek urologie, (0318) 43 51 00.
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