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Trans-urethrale 
resectie

van de prostaat
(TURP)

Tips en nazorg
•	 Drink veel water (1,5 liter per dag).
•	 Douchen en baden is toegestaan.
•	 Zware lasten heffen en fietsen raden we af 

tijdens de eerste 6 weken.
•	 Tracht persen bij stoelgang te vermijden. 

Heb aandacht voor een voor vlotte stoel-
gang: voldoende drinken en vezelrijke 
voeding innemen. Neem indien nodig 
Forlax® of Movicol® in. 

•	 Tot 6 weken na de ingreep kan er bloed 
aanwezig zijn in uw urine. Indien de urine 
meer bloederig is, moet u meer drinken. 

•	 U kan eventueel incontinentiemateriaal 
aankopen in de thuiszorgwinkel.

•	 U hoeft uw steunkousen niet meer te dra-
gen als u opnieuw voldoende beweegt. 
Breng ze terug mee bij een eventuele 
volgende opname.

•	 Hebt u pijn, dan kan u een pijnstiller 
(Dafalgan®) of ontstekingsremmer (Diclo-
fenac®, Ibuprofen®, Piroxicam®, Meloxi-
cam®, Naproxen®) nemen.

•	 Neemt u bloedverdunners, vraag dan aan 
uw behandelende uroloog wanneer u die 
opnieuw kan nemen.

•	 Als u niet goed kunt plassen of u krijgt 
koorts (> 38°C), neem dan onmiddellijk 
contact op met de dienst urologie.

Controle
Ondervindt u geen problemen, dan komt u 
langs op controle 

•	 op de consultatie van 

dr. ................................................................
......

op ............ / ............ / 20........

om ................................... uur

•	 bij uw huisarts op 

............ / ............ / 20........

Wij wensen u een goede thuiskomst en een 
spoedig herstel!

urologisch centrum



U moet dan met een goed gevulde blaas ko-
men voor een plastest (uroflowmetrie) waarbij 
we het plasdebiet meten. Indien u tijdens het 
wachten dringend moet plassen, meldt u dit 
bij het secretariaat; de verpleegkundige zal 
u onmiddellijk laten plassen in de uroflow-
meter.

Thuis
Hou er rekening mee dat het soms even kan 
duren voor uw klachten volledig verdwijnen. 
De eerste zes weken na de ingreep kan er af 
en toe wat bloed in de urine aanwezig zijn en 
kan het wateren bovendien pijnlijk of bran-
derig aanvoelen. Het bloed in de urine wordt 
veroorzaakt doordat de bloedklontertjes in de 
prostaat langzamerhand vrijkomen, terwijl er 
daaronder een nieuw slijmvlies groeit. 

U kan ook het gevoel hebben dat u zich erg 
moet haasten om tijdig het toilet te bereiken. 
Deze klachten zijn van voorbijgaande aard en 
verdwijnen als de wonde binnenin genezen is. 
Indien nodig mag u medicatie (ontstekings-
remmers) innemen om deze eerste weken wat 
vlotter te laten verlopen.

Een belangrijke nevenwerking van deze ope-
ratie is de retrograde ejaculatie. Dit betekent 
dat het sperma bij een zaadlozing niet meer 
via de penis naar buiten komt maar naar de 
blaas gaat. Dit watert u dan achteraf gewoon 
uit. Dit verandert niets aan de kwaliteit van 
de erectie of het gevoel van klaarkomen. We 
noemen dit dan ook een ‘droog orgasme’. 
Deze bijwerking is blijvend.

Na de ingreep brengen we een blaassonde in 
om de urine te laten afvloeien en om geduren-
de een tweetal dagen de bloedklonters uit de 
blaas weg te spoelen. Vervolgens gaat u naar de 
ontwaakruimte waar u nog enkele uren verblijft.

Na de ingreep
De eerste dagen kunnen uiteraard lichte pijn-
klachten optreden ten gevolge van de operatie 
of naar aanleiding van spasmen van de blaas 
door de sonde. Aarzel niet dit te melden zodat 
we u indien nodig pijnmedicatie kunnen toedie-
nen. 

De blaassonde met spoelsysteem blijft meestal 
2 tot 3 dagen ter plaatse. De spoeling kan stop-
pen zodra de urine helder is. Als de urine ook 
zonder de spoeling helder blijft, kunnen we 
de sonde verwijderen. Vanaf dan moet u zelf 
de blaas spoelen door voldoende te drinken: 
ongeveer 1,5 liter per dag. 

Als u na het verwijderen van de sonde vlot kan 
wateren (zonder dat er urine achterblijft in de 
blaas) mag u diezelfde dag nog naar huis. 

U krijgt steeds een afspraak om terug op contro-
le te komen, meestal 2 weken na de ingreep.  

Geachte heer

Na onderzoek van uw plasklachten is vast-
gesteld dat een goedaardige vergroting van 
de prostaat de oorzaak van uw klachten is. In 
overleg met uw uroloog werd besloten een 
trans-urethrale resectie van de prostaat (TURP) 
uit te voeren. 

Hierbij nemen we via de plasbuis (urethra) weef-
sel van de prostaat weg. Hierdoor vermindert de 
druk op de plasbuis en zullen uw plasklachten 
normaal gezien verminderen of verdwijnen.

Wat gebeurt er voor de ingreep
Doorgaans wordt u de ochtend van de ingreep 
opgenomen in het ziekenhuis. U moet nuchter 
zijn: dit betekent dat u vanaf middernacht niet 
meer mag eten, drinken of roken. De resultaten 
van de nodige onderzoeken (elektrocardiogram 
(hartfilmpje), bloedonderzoek) die via de huis-
arts uitgevoerd werden, brengt u mee naar het 
ziekenhuis. Als u bloedverdunnende medicijnen 
gebruikt, spreekt u vóór de opname met uw 
behandelende arts af wanneer u best stopt met 
de inname.

De ingreep
De geneesheer-anesthesist zorgt voor een 
‘rachi-verdoving’ om het onderlichaam gevoel-
loos te maken. Deze inspuiting is nagenoeg 
pijnloos en dienen we in de rug toe. 

Via de plasbuis (urethra) brengt de uroloog een 
fijn kijkinstrument tot in de blaas. Het instrument  
beschikt over een elektrisch lusje waarmee we 
het overtollige prostaatweefsel verwijderen. U 
kan dit vergelijken met het uithollen van een ap-
pel vanuit het klokhuis waarbij uiteindelijk alleen 
de schil overblijft. 


