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Transurethrale resectie van blaaspoliep(en) 

Polikliniek Urologie, route 2.5
Telefoon (050) 524 6920

Algemeen

•  Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig 
identiteitsbewijs mee.

•  Bent u verhinderd, neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de 
polikliniek Urologie. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 
en 12.00 uur.

Inleiding

In overleg met uw arts heeft u een afspraak gemaakt voor een TUR-blaas. Dat 
is een operatie waarbij een blaaspoliep (of een stukje weefsel voor onderzoek)
wordt verwijderd via de plasbuis. TUR staat voor TransUrethrale Resectie, dat 
bekent verwijdering via de plasbuis.

Van uw arts heeft u gehoord waar het in uw geval om gaat. In deze folder leest u 
hoe deze ingreep verloopt en wat de gang van zaken is tijdens uw opname op de 
verpleegafdeling Urologie. De folder is bedoeld als aanvulling op de informatie 
die u van de arts heeft ontvangen. 

Voorbereiding

U moet nuchter zijn voor de operatie. Dit betekent dat u voor de operatie niet 
(alles) meer mag eten en drinken. We hanteren hiervoor de 6-4-2-regel. Wat deze 
regel inhoudt en wat u wel/niet mag, leest u in de folder Anesthesie en preoperatief 
spreekuur.

Vooraf aan de operatie

Op de dag van de operatie komt u nuchter naar het ziekenhuis. Soms overlegt 
de anesthesioloog met u dat u een dag eerder opgenomen moet worden. Op 
de afdeling krijgt u van de verpleegkundige mondelinge informatie over de 
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ope ratie en de gang van zaken op de afdeling. Na de operatie krijgt u ’s avonds 
een injectie ter voorkoming van trombose. Deze injectie krijgt u de volgende 
dagen ook toegediend. Verder krijgt u voor de operatie een antibioticatablet 
om blaasontsteking te voorkomen. De antibioticatablet krijgt u na de operatie 
tweemaal daags: ‘s ochtends op de nuchtere maag rond 7.00 uur en ‘s avonds 
rond 22.00 uur. 

U krijgt een uur voor de operatie speciale kleding aan, een OK-jasje en sokken. We 
verzoeken u uw sieraden af te doen en een eventuele gebitsprothese uit te doen. 
Daarna blijft u in bed. U krijgt een tablet als voorbereiding op de verdoving. Deze 
tablet is bedoeld als ontspanningsmiddel; u kunt er slaperig van worden. Vlak 
voor de operatie brengt een verpleegkundige u naar de operatieafdeling.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Uw contactpersoon krijgt tele fo-
nisch bericht dat de operatie is afgelopen. Op de uitslaapkamer wordt regelmatig 
uw bloeddruk en hartslag gecontroleerd. U heeft een slangetje in uw arm waar-
door u vocht krijgt toegediend (infuus). Ook heeft u een slangetje in uw plas buis 
(katheter) waardoor de urine uit de blaas in een opvangzak loopt. Via dezelfde 
katheter loopt tegelijkertijd via een spoelsysteem vocht in de blaas om eventuele 
bloedstolseltjes uit het operatiegebied weg te spoelen. De katheter zit met een 
ballonnetje in de blaas en kan er dus niet spontaan uitkomen. U verblijft enkele 
uren op de uitslaapkamer. Daar kunt u geen bezoek ontvangen. Een verpleeg-
kundige brengt u daarna terug naar de afdeling. In principe kunt u dan weer 
normaal eten en drinken. 

De dag(en) na de operatie

’s Morgens neemt een medewerker van het laboratorium bij u wat bloed af. 
Daarmee wordt gecontroleerd of u veel bloed heeft verloren tijdens en na de 
operatie. Het infuus kan verwijderd worden als:
•  de uitslag van het bloedonderzoek goed is;
•  u niet misselijk bent;
•  u extra kunt drinken.
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De katheter blijft één à twee dagen zitten, afhankelijk van de kleur van de urine. 
Als de katheter verwijderd is, wordt de urine opgevangen in een urinaal. 
De verpleegkundige kan dan zien of u voldoende plast en hoe de urine eruit ziet. 
Als het plassen goed gaat mag u, na overleg met de uroloog, naar huis.

In bepaalde situaties is het nodig om na de operatie de blaas te spoelen met een 
celdodende vloeistof. Het doel is cellen te verwijderen die tijdens de operatie zijn 
losgekomen. Deze nabehandeling voorkomt zoveel mogelijk dat die cellen zich 
gaan nestelen in de blaaswand of uitgroeien tot een nieuwe poliep. Als u voor 
een spoeling in aanmerking komt, zal uw uroloog u hierover informeren. De ver-
pleegkundige op de afdeling legt u uit hoe de spoeling in zijn werk gaat.

Naar huis

U krijgt een recept mee voor antibiotica. Deze kuur moet u helemaal afmaken. 
Ook krijgt u een brief mee voor de huisarts. 

Weefsel verkregen bij de operatie, wordt altijd opgestuurd voor onderzoek. Dit 
onderzoek duurt enkele dagen. De uitslag krijgt u soms tijdens de opname. Als de 
uitslag er nog niet is, dan hoort u die tijdens uw eerstvolgende controleafspraak.

De uroloog bespreekt dan ook met u of er meer blaasspoelingen nodig zijn. Deze 
spoelingen vinden plaats op de Dagbehandeling Oncologie (1C).

Leefregel

Veel drinken, minimaal twee liter vocht per dag.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de ingreep naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet 
het geval zijn, bespreekt u dit dan allereerst met degene die hiervoor direct 
verantwoordelijk is. U kunt in tweede instantie ook een afspraak maken met het 
hoofd van de afdeling of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. 
Meer informatie hierover vindt u op onze website of in de folder Uw tevredenheid, 
onze zorg.
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Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de polikliniek Urologie, tel. (050) 524 6920. De polikliniek is bereikbaar op 
werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur.





Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 30033

9700 RM  Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 1

Groningen

Algemeen telefoonnummer

(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl
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