Blaashals incisie
Algemeen
Onderzoek heeft aangetoond dat er een vernauwing van de
blaashals (blaasuitgang) bij u is geconstateerd.
De ingreep die hiervoor wordt verricht wordt een BHI genoemd:
Blaashals incisie
De operatie wordt via de plasbuis uitgevoerd en, dus via de
natuurlijke weg.
Incisie wil zeggen dat er een insnede gemaakt wordt in de plasbuis.
De blaashals incisie
De ingreep geschiedt onder algehele narcose of onder plaatselijke
verdoving.
Bij een plaatselijke verdoving krijgt u een ruggenprik. Ofschoon er
geen uitwendige wond is, dient de ingreep al een echte operatie
beschouwd te worden.
Voorbereiding
Wanneer u bloedverdunnende medicijnen (zoals marcoumar,
sintrommitis, ascal) gebruikt moet u dit van tevoren melden aan de
uroloog. In overleg met de behandelend arts zult u het gebruik van
deze medicijnen geruime tijd voor de operatie stoppen. Gewoonlijk
wordt u de dag van de operatie opgenomen.
Werkwijze
Na de anesthesie wordt de blaas geïnspecteerd. Hiervoor ligt u op
de rug met uw benen opgetrokken in beensteunen. Er wordt een hol
instrumentje in de plasbuis gebracht. Daarmee kunnen we binnenin
de plasbuis (urethra) kijken en een insnede maken.

Met een metalen haakje dat van buiten bedienbaar is en
aangesloten wordt op een elektrische krachtbron die toelaat te
snijden en te coaguleren (dichtbranden).Wanneer de insnede
gemaakt is wordt een spoelkatheter geplaatst tegen eventuele
nabloeding. De operatie duurt ongeveer 20 minuten.
Nazorg
Wanneer de urine helder gekleurd is en geen bloedstolsel aanwezig
zijn wordt de katheter gewoonlijk binnen 24 uur verwijderd. Wanneer
het plassen hierna goed op gang is gekomen, wordt het ontslag
gepland (meestal 1 tot 2 dagen na de operatie).
Volgens afspraak komt u op controle bij uw behandeld arts.
Klachten
Na de operatie kunt u een schrijnend gevoel hebben in de plasbuis.
Soms verliest u wat bloed bij de urine. Schrik hier niet van neem rust
en drink veel dan is de urine snel weer helder.
Bij koorts boven de 38,5 °C en wanneer het bloedverlies meerdere
dagen achtereen aanhoudt neem dan contact op met uw
behandelend arts.
Het totale herstel duurt ongeveer 2 weken.
Sexualiteit
Er is een verschil in de seksualiteit. Hoewel het beleven van het
orgasme hetzelfde is, blijft het vaak droog omdat bij de zaadlozing
het sperma in de blaas terecht komt en vervolgens wordt uitgeplast.
Dit kan absoluut geen kwaad.
Tot slot
Deze folder treft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra
informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere
omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven.
Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar worden gemaakt.
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u op
werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie tussen
08.30 – 12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur via telefoonnummer
(0223) 69 65 64.
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