Vernauwing van de plasbuis
Sachse, of Otis operatie

Binnenkort vindt bij u een operatie aan de plasbuis plaats. In deze folder
krijgt u informatie over deze ingreep.
Wat is een vernauwde plasbuis en/of blaasuitgang
Er is bij u een vernauwing van de plasbuis en/of blaasuitgang geconstateerd.
Deze vernauwing kan ontstaan door natuurlijke aanleg of beschadiging, waardoor
er littekenweefsel in de plasbuis zit. Bijvoorbeeld door een ongeluk, ontsteking of
eerdere ingreep.
Door de vernauwing is de urinestraal minder krachtig en kan het voor komen dat u
vaak moet plassen. Bovendien bestaat de kans dat er urine in de blaas
achterblijft, waardoor een blaasontsteking kan ontstaan. Een vernauwing kan
worden opgeheven door het insnijden van de vernauwing in de plasbuis
(Urethrotomia interna).
Doel van de operatie
Het doel van deze operatie is de vernauwing van de plasbuis en/of blaasuitgang
op te heffen.
Voorbereiding op de operatie
Preoperatieve screening
Voordat u geopereerd kunt worden heeft u een afspraak bij de Preoperatieve
Screening (POS poli). U ontvangt daar informatie over de anesthesie en de
voorbereiding op de operatie. Al deze informatie staat beschreven in de folder
Preoperatieve screening en anesthesie (A10).
Nuchter
Voor deze operatie moet u nuchter zijn. De regels over het nuchter zijn leest u in
de folder Preoperatieve screening en anesthesie (A10).
Opname
Op de dag van opname meldt u zich ruim op tijd bij de receptie. Nadat u bij het
opnamebureau bent geweest gaat u naar de afdeling Dagbehandeling. De
operatie vindt plaats in dagbehandeling. Soms blijft u één nacht in het ziekenhuis.
De operatie
U krijgt een infuus in uw arm of hand. De operatie kan onder narcose of met een
ruggenprik plaatsvinden. Om de vernauwing op te heffen snijdt de uroloog het
littekenweefsel in. Dit kan hij op twee manieren doen:
 Sachse operatie: Als de vernauwing diep in de plasbuis zit werkt de uroloog
met een kijkinstrument om te zien waar hij het weefsel insnijdt.

 Otis operatie: Als de vernauwing aan het begin of in het midden van de
plasbuis zit snijdt de uroloog het weefsel “blind” in.
Na de operatie krijgt u een katheter in de plasbuis, die de urine afvoert. Deze
katheter wordt later op de dag of de volgende morgen verwijderd. Gemiddeld
duurt de operatie 15 tot 30 minuten. De slaagkansen van de behandeling ligt op
circa 70% als de vernauwing voor het eerst wordt ingesneden. Als de vernauwing
terugkomt, wordt de kans op succes bij herhalen van de behandeling steeds
kleiner. De uroloog bespreekt met u eventuele alternatieve
behandelingsmethoden.
Risico’s en complicaties
 Tijdens de eerste nachten kunt u bij een erectie een bloeding krijgen, dit
bloeden gaat vanzelf weer over.
 Door de operatie kan nieuw littekenweefsel ontstaan. Uw plasbuis kan hierdoor
opnieuw vernauwen.
 Het kan zijn dat u na de operatie een urineweginfectie krijgt. Dit is goed te
behandelen met antibiotica.
Neem contact op met de polikliniek urologie als u:
 denkt een urineweginfectie te hebben;
 slechter gaat plassen, de straal van urine minder krachtig wordt.
Na de operatie
Als alle controles, hartslag, bloeddruk en ademhaling goed zijn, kunt u terug naar
de Dagbehandeling. Als u geen pijn heeft en niet misselijk bent, mag u enkele
uren na de operatie weer eten en drinken. Na de operatie krijgt u pijnstillers. Heeft
u ondanks deze medicijnen nog pijn, meld dat dan aan een verpleegkundige. Als
er geen bloedstolsels meer aanwezig zijn, verwijdert de verpleegkundige de
katheter.
Nadat de katheter verwijderd is, kan een aantal dingen anders zijn dan u gewend
bent:
 u kunt ongewild wat urine verliezen;
 er kan nog wat bloed in uw urine voorkomen (tot drie weken na de operatie);
 het plassen kan met kleine beetjes gaan en pijnlijk zijn (branderig).
Dit zijn normale verschijnselen. Waarschuw een verpleegkundige als u denkt dat
het afwijkend is. Om de blaas goed door te spoelen, drinkt u twee liter vocht per
dag. Bij warm weer drinkt u nog meer. U mag naar huis als u na het verwijderen
van de katheter goed kan plassen.

Controle
U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek, ongeveer twee weken
na de operatie.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op het secretariaat
urologie.0187 60 71 90.
Heeft u nog vragen?
Binnen 30 dagen na de behandeling neemt u contact op met de poli urologie, te
bereiken van maandag tot en met vrijdag van
8.00-16.00 uur, 0187 60 71 90.
Buiten kantoortijden met de Spoed Eisende Hulp (SEH),
 0187 60 79 90.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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