TRANS URETHRALE RESECTIE
TUMOR (TUR-T)
In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie
over kleine tumoren in de blaas. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te
lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op
deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u worden
meegedeeld.
Algemeen
Uw behandelend arts heeft u verteld dat
in uw blaas één of meerdere kleine tumoren zijn gevonden. Deze tumoren zijn
meestal oppervlakkig, dat wil zeggen dat
ze alleen in het blaasslijmvlies groeien en
niet dieper in de spierwand. De tumoren
kunnen door middel van een kleine operatie worden verwijderd. Dit wordt TUR-T
genoemd oftewel Trans Urethrale
Resectie Tumor.
Hoe verloopt een TUR-T
De ingreep verloopt via (=trans) de plasbuis (=urethra). U heeft dus geen uitwendige operatiewond. De operatie vindt
meestal plaats onder regionale verdoving
via de zogenaamde ruggenprik of spinaal
anesthesie. Deze verdoving maakt het
onderlichaam tijdelijk gevoelloos. Ook
kan de operatie onder volledige narcose
worden uitgevoerd. Na de ingreep blijft u
enkele dagen in het ziekenhuis.
Voorbereiding
Ter voorbereiding op de ingreep doorloopt u een pre-operatief screeningstra-

ject via de afdeling Intake. U heeft gesprekken met een medewerker van de
afdeling Intake, de anesthesioloog (=
degene die u onder narcose brengt op de
operatiekamer of de ruggenprik plaatst)
en, indien u ook medicatie gebruikt, kan
het zijn dat tevens een afspraak wordt
gemaakt bij de ziekenhuisapotheker.
Meer informatie over de voorbereiding
kunt u lezen in de Opnamegids, die u
ontvangt bij uw afspraak op de afdeling
Intake.
De ingreep
Met speciale instrumenten wordt laagje
voor laagje tumorweefsel weggesneden
(resectie).
Katheter
Bij de operatie ontstaat een wondje in de
blaaswand op de plaats waar de tumor
heeft gezeten. Dit kan nog enige tijd na
de ingreep bloeden en de urine rood
kleuren. Indien het bloedverlies fors is
kunnen stolsels ontstaan. Deze stolsels
kunnen de plasbuis verstoppen en het
plassen onmogelijk maken.
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Blaasspoelingen
Aanvullende behandeling met toediening
van medicatie in de blaas verkleint de
kans op recidieven. Middelen die daar
vaak voor worden gebruikt, zijn
Mitomycine en BCG (Bacillus CalmetteGuérin). In sommige gevallen moeten
deze blaasspoelingen poliklinisch worden
herhaald over een langere periode.

Om dit te voorkomen, krijgt u na de operatie tijdelijk een katheter. Via deze
katheter kan de blaas worden gespoeld
om de vorming van stolsels tegen te gaan.
De urine met bloed kan via de katheter
makkelijk de blaas verlaten.
Oppervlakkig of invasief
Oppervlakkige blaastumoren kunnen met
een TUR-T meestal volledig (radicaal)
worden verwijderd. Tumoren die niet
alleen in het slijmvlies groeien maar ook
dieper in de spierwand van de blaas,
kunnen met deze techniek meestal niet
geheel worden verwijderd. Een TUR-T
zal dan toch worden verricht om de aard,
de mate van kwaadaardigheid en de
diepte van tumorgroei te kunnen bepalen.
Hiertoe beoordeelt de patholoog al het
verwijderde weefsel onder de microscoop.

In vrijwel alle gevallen wordt een éénmalige toediening gegeven binnen 24 uur na
de operatieve verwijdering van de blaastumor. Het medicijn wordt opgelost in
steriele vloeistof en via de katheter in de
blaas gebracht. U dient het medicijn ruim
een uur in de blaas te houden. Zo heeft
de behandeling het meeste effect.
Er zijn speciale regels die er op gericht
zijn om de risico`s van het gebruik van
cytostatica voor u en de verpleegkundige
te beperken. De verpleging die de spoeling geeft, draagt hiervoor beschermende
kleding, zoals handschoenen, schort en
mondmasker.

Uw behandelend arts kan al bij een
cystoscopie (= kijkonderzoek van de
blaas) een vrij goede inschatting maken
of de tumoren oppervlakkig zijn of niet.
Het is echter de patholoog die uiteindelijk
de diagnose stelt. U hoort de definitieve
uitslag van het weefselonderzoek bij uw
eerste poliklinische controle na de operatie, die ongeveer twee weken na de
operatie wordt ingepland.

Weer urineren
Belangrijk is dat u niet met uw handen
in aanraking komt met de vloeistof
wanneer u weer voor de eerste keer
plast. Bij eventueel huidcontact kunt u
het beste de huid direct afwassen met
water. Mannen kunnen het beste zittend
plassen om spatten te voorkomen.

Terugkeer van de tumor
Meestal is verwijdering van de tumortjes
niet voldoende als totale behandeling. Bij
60-70% van de mensen keren de oppervlakkige blaastumoren namelijk terug. Er
is dan sprake van een recidief. In een
kwart van de recidiefgevallen is de tumor
kwaadaardiger dan de oorspronkelijke
tumor. In 10 tot 15% van de recidieven is
de tumor niet meer oppervlakkig maar
spierinvasief geworden. Het kwaadaardiger worden of dieper in de blaaswand
groeien heet progressie.

Het toilet spoelt u vervolgens twee maal
door met een gesloten deksel. Bij morsen
van urine buiten het toilet dient u de omgeving goed te reinigen met water en een
schoonmaakmiddel. Als u morst op kleding kan deze gewoon in de wasmachine,
echter wel eerst spoelen met een koud
wasprogramma. Dit alles geldt voor de
dag van de behandeling en de dag erna.
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Leefregels en adviezen
Om een goed herstel na uw operatie
mogelijk te maken is het beter dat u de
eerste twee weken na de operatie
geen alcohol drinkt.
geen zware lichamelijke arbeid
verricht.
niet fietst.

scopie). Ook worden uw urine en bloed
regelmatig gecontroleerd. Deze controles
vinden in principe poliklinisch plaats.
Invasieve tumor
In de minderheid van de gevallen is de
tumor spierinvasief. De behandeling bestaat in dat geval uit een totaal andere
therapie waarbij de blaas meestal niet
kan worden behouden. Indien dit bij u van
toepassing is, bespreekt uw behandelend
arts dit uitvoerig met u.

Als u voor de operatie bloedverdunnende
middelen gebruikte, mag u het gebruik
hiervan alleen hervatten op voorschrift
van uw behandelend arts. Voordat u naar
huis gaat wordt het tijdstip van hervatting
aan u medegedeeld.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze algemene
informatie nog vragen hebben, stelt u die
dan gerust aan uw behandelend arts of
de assistente van de polikliniek Urologie.

Wij adviseren u de eerste weken minimaal 2 liter per dag te drinken. Dit draagt
bij aan een goed herstel en genezing van
de inwendige wond. Met name als uw
urine nog wat bloed bevat, is het van
belang dit advies op te volgen. De blaas
wordt op deze manier op natuurlijke wijze
'gespoeld', waardoor de urine weer lichter
van kleur zal worden.

De medewerkers van de polikliniek
Urologie zijn hiertoe op werkdagen van
08.00 tot 16.30 uur bereikbaar op
telefoonnummer (0181) 65 83 89.
Voor meer informatie over de afdeling
Urologie van het Spijkenisse Medisch
Centrum en over urologische onderzoeken en behandelingen verwijzen wij u
naar www.spijkenissemc.nl > specialisme
Urologie.

Aangeraden wordt om in ieder geval tot
de eerste poliklinische controle geen
geslachtsgemeenschap te hebben.
Weefselonderzoek
Tijdens uw operatie wordt weefsel uit de
blaas verwijderd en opgestuurd naar het
laboratorium voor onderzoek. De uitslag
van dit onderzoek en het vervolgbeleid
worden besproken tijdens uw controleafspraak bij uw behandelend arts, die
ongeveer twee weken na uw operatie
plaatsvindt.

Wij maken u er op attent, dat vergoeding
van de kosten voor onderzoek of behandeling in het Spijkenisse Medisch
Centrum afhankelijk is van uw zorgverzekeraar en de zorgpolis die u heeft afgesloten. Om verrassingen te voorkomen
adviseren wij u contact op te nemen met
uw zorgverzekeraar om na te gaan in
hoeverre de kosten voor u worden
vergoed.

Controle
Om het effect van de behandeling te
controleren zal uw behandelend arts na
de verwijdering van de blaastumoren
regelmatig in uw blaas kijken (cysto-
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Meer informatie leest u in de folder
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht >
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.
Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl.
Deze website biedt informatie over de
zorgnota en de zorgkosten in het algemeen, geeft antwoord op veel gestelde
vragen en geeft aan waar u met welke
vraag terecht kunt.
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