
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

Urolastic procedure 
 

Inleiding 

Uw behandelend uroloog/gynaecoloog heeft met u besproken, dat u een procedure/ingreep 

ondergaat om uw urine incontinentieprobleem te verhelpen. Dit gebeurt door het injecteren van 

zogenaamde urolastic bolletjes. 

 

Stressincontinentie 

Stressincontinentie betekent dat u ongewild urine verliest bij plotselinge drukverhoging in  

de buik. Bijvoorbeeld bij hoesten, tillen, opstaan, lachen of sporten. De druk op de blaas  

is dan verhoogd en de sluitspier van de blaas werkt op dat moment niet voldoende.  

Er komt dan wat urine uit de blaas. Stressincontinentie wordt ook wel inspanningsincontinentie 

genoemd. 

 

Ontstaan stressincontinentie 

Er zijn enkele factoren die een rol kunnen spelen bij stressincontinentie: 

 bevallingen: verzwakking van de bekkenbodemspieren; 

 kunstverlossingen; 

 overgewicht; 

 chronisch hoesten (bijvoorbeeld door astma en/of bronchitis COPD); 

 hormonaal: tekort aan oestrogenen (vrouwelijke hormonen); 

 familiair: in sommige families komt stressincontinentie vaker voor dan in andere. 

 

Diagnose stellen 

Om de diagnose stressincontinentie te stellen, zijn enkele onderzoeken noodzakelijk.  

Naast uw klachtenpatroon en een lichamelijk onderzoek, kan het noodzakelijk zijn de blaas van 

binnen te bekijken met een speciaal instrument. Dit onderzoek noemt men een cystoscopie. 

Daarnaast kan een onderzoek nodig zijn naar de functie van de blaas en het 

sluitingsmechanisme. Dit is een urodynamisch onderzoek. 

 

Er wordt u gevraagd een dagboek bij te houden van 24 uur, waarin u opschrijft wanneer en 

hoeveel u plast en wanneer u urine verliest. Ook kunt u doorverwezen worden naar een 

gespecialiseerd incontinentieverpleegkundige. 

 

Behandeling stressincontinentie 

Er zijn verschillende mogelijkheden om stressincontinentie te behandelen: 

 Verstevigen bekkenbodem: d.m.v. biofeedback fysiotherapie, bij een erkend gespecialiseerd 

bekkenfysiotherapeut. 

 Toedienen van oestrogenen (hormoontherapie) als de stressincontinentie een gevolg is van 

een tekort aan oestrogenen. 

 Plaatsen van een pessarium als de oorzaak een verzakking van de baarmoeder is. 

Als bovengenoemde behandelingen niet werken, kan een operatie/ ingreepje zinvol zijn. 
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Urolastic procedure/ingreep 

Urolastic is een injecteerbaar implantaat voor de behandeling van stressincontinentie bij 

vrouwen (en mannen). Het bestaat uit twee componenten die na mengen binnen enkele minuten 

uitharden tot een zacht, flexibel materiaal. Terwijl het mengsel nog vloeibaar is, wordt het 

geïnjecteerd op vier posities rondom de plasbuis. Dit vernauwt en stabiliseert de plasbuis, 

waardoor het sluitingsmechanisme sterk verbetert. Urolastic hecht niet aan het omliggende 

weefsel en kan, indien nodig, gemakkelijk verwijderd worden. De Urolastic procedure is simpel, 

minimaal invasief en snel. De behandeling zelf duurt ongeveer 15 minuten en wordt op de 

polikliniek Urologie uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. 

 

Verblijf in het ziekenhuis 

U komt op de dag van de behandeling een half uur vóór het afgesproken tijdstip naar het 

ziekenhuis. Daar meldt u zich bij de receptie, zij zullen u doorverwijzen naar de afdeling 

Dagbehandeling. U mag gewoon eten en drinken, medicijnen kunt u gebruiken zoals u gewend 

bent, ook bloedverdunners. U hoeft geen spullen voor overnachting mee te nemen. 

Op de afdeling Dagbehandeling krijgt u twee paracetamol tabletten en één ciprofloxacine tablet  

(antibiotica) om in te nemen. Op het afgesproken tijdstip wordt u naar de polikliniek Urologie 

gebracht voor de Urolastic procedure. 

 

Na afloop wordt u weer terug gebracht naar de afdeling Dagbehandeling. Als u geplast heeft, 

mag u naar huis.  

 

Weer thuis 

Adviezen als u weer thuis bent: 

 Een tot twee weken niet fietsen of auto rijden. 

 Drie weken niet zwaar tillen. 

 U mag na drie dagen weer gaan werken, mits dit geen zwaar lichamelijk werk is. 

 Bij deze ingreep geldt dat er nog vaginaal bloedverlies kan zijn en dit wat langer kan 

aanhouden. 

 Neem de tijd om rustig te plassen. In het begin kan dit moeite kosten, maar dit is van 

tijdelijke aard. 

 Na drie weken kan meestal weer geslachtsgemeenschap plaatsvinden. 

 

Complicaties (bijwerkingen) 

Deze procedure heeft een grote kans van slagen. Toch kunnen zoals bij elk ingreep 

complicaties optreden, zoals: 

 Vaginaal bloedverlies: dit verdwijnt meestal na een dag. 

 Pijn in het operatiegebied: hiervoor krijgt u pijnmedicatie. 

 Urineweginfectie: deze kan ontstaan, ook al is er preventief antibiotica gegeven. 

 Het niet kunnen plassen. Meestal is dit van tijdelijke aard. U zult dan voor een aantal dagen 

een katheter krijgen. Deze wordt een aantal dagen na de ingreep op de polikliniek 

verwijderd, waarna het plassen meestal op gang komt. 
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 Soms kan de aandrang om te plassen wat groter zijn na de ingreep. Dit vermindert na 

enkele weken. 

 Als de aandrang om te plassen niet vermindert na een paar weken, neem dan contact op 

met de polikliniek Urologie.  

 Een enkele maal zijn de urolastic balletjes gevoelig bij seksuele activiteiten. 

 In een klein aantal gevallen kan urineretentie optreden: er blijft dan steeds wat urine achter 

in de blaas na het plassen.  

 In zeldzame gevallen treedt infectie van de balletjes op of moeten deze om een andere 

reden verwijderd worden. Er is dan opnieuw een ingreep nodig. 

 

 

Tot slot  

Op onze polikliniek worden ook geregeld spoedprocedures uitgevoerd of duren behandelingen 
soms langer dan vooraf voorzien en gepland. 
Wij vragen uw begrip als u onverhoopt langer moet wachten voordat u geholpen wordt. 
 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, kunt u tijdens kantooruren contact 

opnemen met de polikliniek Urologie via telefoonnummer: (079) 346 2860. Buiten kantooruren 

kunt u contact opnemen met de Spoed Eisende Hulp (079) 346 2626. 

 

Door akkoord te gaan met het onderzoek of behandeling, geeft u toestemming. Bij deze willen 

wij u erop attenderen, dat u uw medewerking verleent aan een onderzoek of behandeling. Voor 

ingewikkelde onderzoeken en behandelingen zal uw specialist hier expliciet om vragen. Bij 

vragen kunt u terecht bij één van onze medewerkers. 

 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 

van de afdeling Urologie of via info@llz.nl 


	Urolastic procedure
	Tot slot

