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Behandeling met het  

UroLift®-systeem

Het UroLift-systeem trekt het vergrote •	
prostaatweefsel aan de kant zodat de 
prostaat de plasbuis niet langer dichtdrukt.

Er komt geen snijden, verhitten of verwijderen •	
van prostaatweefsel aan te pas bij 
behandeling met het UroLift-systeem.

Uit klinische gegevens blijkt dat de ingreep •	
met het UroLift-systeem veilig en effectief is 
bij het verlichten van symptomen van de lage 
urinewegen veroorzaakt door BPH.

Het doel van de behandeling met het UroLift-•	
systeem is het verlichten van problemen met 
urineren, zodat u uw dagelijkse bezigheden in 
uw leven weer kunt oppakken.

De ingreep in stappen

Stap 1: 

Het UroLift®-
plaatsingsinstrument wordt 
via de plasbuis tot in de 
vergrote prostaat gebracht. 

Stap 2: 

Kleine implantaten worden 
permanent aangebracht om 
de vergrote prostaat opzij 
te trekken en de doorgang 
in de plasbuis te vergroten. 
De implantaten worden via 
een naald (niet afgebeeld) 
geplaatst, die vanuit het 
UroLift-plaatsingsinstrument 
in de prostaat wordt 
gebracht.

Stap 3: 

Het UroLift-
plaatsingsinstrument wordt 
verwijderd, waarna de 
plasbuis verwijd is en de 
symptomen afnemen.

Wat kunt u verwachten? 
Uw arts kan de behandeling met het UroLift•	 ®-
systeem onder plaatselijke verdoving of onder 
narcose uitvoeren.

U kunt medicatie krijgen waardoor u zich •	
tijdens de ingreep prettiger voelt.

Niet alle patiënten hebben na de ingreep een •	
katheter nodig, aangesloten op een urinezak.

U kunt naar huis zodra uw arts vindt dat •	
het kan.

 
Vragen en antwoorden

Hoe snel voel ik me beter na behandeling met 
het UroLift-systeem?

De resultaten variëren per patiënt, maar veel 
mannen merken al 2 weken na de ingreep dat 
verbetering van hun problemen met urineren 
verbeteren.

Tast de behandeling mijn seksuele 
functioneren aan?

In een klinisch onderzoek is geen melding 
gemaakt van permanente erectiestoornissen, 
noch van gevallen van droog orgasme (retrograde 
ejaculatie). Na behandeling met het UroLift-
systeem is er een klein risico op tijdelijke 
erectiestoornissen.

Wat gebeurt er tijdens de herstelperiode?

Tijdens de herstelperiode kunt u wat ongemak 
bij het urineren bemerken. U kunt tijdelijk een 
blaaskatheter nodig hebben. Er bestaat een klein 
risico op een tijdelijke urineweginfectie na de 
ingreep. Uw arts bespreekt met u hoe snel u uw 
dagelijkse bezigheden weer kunt oppakken.

Verstoren urineproblemen 
uw leven?
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Mogelijke behandelingen
Meer dan een derde van de mannen met BPH heeft 
zulke ernstige symptomen dat ze een behandeling 
vergen. Als u zo iemand bent, vraag uw arts dan 
welke behandeling voor u het meest geschikt is.

Geneesmiddelen

Uw arts kan u geneesmiddelen voorschrijven om 
uw symptomen te behandelen. Sommige mannen 
krijgen bijwerkingen, zoals duizeligheid, hoofdpijn of 
seksuele disfunctie, of hun symptomen worden niet 
afdoende verlicht.

Operatie

Er bestaan verschillende operatieve ingrepen 
waarbij weefsel wordt verwijderd of een deel van 
de prostaat krimpt door middel van warmte.

Transurethrale resectie van de prostaat (TURP)

TURP is de meest toegepaste ingreep bij BPH. Er 
wordt weefsel verwijderd, waardoor de prostaat 
kleiner wordt. De patiënt wordt meestal onder 
narcose gebracht en houdt na de operatie nog een 
aantal dagen een katheter in de blaas om de urine 
af te voeren.

Het verwijderen van prostaatweefsel veroorzaakt 
bloedingen en zwelling, met vervelende 
plasklachten tijdens de genezingsperiode 
als gevolg. Symptoomverlichting treedt niet 
onmiddellijk op, maar blijft bij veel mannen wel 
lang bestaan als het eenmaal zo ver is. TURP 
wordt beschouwd als de “gouden standaard” voor 
langdurige resultaten.

TURP kan echter ook langdurige bijwerkingen 
hebben, zoals erectiestoornissen, droge orgasmen 
(retrograde ejaculatie) of moeite met het ophouden 
van de urine (incontinentie).3

Laserresectie van de prostaat

TURP kan worden uitgevoerd met een laser 
bij ingrepen die “fotoselectieve vaporisatie 
van de prostaat” (FVP) en “holmiumlaser-
enucluatie van de prostaat” (HoLEP) heten. Met 
een laserbehandeling komt minder bloeding 
voor dan met conventionele TURP. Omdat er 
warmte wordt toegepast om prostaatweefsel 
te verwijderen, kan er nog wel sprake zijn 
van weefselzwelling en ongemakken tijdens 
de genezingsperiode. Meestal moet er na 
de ingreep een katheter in de blaas worden 
ingebracht.

Thermotherapie

Dit is een minimaal invasieve behandeling 
waarbij warmte-energie, zoals microgolven of 
radiofrequente (RF) energie, wordt toegepast 
om prostaatweefsel te vernietigen.

Het toepassen van hoge temperaturen kan 
weefselzwelling en vervelende plasklachten 
veroorzaken tijdens de genezingsperiode, 
die meestal 6 tot 8 weken duurt. 
Symptoomverlichting treedt niet onmiddellijk op 
en de patiënt krijgt vaak dagenlang een katheter 
in zijn blaas.

Behandeling met het UroLift®-systeem

Nu is er een minimaal invasief systeem 
waarmee de verstopte plasbuis weer 
open wordt gemaakt door het vergrote 
prostaatweefsel aan de kant te trekken. Er 
komt geen snijden, verhitten of verwijderen van 
prostaatweefsel aan te pas.

Vraag uw arts of een behandeling met het 
UroLift-systeem geschikt is voor u.

Hebt u last van de volgende 

symptomen?

Overdag en ’s nachts vaak moeten urineren•	

Zwakke of langzame urinestraal•	

Het gevoel dat u uw blaas niet helemaal •	
kunt ledigen

Moeilijk of vertraagd beginnen met urineren•	

Hevige aandrang tot urineren•	

Een haperende urinestroom•	

Inzicht in BPH

Als u aan bovengenoemde symptomen lijdt, dan 
bent u niet alleen. Meer dan 528 miljoen mannen 
overal ter wereld hebben een aandoening met de 
naam “benigne prostaathyperplasie” (BPH), die 
de prostaat vergroot.1,2

De prostaat is een klier die de plasbuis omringt. 
De plasbuis is de buis waarlangs de urine het 
lichaam verlaat. BPH is een goedaardige zwelling 
(geen kanker) van de prostaat die bij mannen 
ontstaat wanneer ze ouder worden. Wanneer de 
vergrote prostaat op de plasbuis drukt, kan dat 
erg vervelende klachten geven.
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