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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Inleiding
TVT staat voor tension free vaginal tape: spanningsvrij vaginaal bandje.
Het is een van de operaties die kan worden toegepast bij stressincontinentie

Wanneer heb ik een TVT-operatie nodig?
Stressincontinentie kan op verschillende manieren worden behandeld.
In eerste instantie wordt meestal gekozen voor training van de 
bekkenbodemspieren door een bekkenbodem fysiotherapeut. Bij 
onvoldoende resultaat kan een ring of pessarium worden geplaatst. 
Wanneer deze behandelingen geen of onvoldoende effect hebben, is 
operatie een mogelijkheid. Voor welke operatie wordt gekozen is afhankelijk 
van de uitslagen van het onderzoek en de ervaring van degene die de 
operatie gaat uitvoeren. In de meeste gevallen wordt gekozen voor een 
TVT-operatie. Deze operatie kan niet worden uitgevoerd bij vrouwen die 
zwanger zijn of dat nog willen worden.
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Hoe werkt een TVT-operatie?
Bij de TVT-operatie wordt onder de naar beneden gezakte urinebuis met 
een kunststof bandje gelegd. Het bandje wordt met de beide uiteinden over 
het schaambeen gelegd en in de lus wordt de plasbuis gelegd. Het vormt zo 
een soort hangmatje dat aan twee punten van het schaambeen is 
vastgemaakt en waarin de urinebuis ligt. Het TVT-bandje wordt niet 
vastgehecht; het vergroeit vanzelf met het lichaamsweefsel. De operatie 
wordt uitgevoerd via een sneetje in de vagina en twee kleine sneetjes in de 
buikwand en duurt ongeveer dertig minuten.

De verdoving kan op verschillende manieren plaatsvinden:
• algehele verdoving (narcose);
• ruggenprik;
• plaatselijke verdoving in combinatie met een roesje.
De keuze voor de vorm van verdoving wordt in overleg met u vastgesteld.
Na de operatie krijgt u gedurende 24 uur een katheter. Deze wordt de 
volgende dag verwijderd. Als het plassen goed gaat en de blaas goed leeg 
geplast wordt kunt u met ontslag.



5

Resultaten
De resultaten van de TVT-operatie zijn goed. Meer dan tachtig procent van 
de vrouwen heeft geen klachten meer. Bij nog eens ruim tien procent zijn 
de klachten aanzienlijk verminderd. Bij de overige vrouwen zijn de klachten 
onveranderd; vaak was er bij deze vrouwen niet alleen sprake van 
stressincontinentie, maar ook van een overactieve blaas.

Complicaties en bijwerkingen
De TVT-operatie verloopt meestal zonder complicaties of bijwerkingen. 
Complicaties en bijwerkingen die kunnen optreden zijn:
• blaasontsteking. Deze wordt behandeld met antibiotica;
• tijdelijk niet goed kunnen plassen. De urine wordt tijdelijk met een 

katheter afgevoerd;
• vaginale bloederige afscheiding. Dit wordt veroorzaakt door het sneetje 

in de vagina en verdwijnt vanzelf;
• verhoogde aandrang om te plassen. Dit kan tijdelijk worden behandeld 

met medicijnen en verdwijnt daarna vanzelf.

Als u na het verwijderen van de katheter niet kan plassen of u plast 
voortdurend kleine beetje dient u contact op te nemen met het ziekenhuis, 
ook ’s nachts en in het weekend.

’s Nachts en in het weekend via de Spoed Eisende Hulp
T 010 297 53 00
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Controle
Volgens afspraak komt u op controle bij de uroloog. Als u door ziekte of een 
andere reden verhinderd bent om op de afspraak te komen, neem dan 
contact op met de polikliniek Urologie.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact 
opnemen met polikliniek Urologie. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en 
met vrijdag tussen 8.30 - 16.00 uur.

Polikliniek Urologie (route 11)
T 010 297 5 450

Urologie verpleegkundige
T 010 297 53 46
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