
Patiënteninformatie

TOT of TVT - Blaasophanging

INLEIDING
Inspanningsincontinentie is een vorm van urineverlies die voorkomt bij inspanningen zoals tillen, sporten of 
springen. Dit wordt ook stressincontinentie genoemd, met stress bedoelt men dat het urineverlies optreedt als de 
druk in de buikholte plotseling toeneemt door het aanspannen van de buikspieren. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook bij 
hoesten, niezen en lachen. U verliest dan urine zonder dat u aandrang voelt.

Het doel van de operatie is het afsluitmechanisme van de blaas te verstevigen. Het is een weinig belastende ingreep 
met een grote kans op slagen en dus het verminderen van de klachten.

Bij de operatie trekt de arts de urinebuis die wat naar beneden is gezakt en weinig steun heeft omhoog met een 
bandje. Zo stroomt de urine minder gemakkelijk uit de blaas weg. Dit bandje is van een fijngeweven kunststof 
hechtmateriaal gemaakt.

VOOR DE OPERATIE
• Vóór de opname dienen er een aantal preoperatieve onderzoeken te gebeuren. U kan deze onderzoeken bij het 

preoperatief circuit in het ziekenhuis laten uitvoeren, zij overlopen eveneens met u de preoperatieve vragenlijst 
en uw thuismedicatie. Deze onderzoeken kunnen eventueel ook bij uw huisarts worden uitgevoerd.

• Bij opname dient u de preoperatieve vragenlijst mee te brengen evenals een lijst van thuismedicatie met dosis, 
hoeveelheid en tijdstip van inname

• Het is belangrijk dat u nuchter bent, dit wil zeggen dat u vanaf middernacht niks meer mag eten of drinken. De 
arts geeft u ook informatie over welke medicatie u nog mag innemen of met welke medicatie u vooraf moet 
stopzetten, zoals bloedverdunners.

• Bij aankomst op de dienst zal een verpleegkundige u begeleiden naar de kamer. De preoperatieve vragenlijst 
wordt overlopen met de anamnese waarbij allergieën, medische voorgeschiedenis, gewicht en lengte 
worden overlopen. Ook de thuismedicatie wordt overlopen en zorgvuldig genoteerd. U dient dit formulier te 
ondertekenen. De operatiezone wordt geschoren en u krijgt premedicatie voor de algemene narcose. 

DE OPERATIE
Er bestaan twee methodes die hetzelfde resultaat geven, een TVT of TOT, uw gynaecoloog of uroloog beslist welke 
methode voor u het meest geschikt is.

TVT operatie
TVT is een afkorting van tensionfree vaginal tape. De arts brengt het draagbandje via een sneetje midden onder de 
urinebuis in de voorwand van de vagina in en zorgt ervoor dat het net boven het schaambeen uitkomt. Het bandje 
wordt niet vastgehecht omdat het door weerstand niet kan verschuiven en binnen korte tijd vergroeit met het 
weefsel eromheen. Wel wordt de huid van de sneetjes boven het schaambeen meestal met twee oplosbare draadjes 
gesloten.
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TOT operatie
TOT is een afkorting van trans obturator tape. De arts maakt een sneetje in beide liezen en een sneetje midden 
onder de urinebuis in de voorwand van de vagina. Een bandje wordt via de lies onder de urinebuis geplaatst ter 
ondersteuning. Het bandje wordt niet vastgehecht omdat het door weerstand niet kan verschuiven en binnen korte 
tijd vergroeit met het weefsel eromheen. Wel wordt de huid van de sneetjes in de lies met 2 hechtingen gesloten.

NA DE OPERATIE
Nadat u uit de narcose ontwaakt bent en pijnvrij bent wordt u naar uw kamer gebracht met een infuus en een 
blaassonde. Het infuus en de blaassonde worden meestal de volgende dag verwijderd, u kan dan weer zelf plassen.

Soms lukt het niet meteen om de blaas goed leeg te plassen. Daarom controleren we met een echoapparaat of uw 
blaas helemaal leeg is. Als u voldoende kan plassen mag u naar huis.

HERSTEL EN ADVIEZEN VOOR THUIS
Regelmatig plassen
De eerste weken na de operatie hoeft u niet extra te drinken. Wel is het belangrijk re gelmatig te plassen, minstens vijf 
keer per dag. De eerste weken treedt soms nog on gewild urineverlies op. Ook kunt u tijdelijk meer aandrang voelen. 
Sommige vrouwen hebben het gevoel over een weerstand te plassen. Dit gevoel verdwijnt later vanzelf.

Niet zwaar tillen
De eerste 6 weken is het belangrijk om niet zwaar te tillen, dus geen kinderen optillen, geen zware 
boodschappentassen dragen en geen ander zwaar werk doen. Daarna kunt u uw gewone werkzaamheden 
gaandeweg hervatten. Bespreek voor de operatie met uw arts of het verstandig is extra hulp voor deze periode te 
regelen.

Douchen
Direct na de operatie kunt u weer douchen. Wacht met het nemen van een bad tot de bloederige afscheiding uit de 
vagina gestopt is.

Tampons & seksuele gemeenschap
• Gebruik geen tampons de eerste twee weken na de operatie
• Wacht vier weken met seksuele gemeenschap

CONTROLEAFSPRAAK
Ongeveer vier tot zes weken na de ingreep komt u op controle bij uw gynaecoloog of uroloog. De arts bekijkt de 
wonde en bespreekt het resultaat met u. Het is van belang dat u eventuele klachten meldt. De arts bespreekt ook of 
u alle werkzaamheden weer mag uitvoeren.

CONTACT
Dienst heelkunde E3, tel. 012 39 73 76


