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1. Anatomie van de urinewegen

 De urinewegen bestaan uit twee nieren, twee 
urineleiders (ureters), de blaas en de plasbuis (urethra).

 De belangrijkste functie van de urinewegen is de 
geproduceerde urine vanuit de nieren vervoeren en 
opslaan totdat er een geschikt moment is om de blaas te 
legen. Vanuit de nieren gaat de geproduceerde urine via 
de ureters naar de blaas.

 De blaas is een grote spier die samenknijpt wanneer 
je gaat plassen. Het ophouden van urine gebeurt door 
middel van twee soorten kringspieren, ook wel de 
interne en externe sfincters genoemd. Deze sfincters 
zijn altijd aangespannen tenzij er een signaal komt om 
te gaan plassen. De interne sfincter ontspant dan direct, 
deze kun je niet zelf controleren. De externe sfincter 
heb je wel zelf onder controle en daarmee kun je het 
urineren even uitstellen.

 De ureters lopen schuin de blaas in, dit is erg belangrijk 
om reflux te voorkomen. De ureters worden namelijk 
dicht gedrukt wanneer de blaas zich aan spant.

 

 Dit bovenstaande is gelijk voor man en vrouw. Het 
belangrijkste verschil tussen de urinewegen van de man 
en de vrouw zit in de lengte van de urethra. De urethra 
is bij mannen een stuk langer dan bij vrouwen. Bij 
vrouwen ligt de uitmonding van de urethra daarom een 
stuk dichterbij de anus dan bij de man.  Dit zorgt ervoor 
dat er gemakkelijker bacteriën vanuit de ontlasting in de 
blaas kunnen komen. Deze bacteriën kunnen dan leiden 
tot een blaasontsteking. Door dit lengteverschil hebben 
vrouwen sneller een blaasontsteking. 

 Een ander anatomisch verschil is de prostaat. Mannen 
hebben een prostaat, vrouwen hebben er geen. De 
prostaat ligt tegen de blaas aan en om de urethra heen. 
Als de prostaat vergroot is, kan dit dus problemen geven 
bij het plassen, deze duwt dan de urethra dicht. De 
verdere functie van de prostaat wordt later besproken.

2. De bekkenbodemspieren

 Het bekken vormt de verbinding tussen de buik en de 
benen van een mens. In het bekken liggen de blaas, 
baarmoeder, eileiders, eierstokken, endeldarm en 
bekkenbodem bij vrouwen en bij mannen de blaas, 
prostaat, endeldarm en bekkenbodem. De bekkenbodem 
bevindt zich aan de onderzijde van het bekken en vormt 
samen met de botten van het bekken de onderkant 
van de buikholte. De bekkenbodem loopt van het 
schaambeen naar het staartbeen, probeer het voor 
te stellen als een hangmat. De bekkenbodem is de 
onderkant van het bekken en deze bestaat uit spieren en 
bindweefsel. 

 Bij de vrouw heeft de bekkenbodem 3 openingen 
namelijk de plasbuis, de vagina en de anus. De man 
heeft 2 openingen in de bekkenbodem, namelijk de 
plasbuis en de anus. 
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 De functie van bekkenbodemspieren
 De bekkenbodemspieren hebben 3 functies:

1. Het geeft steun aan de buik- en bekkenorganen en 
houdt deze ook op hun plaats. De bekkenbodemspieren 
voorkomen dan ook verzakkingen van de darmen, 
blaas en baarmoeder. Daarnaast zorgen de 
bekkenbodemspieren ook voor een goede houding door 
het stabiliseren van het bekken en de rug.

2. De spieren controleren de openingen van de endeldarm 
en plasbuis. Bij activiteiten die de druk in de buik 
verhogen zoals hoesten, niezen of sporten, spannen 
de juiste bekkenbodemspieren zich aan om zo te 
voorkomen dat er ongewild urine- of ontlastingsverlies 
is. De spieren worden onbewust gebruikt bij plassen. 
Wanneer de bekkenbodemspieren zich ontspannen, 
trekt de blaas samen en wordt deze leeggemaakt. 
Uiteindelijk daalt de druk in de blaas en spannen de 
spieren zich weer aan. De spieren kunnen ook bewust 
gebruikt worden als deze worden aangespannen om 
urine en ontlasting tegen te houden.

3. De spieren zorgen ook voor het functioneren 
van de geslachtsorganen. Een te gespannen 
bekkenbodem kan bij vrouwen pijnklachten geven 
tijdens geslachtsgemeenschap en een te slappe 
bekkenbodem geeft minder gevoel. Bij mannen kan 
een te hoge spanning van de bekkenbodem zorgen 
voor een verstoorde bloedtoevoer naar de penis, wat 
erectieproblemen kan veroorzaken.

 De spieren van de bekkenbodem zijn normaal een beetje 
aangespannen. Daarnaast moeten de spieren adequaat 
kunnen aan- en ontspannen. De bekkenbodemspieren 
zijn ook te vergelijken met een elastiek: als deze te strak 
gespannen staat, is er weinig of geen veerkracht, en als 
er geen spanning op staat, hangt het te los en verliest 
het zijn werking. 

 Bij een verhoging van de druk in de buik- en 
bekkenholte, spannen de bekkenbodem- en buikspieren 
zich aan. Dit voorkomt dat er incontinentie of verzakking 
van de bekkenorganen optreedt. Belangrijk is dat de 
druk op de bekkenorganen niet groter is dan wat de 
bekkenbodem kan opvangen. 

 Oorzaken van een te zwakke bekkenbodem
- Tijdens en na de zwangerschap kunnen er te zwakke 

bekkenbodemspieren zijn. Hormonen zorgen ervoor dat 
het bindweefsel slapper is. Daarnaast is de druk in de 
buik een stuk hoger tijdens de bevalling. Verder rekken 
de spieren van de bekkenbodem tijdens de bevalling 
uit, om zo de geboorte mogelijk te maken. Dit kan 
zorgen voor beschadiging van spieren, bindweefsel en 
zenuwweefsel.

- Op een hogere leeftijd worden spieren van mensen 
zwakker, dit geldt dus ook voor de bekkenbodemspieren. 
Tijdens de overgang is de hoeveelheid van het 
vrouwelijke hormoon veel minder, wat de spieren ook 
zwakker maakt.

- Alle buikdruk verhogende activiteiten zorgen voor 
een zwakke bekkenbodem. Zo kan zwaar lichamelijk 
werk, veel hoesten of persen en overgewicht de spieren 
slapper maken. De verhoogde druk rekt de spieren op, 
hierdoor verslappen ze.

- Aangeboren zwakte van bindweefsel.

 Oorzaken van een te gespannen bekkenbodem
- Psychologische redenen kunnen een te gespannen 

bekkenbodem geven. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een 
negatieve seksuele ervaring. 

- Overactiviteit kan ook ontstaan als reactie op pijn. 
- Het komt ook heel vaak voor dat de oorzaak van een te 

gespannen bekkenbodem niet duidelijk is.
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3. Mictie

 Mictiereflex
 Mictie is het proces waarbij de blaas geledigd wordt, 

ook wel urineren, urinelozing of gewoonweg plassen 
genoemd. Voordat mictie kan optreden, vult het lichaam 
van de blaas zich via twee ureters met urine afkomstig 
uit de nieren. Urine loopt niet direct vanuit de blaas de 
urinebuis (urethra) binnen doordat de nek (onderkant) 
van de blaas bestaat uit spierweefsel (interne sfincter) 
dat in een normale situatie aangespannen is. Deze 
interne sfincter bestaat, net als het spierweefsel in 
het lichaam van de blaas, uit glad spierweefsel. Dit 
spierweefsel kunnen we niet bewust aansturen. Naast 
glad spierweefsel bevinden zich in de wand van de blaas 
mechanosensoren die bij voldoende rekking (vanaf 
+- 150 ml) het gevoel van aandrang kunnen opwekken. 
Wanneer het volume in de blaas boven de 400 ml 
komt, worden rekreceptoren in de wand van de blaas 
gestimuleerd die ervoor zorgen dat er een mictie reflex 
optreedt. Hierbij vindt er een reflexmatige contractie 
van de spieren in de blaaswand (musculus detrusor) 
plaats, waardoor de druk in de blaas dusdanig toeneemt 
dat de interne sfincter ontspant, urine de urethra kan 
binnentreden en iemand zal urineren. Echter is het bij de 
meeste volwassenen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
niet-zindelijke kinderen, natuurlijk niet zo dat iedere 
keer wanneer die drempelwaarde bereikt wordt er direct 
reflexmatig geürineerd wordt. Bovendien kunnen we 
ook urineren wanneer er nog geen 400 ml in de blaas 
verzameld is. 

 Hoe kan het dat ondanks het feit dat de mictie reflex een 
autonome (niet-vrijwillige of aanstuurbare) reflex is wij 
mictie toch zelf kunnen aansturen?

 Een verklaring hiervoor is dat we naast een interne 
sfincter ook een externe sfincter hebben. Deze bevindt 
zich rondom het onderste deel van de urethra in 
het urogenitale diafragma. Deze spier bestaat uit 
dwarsgestreept spierweefsel dat wél onder vrijwillige 
controle van het zenuwstelsel staat. Deze spier kan dus 
gebruikt worden om bewust urinelozing te voorkomen 
ook wanneer de niet-vrijwillige mictie reflex optreedt.          

 Aansturing mictie
 Bij hele jonge kinderen staat de blaasactiviteit volledig 

onder controle van het autonome zenuwstelsel. Dit 
betekent dat deze dus niet onder vrijwillige controle 
staat. Wanneer de blaas boven de eerder genoemde 
drempelwaarde van 400 ml uit komt, worden 
stretchreceptoren in de wand van de blaas geactiveerd 
die een stimulerende werking hebben op mictiecentra 
in het ruggenmerg. Zoals gezegd maken deze onderdeel 
uit van het autonome zenuwstelsel en kunnen we deze 
centra dus niet vrijwillig beïnvloeden. Ze zorgen ervoor 
dat de spieren in de blaaswand samentrekken en de 
interne sfincter ontspant, waardoor urine het lichaam 
zal verlaten. 

 Gelukkig komt de blaas in de eerste paar jaren van 
het leven al onder hoofdzakelijke invloed van hoger 
gelegen mictiecentra in de pons van de hersenstam 
te liggen. Deze centra staan wel onder vrijwillige 
controle en zorgen ervoor dat wij de mictiereflex 
kunnen onderdrukken en onze externe sfincter kunnen 
aanspannen wanneer we niet in de gelegenheid zijn om 
naar het toilet te gaan. Dit proces bij kinderen noemen 
we ook wel ‘zindelijk worden’. Wanneer we wel naar 
het toilet willen gaan, terwijl er nog niet zo’n grote 
aandrang is (bijvoorbeeld vlak voordat je een lange reis 
voor de boeg hebt), kan dit centrum de mictiereflex juist 
stimuleren waardoor urineren mogelijk is. 
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4. Incontinentie 

 Normaliter plast men pas als men aandrang heeft en er 
een gepaste plek en tijd is om te plassen. Incontinentie 
van urine is het niet kunnen ophouden van urine, 
waardoor je dit onbeheersbaar en ongewild verliest. 
Twee vaak voorkomende vormen van urine-incontinentie 
zijn stress-incontinentie en urge-incontinentie.

 Stress-incontinentie 
 De blaas kan worden gezien als een met water gevulde 

ballon, die in de buikholte ligt. Als de druk in de 
buikholte toeneemt, bijvoorbeeld door het aanspannen 
van de buikspieren of door in te ademen (het middenrif 
beweegt dan naar beneden), krijgt de blaas deze druk 
te voelen. Het is te vergelijken met iemand die duwt op 
een met water gevulde ballon. Doordat de bekkenbodem 
zich aanspant en de urethra afknijpt, wordt voorkomen 
dat de blaas zich leegt/de ballon wordt leeggedrukt. 

 Als de spieren in de bekkenbodem sterk zijn en de 
bindweefselplaten van de bekkenbodem stevig en 
onbeschadigd, kan de bekkenbodem tegendruk geven 
aan de druk in de buikholte. Als de bekkenbodem (of de 
bloed- of zenuwvoorziening ervan) echter beschadigd 
is door een operatie, uitgerekt door een bevalling, 
of niet sterk genoeg is voor het overgewicht van de 
persoon in kwestie, kan de bekkenbodem de druk in de 
buikholte niet compenseren en zal urineverlies ontstaan. 
Deze druk wordt ook wel ‘stress’ genoemd. Urine-
incontinentie door drukverhoging staat daarom bekend 
als stress-incontinentie. 

 Stress-incontinentie komt meestal niet uit het niets. 
Typisch merkt men stressincontinentie eerst bij 
sterke druk verhogende momenten, zoals hoesten, 
niezen, persen, lachen, zware dingen tillen, springen 
of hardlopen. Als iemand bijvoorbeeld hoest, ademt 
iemand eerst in en spant daarna heel kort en krachtig de 
buikspieren aan. Hierdoor stijgt de druk in de buikholte 
enorm en als de bekkenbodem dan de urine niet kan 
tegenhouden, zal er urineverlies optreden. De eerste 
stap in de behandeling van stress-incontinentie is het 
verstevigen van de bekkenbodem met fysiotherapie.  

 Urge-incontinentie
 Bij urge-incontinentie is er met de bekkenbodem 

niets mis. Urge-incontinentie ontstaat doordat 
de blaaswandspier geprikkeld wordt, vervolgens 
samentrekt en de urine naar buiten perst. Het 
samentrekken van de blaas is dan zo krachtig dat 
de spieren van de bekkenbodem er niet tegen op 
gewassen zijn. Het aanspannen van de blaaswandspier 
is normaliter deel van het gaan plassen: als de blaas 
boven een bepaald niveau gevuld raakt, knijpt deze 
zich samen, ontspant de bekkenbodem zich en kan de 
urine naar buiten weglopen. Maar als de blaaswand 
wordt geprikkeld door bijvoorbeeld een blaasinfectie, 
door blaasstenen, door overactieve zenuwen, door 
andere blokkerende organen of door schade na een 
operatie, kan de blaaswand zich zomaar zeer krachtig 
samentrekken (ook als er geen of weinig urine in 
de blaas zit). Hierdoor ontstaat een gevoel van heel 
dringend naar het toilet te moeten, in het Engels ‘urge’ 
genoemd. Men rent dan snel naar het toilet, maar komt 
daar vaak te laat aan. De behandeling bestaat uit het 
wegnemen van de oorzaak.
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5. Retentieblaas

 Andere namen zijn overloopblaas, urineretentie of 
blaasretentie. Een retentieblaas is een overvolle blaas, 
waarin de urine zich ophoopt. Dit gebeurt omdat de 
urine niet of onvoldoende uitgeplast kan worden, door 
een verstoorde lediging van de blaas. Urineretentie kan 
acuut en chronisch voorkomen.

- Acute urineretentie: onvermogen tot spontaan plassen 
bij een gevulde blaas, ondanks aandrang en meerdere 
pogingen binnen een tijdsbestek van enkele uren. 
Het risico op een acute urineretentie is onder andere 
geassocieerd met de leeftijd, de aanwezigheid van 
aspecifieke mictieklachten, een vergroting van de 
prostaat (zie afbeelding 10).

- Chronische urineretentie: Er is vaak enig residu na 
mictie; dit neemt toe met de leeftijd. Het residuvolume 
na mictie kan een factor zijn bij het ontstaan van 
urineweginfecties. Het is echter niet duidelijk vanaf 
welk volume het residu een risicofactor is, er wordt een 
grenswaarde gehanteerd van 150 ml.

 Oorzaken retentieblaas
 Er kunnen veel verschillende oorzaken ten grondslag 

liggen aan urineretentie, maar de meest voorkomende 
zijn:

- Medicatie: zoals antihistaminica (tegen allergische 
reacties), anticholinergica (spierbewegingen remmen), 
tricyclische antidepressiva en diverse andere medicijnen 
die betrokken zijn bij pijnbestrijding.

- Obstructie van de urinebuis: door bijvoorbeeld 
afwijkingen van de urinebuis, obstipatie, tumoren, 
vergroting van de prostaat of urinewegstenen.

- Verzwakte blaasspieren: die niet meer in staat zijn om 
de blaas volledig te ledigen.

- Zenuwschade: waardoor de signalen voor het plassen 
niet meer goed kunnen worden doorgegeven en de 
blaasspieren hun werk niet goed kunnen doen.

 

 Epidemiologie
 Urineretentie komt vaker  
 voor bij mannen dan bij 
 vrouwen. Urineretentie   
 heeft een totale  
 incidentie van 4,5-6,8 per  
 1000 bij mannen tussen   
 40 en 83 jaar.  
 Oudere mannen (> 70)   
 jaar hebben een hogere  
 kans op deze aandoening.  
 Bij vrouwen komt   
 urineretentie tien keer   
 minder vaak voor. 

 In ongeveer 70% van de gevallen is er sprake van 
een spontane acute urineretentie. Hierbij is geen 
directe oorzaak aanwijsbaar. Meestal wordt het in 
verband gebracht met afsluiting van de urethra door 
prostaatvergroting. In ongeveer 30% van de gevallen is 
er sprake van secundaire acute urineretentie.

 Complicaties retentieblaas
 Symptomen van acute urineretentie ontwikkelen 

zich binnen enkele uren en zijn: buikpijn en een 
verontrustende of pijnlijke aandrang om te urineren 
zonder dat te kunnen.

 Bij mensen met verhoogde kwetsbaarheid, zoals mensen 
op hogere leeftijd, met dementie, zintuigstoornissen of 
polyfarmacie, vormt acute urineretentie daarnaast een 
verhoogd risico voor het optreden van een delier.

 Een delier kenmerkt zich door:
- Een aandachts- en bewustzijnsstoornis;
- Acuut begin (in uren tot dagen) en over de dag 

fluctuerende ernst van de symptomen;
- Verandering in cognitie of waarnemingsstoornis 

(hallucinaties); soms ook (paranoïde) wanen.
 De stoornis wordt veroorzaakt door een of meer 

lichamelijke ziekten, geneesmiddelenintoxicaties of 
onttrekking van medicatie of alcohol.
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 Behandeling
 Een urineretentie wordt in eerste instantie meestal 

behandeld met een katheter (zie afbeelding 11), dit wordt 
gebruikt om de blaas te kunnen legen. Daarna is er 
vervolg diagnostiek nodig om de onderliggende oorzaak 
van de urineretentie te kunnen behandelen.

 Een van die behandelingen zou kunnen zijn 
bekkenfysiotherapie: het toepassen van blaastraining en 
bekkenbodemoefeningen om de zenuwen en spieren die 
bij het legen van de blaas betrokken zijn, beter te laten 
functioneren.

6. Blaasontsteking

 Een urineweginfectie wordt meestal in de volksmond 
een blaasontsteking genoemd. Buiten de blaas kan er 
ook een ontsteking in de urinebuis, de urineleiders en de 
prostaat (mannen) zitten (zie afbeelding 12).

  

 De klachten bij een blaasontsteking zijn vaak:
- Pijn bij het plassen
- Het niet kunnen ophouden van de plas
- Steeds kleine beetjes plassen
- Bloed bij de urine
- Troebele urine die onaangenaam ruikt

 Een blaasontsteking ontstaat in bijna alle gevallen 
doordat bacteriën, die afkomstig zijn uit de darmen, 
vanuit de anus (evt. via de vagina bij vrouwen) in de 
urinebuis terechtkomen. Zo ontstaat er een infectie van 
de urinebuis. De infectie kan dan omhoogstijgen naar de 
blaas, de urineleiders en zelfs naar de nieren. Wanneer 
er sprake is van een infectie van de nieren wordt dit 
nierbekkenontsteking genoemd. 

 Zoals genoemd bij de anatomie van de urinewegen 
hebben vrouwen een kortere urinebuis en lopen zij dus 
meer kans op het krijgen van een blaasontsteking. Naast 
bacteriën uit de darm kunnen seksueel overdraagbare 
bacteriën en een retentieblaas leiden tot een 
blaasontsteking.  

 Er zijn verschillende bacteriën die in de meeste gevallen 
de oorzaak zijn van de infectie. Dit zijn:

- Escherichia Coli (70% van de infecties)
- Klebsiella Pneumoniae
- Proteus Miarbilis
- Staphylococcus saprophyticus
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 Complicaties
 Bij een blaasontsteking kunnen verschillende 

complicaties ontstaan. Hier is meer kans op als een 
urineweginfectie niet of slecht behandeld is en al lang 
bestaat. Er kan een vorm van bloedvergiftiging ontstaan 
waarbij de bacteriën van de blaasontsteking in het bloed 
terecht komen. Hierbij ervaart de patiënt koorts, zweten 
en verwardheid. Dit is een hele ernstige complicatie 
waarbij ingrijpen noodzakelijk is. De patiënt wordt dan 
behandeld met antibiotica.

 Ook de eerdergenoemde nierbekkenontsteking kan 
een complicatie vormen.  Deze kan overgaan in een 
chronische vorm waardoor de nieren aangetast worden 
en zo niet meer optimaal werken. 

 
 Behandeling
 De behandeling van een blaasontsteking bestaat 

meestal uit afwachten want het gaat meestal vanzelf 
over. Wel kan er nog pijnstilling gegeven worden 
mocht dit nodig zijn. Wanneer er veel klachten zijn 
en er geen spontaan herstel optreedt kan antibiotica 
worden voorgeschreven. Als er een vaak terugkomende 
blaasontsteking is dan worden de volgende interventies 
geadviseerd:

- Veel drinken
- Regelmatig plassen, waarbij goed wordt uitgeplast zodat 

er geen urine in de blaas blijft
- Plassen na geslachtsgemeenschap (om de bacteriën die 

in de plasbuis zijn gekomen weg te spoelen)
- Niet te veel zeep gebruiken, zo verandert bij vrouwen 

de pH (zuurtegraad) van de vagina waardoor makkelijk 
bacteriën kunnen koloniseren

- Het drinken van cranberry sap

7. Urinestenen

 Onstaan urinestenen
 Nierstenen zijn samengeklonterde kristallen. Deze 

stenen worden gevormd uit urine en kunnen op 
meerdere plekken in het lichaam voorkomen zoals in 
de ureter, blaas en urethra. Nierstenen worden ook wel 
urinestenen genoemd. Urinestenen komen bij jongeren 
nauwelijks voor, maar vanaf volwassen leeftijd stijgt 
de kans op het krijgen van nierstenen sterk. Dit geldt 
met name voor mannen, zij hebben twee keer zo vaker 
nierstenen dan vrouwen. 

 Urinestenen ontstaan meestal in het bovenste deel 
van de urinewegen. Urine is een combinatie van 
water en opgeloste stoffen. Wanneer deze opgeloste 
stoffen in een hoge concentratie in de urine aanwezig 
zijn wordt de urine erg verzadigd. Als de verzadiging 
te hoog is, kunnen deze stoffen gaan neerslaan. De 
neerslag vormt dan kristallen wat vervolgens fungeert 
als een ‘infectiehaard’, waarop meerdere opgeloste 
stoffen kunnen neerslaan. Calciumoxalaatstenen (de 
meest voorkomende urinestenen) hebben meestal een 
doorsnede van minder dan 2 cm. 

 De hoge concentratie van opgeloste stoffen in urine kan 
zowel ontstaan door een verhoogde hoeveelheid van 
opgeloste stoffen of verminderde hoeveelheid van water 
in de urine, zoals bij dehydratie.

 Klachten
 Een typische urinesteenaanval is goed herkenbaar. Er 

is dan sprake van eenzijdige koliekpijn. Deze pijn zit 
meestal in de flank maar kan ook aan de zijkant van de 
buik of in de onderbuik voorkomen. Als de urinestenen 
in de ureter zitten, kunnen deze voor plasklachten 
zorgen. Men moet vaker plassen of heeft een gevoel 
van aandrang. Urinestenen zorgen niet altijd voor 
klachten, echter kunnen er 
wel andere verschijnselen 
optreden die voor de patiënt 
niet merkbaar zijn zoals 
microscopische hematurie.
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 Diagnostiek
 De diagnostiek bestaat voornamelijk uit de anamnese 

en lichamelijk onderzoek. De diagnose ‘urinesteenlijden’ 
wordt gesteld bij acute hevige pijn met bewegingsdrang 
in combinatie met hematurie. Vervolgens wordt de 
diagnose uiteindelijk bevestigd bij het lozen van een 
steen en eventuele beeldvormende techniek. 

 Behandeling 
 Voor patiënten met klachten wordt er pijnstilling 

voorgeschreven en vindt er een controleafspraak plaats 
waarbij de anamnese en het lichamelijk onderzoek 
worden herhaald. Voorheen werd geadviseerd om 
weinig water te drinken wanneer er acute klachten 
aanwezig zijn en veel water te drinken voor het 
voorkomen van urinestenen. Tegenwoordig is uit 
onderzoek gebleken dat hier weinig bewijs voor is en 
daarom wordt aanbevolen om een normale hoeveelheid 
water te blijven drinken bij zowel acute klachten als bij 
het voorkomen van urinestenen. 

 De meeste mensen plassen de urinesteen uit. Bij 
urinestenen is daarom behandeling meestal niet nodig. 
Het uitplassen van urinestenen kan na enkele uren, 
tot dagen, tot een paar weken gebeuren. Wanneer 
de patiënt de steen eruit plast wordt dit niet altijd 
opgemerkt. Stenen kunnen worden weggehaald door 
middel van uretero-renoscopie. Hierbij wordt een hol 
buisje via de plasbuis ingebracht en via de blaas tot in 
de urineleiders geleid, zo kunnen de stenen worden 
wegvangen door middel van een ‘netje’.  

 In sommige gevallen worden de urinestenen verholpen 
door middel van een vergruizer. Een vergruizer 
produceert krachtige uitwendige schokgolven die heel 
precies gericht worden. Hierdoor valt de steen uit elkaar 
en kan de patiënt de kleine overgebleven stukjes van 
de urinesteen uitplassen. Als de klachten te erg zijn, 
kunnen er andere behandelingen worden ingezet zoals 
percutane urinesteen verwijdering. Hierbij wordt de nier 
door de huid heen aangeprikt waarna een hol buisje in 
de nier wordt gebracht. Hierdoor kan de steen worden 
verwijderd. 

8. De prostaat
 
 De prostaatklier, ook wel voorstanderklier genoemd, 

bevindt zich bij mannen rondom de uitmonding van de 
blaas en de plasbuis. De klier weegt bij een volwassen 
man ongeveer 20 gram en bestaat uit 3-5 kwabben. 
Samen met de zaadblaasjes levert de prostaat het 
grootste deel van het vocht van het sperma. Het vocht 
dat de prostaat produceert is basisch en dient als een 
tegenhanger van het zure milieu in de vagina. Dit is 
noodzakelijk om de zaadcellen goed te kunnen laten 
functioneren. Daarnaast geeft het prostaatspecifiek 
antigeen (PSA) af aan de bloedbaan. De functie hiervan 
is nog niet geheel duidelijk, maar een verhoogd PSA 
kan wijzen op benigne prostaathypertrofie bij oudere 
mannen of prostaatkanker.

 Beninge prostaathypertrofie
 Benigne prostaathypertrofie is een goedaardige 

prostaatvergroting bij alle oudere mannen (zie 
afbeelding 14). De precieze reden waarom de prostaat 
vergroot is niet geheel bekend. Gedacht wordt dat 
het komt door een verandering in de balans van het 
hormoon testosteron. Aangezien de plasbuis door de 
prostaat loopt, kan een vergroting van de prostaat de 
urinestroom blokkeren. Bij 30% van alle mannen is de 
prostaat zodanig vergroot dat ze hier plasklachten van 
ondervinden. Bij benigne prostaathypertrofie spreken 
we van obstructieve plasklachten. Hieronder vallen een 
minder krachtige urinestraal, nadruppelen na urineren, 
een residugevoel, soms een branderig gevoel tijdens het 
plassen, moeilijk de plas op kunnen houden, ’s nachts 
enkele keren uit bed moeten om te plassen en het kan 
langer duren voordat het plassen opgang komt.
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 De grootte van de prostaat wordt in eerste instantie 
geschat door middel van een rectaal toucher. Hierbij 
wordt door middel van een vinger in de endeldarm 
gevoeld aan de prostaat. Daarna kunnen er verschillende 
aanvullende onderzoeken uitgevoerd worden, zoals 
urineonderzoek, bloedonderzoek, echografie van de anus 
en een meting van het plassen.

 Indien benigne prostaathypertrofie is vastgesteld, wordt 
een behandelingsplan opgesteld. In eerste instantie 
worden er adviezen gegeven, zoals de tijd nemen 
voor het plassen, bij voorkeur zittend plassen en het 
plassen niet uitstellen. Daarnaast kan er medicatie 
voorgeschreven worden die de grootte van de prostaat 
vermindert of de spieren in de prostaat ontspant. Indien 
medicatie niet (voldoende) helpt en/of er is sprake van 
ernstige klachten, kan er gekozen worden voor een 
operatie: transurethrale resectie van de prostaat (TURP) 
genaamd. Hierbij wordt door middel van een elektrisch 
verwarmd draadje via de plasbuis de prostaat uitgehold. 
Na de operatie toont 75% van de patiënten verbetering.

 Prostatitis
 Een ontsteking van de prostaat wordt prostatitis 

genoemd. Prostatitis kan verdeeld worden in acute of 
chronische prostatitis. Vaak wordt de ontsteking door 
een bacterie veroorzaakt, maar soms is de oorzaak 
onbekend. Door de ontsteking zwelt de prostaat op 
en blokkeert de uitstroom van urine. Hierdoor kan de 
patiënt, in beide gevallen, een branderig gevoel bij het 
plassen, pijn onder in de rug, pijn in het gebied tussen 
de balzak en anus, bloed in de urine en hevige aandrang 
om te plassen ervaren. Bij een chronische prostatitis zijn 
deze klachten minder heftig. Om de diagnose prostatitis 
te kunnen stellen wordt urine en soms ook sperma 
onderzocht op bacteriën d.m.v. een kweek.

-  Acute prostatitis
 Ongeveer 2 per 1000 mannen krijgen per jaar acute 

prostatitis en het komt meer voor naarmate mannen 
ouder worden. Het onderscheidt zich van chronische 
prostatitis d.m.v. plotselinge koorts en koude rillingen. 
Daarnaast is er veel pijn tijdens het plassen en de 
ontlasting. Een rectaal toucher is hierdoor vrijwel 

onmogelijk. Vaak ontstaat het door een actieve 
blaasontsteking. De behandeling bestaat uit ten minste 
vier weken antibiotica. Dit is noodzakelijk, omdat 
antibiotica niet of heel slecht door kunnen dringen tot 
in het prostaatvocht. Hierdoor kunnen slechts specifieke 
antibiotica gebruikt worden en is een lange behandeling 
noodzakelijk.

- Chronische prostatitis  
We spreken van een chronische prostatitis als de 
klachten langer aanhouden. Chronische prostatitis komt 
vooral voor bij mannen met een blaasontsteking die niet 
goed behandeld is of terugkerende blaasontstekingen. 
Hierdoor komen de bacteriën bij de prostaat terecht en 
raakt deze ontstoken. Een chronische prostatitis wordt 
ook behandeld met antibiotica. Echter duurt de kuur 4 
tot 6 weken. 

Stellingen

1. De lengte van de ureters is gelijk voor man en vrouw.

2.  De bekkenbodem van een vrouw heeft 4 openingen.

3. De blaas heeft zowel een interne als externe sfincter 
(spieren) die beide vrijwillig aangespannen kunnen 
worden.

4.  Zwangerschap en bevalling kunnen stressincontinentie 
veroorzaken.

5. Een urineretentie kan leiden tot het scheuren van de 
blaas.

6. Een blaasontsteking ontstaat in het merendeel van de 
gevallen door infectie met de bacterie Staphylococcus 
saprophyticus die die via de anus in de vagina terecht 
komt en zo de urinebuis kan infecteren.

7. Een patiënt met urinestenen heeft altijd last van 
koliekpijn en hematurie.

8. Prostatitis wordt altijd door een bacterie veroorzaakt.
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Begrippenlijst 

1. Anatomie van de urinewegen 
- Ureters: Urineleiders, deze lopen van de nieren naar de 

blaas.
- Urethra: de plasbuis of urinebuis, deze loopt van de 

blaas naar buiten toe en verschilt in lengte tussen man 
en vrouw

- Interne en externe sfincter: Twee kringspieren, welke 
altijd aangespannen zijn zodat er geen ongewenst urine 
verlies plaats vindt. 

- Prostaat: Waltnootvormige klier die tegen de blaas en 
om de urethra heen ligt

2. De bekkenbodemspieren
-  Endeldarm: Opslagruimte voordat de ontlasting het 

lichaam verlaat, het wordt afgesloten door de anus.

3. Mictie
- Mictie: plassen

4.  Incontinentie
- Middenrif: ook wel diafragma genoemd. Het middenrif 

is de spier die aan de onderkant van de longen ligt. Als 
het middenrif wordt aangespannen, beweegt het naar 
beneden. Hierdoor wordt de thoraxholte groter en 
de buikholte kleiner. Als gevolg zuigen de longen zich 
automatisch vol lucht, maar wordt ook de druk op de 
buikorganen, zoals ook de blaas, groter. 

- Buikholte: de naam voor alle ruimte in de buik, die 
niet wordt opgevuld met organen. De buikholte wordt 
begrensd door: (1) de buikspieren aan de voorkant, (2) 
de buikspieren aan de zijkant, (3) de rugspieren aan 
de achterkant, (4) de longen met het middenrif aan de 
bovenkant en (5) de bekkenbodem aan de onderkant.

- Stress-incontinentie: de blaas kan de druk van buitenaf 
niet aan.

- Urge-incontinentie: de blaas is extra gevoelig met als 
gevolg dat de blaaswand spontaan samentrekt. 

5. Retentieblaas
- Residuvolume/residu: het overgebleven volume urine in 

de blaas na het plassen
- Dehydratie: wanneer het lichaam zich in een staat van 

dehydratie bevindt is het lichaam uitgedroogd.
- Polyfarmacie: het gelijktijdige gebruik van meerdere 

geneesmiddelen.

6. Blaasontsteking
- Bloedvergiftiging: bacteriën vanuit een 

ontstekingsgebied (bijvoorbeeld een blaasontsteking), 
komen in de bloedbaan terecht waardoor er een heftige 
ontstekingsreactie optreedt in het hele lichaam.

- pH: de zuurtegraad van een vloeistof. Een vloeistof 
kan neutraal zijn, zuur of het tegenovergestelde van 
zuur, basisch. Een neutrale vloeistof heeft een pH van 
7. Wanneer de pH lager dan 7 is dan noemen we deze 
vloeistof zuur en wanneer die hoger is dan noemen we 
hem basisch.

- Koloniseren: het bevolken van een gebied (met in dit 
geval bacteriën) waar eerst nog geen bacteriën waren. 

7. Urinestenen
-  Infectiehaard: plaats van waaruit een infectie zich 

verspreidt 
-  Koliekpijn: krampende pijn van wisselende intensiteit, 

die gepaard gaat met bewegingsdrang en vaak met 
misselijkheid en braken.

-  Microscopische hematurie: hoeveelheid bloed in de 
urine is erg klein waardoor het alleen kan worden gezien 
onder de microscoop

-  Hematurie: bloed in urine

8. De prostaat
- Basisch:  wordt ook wel alkalisch genoemd. Het is een 

oplossing met een pH hoger dan 7. De oplossing is dus 
niet zuur. 

- Prostaatspecifiek antigeen: een eiwit dat door de 
prostaatklier geproduceerd wordt en in geringe mate in 
het bloed aanwezig is. 

- Benigne: goedaardig
- Testosteron: mannelijk geslachtshormoon. 
- Obstructieve klachten: typerende klachten die ontstaan 

door blokkering van (in dit geval) de urine uitstroom. 
- Residugevoel: het gevoel dat de blaas niet geheel leeg is 

en er urine achtergebleven is na het plassen. 
- Antibiotica: medicijnen die gemaakt zijn om bacteriën 

te doden. 
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