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Verlost van een vergrote prostaat

Patiënteninformatie



1

GreenLight™ Laser Therapie



Uw  arts heeft vastgesteld dat de symptomen 

waar u last van heeft het gevolg zijn van 

benige prostaathyperplasie (BPH), ook wel een 

vergrote prostaat genoemd. Vroeger werd deze 

aandoening behandeld met medicatie of een 

invasieve chirurgische procedure; transurethrale 

resectie van de prostaat (TURP). Nu heeft u 

de mogelijkheid om voor een geavanceerde, 

minimaal invasieve behandeling te kiezen die 

GreenLight™  Laser Therapie  wordt genoemd.



3

Wat is de Prostaat? 

De prostaat is een klier in de genitale urinewegen bij 

de man. De belangrijkste functie van de prostaat is het 

produceren van een vloeistof die tijdens de ejaculatie 

het sperma transporteert. De prostaat ligt onder de 

blaas en om de urethra  heen. De urethra is de buis die 

de urine van de blaas door de penis heen leidt.  

Een andere naam voor de urethra is de urinebuis.

Wat is BPH (Benigne prostaathyperplasie)?

BPH, is een goedaardige vergroting van de prostaat. 

Uw prostaat groeide naar een normale grootte tijdens 

uw tienerjaren. Doorgaans heeft de prostaat de 

grootte van een walnoot. De prostaat kan opnieuw 

beginnen te groeien als een man de middelbare 

leeftijd bereikt. De redenen voor deze groei zijn niet 

geheel bekend. Tegen de leeftijd van 80 jaar heeft 80% 

van de mannen BPH. BPH veroorzaakt symptomen bij 

veel oudere mannen.

Vergrote prostaatNormale prostaat
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Hoe ernstig zijn mijn symptomen?

De American Urological Association (AUA) heeft een 

vragenlijst ontwikkeld waarmee u samen met uw arts 

de ernst van uw BPH-symptomen kunt vaststellen.

Deze vragenlijst wordt de AUA Symptom Index 

genoemd. U kunt de ernst van uw eigen symptomen 

vaststellen als u de AUA Symptom Index op de 

volgende bladzijde invult. Omcirkel uw score voor elke 

vraag. Om uw totale Symptoom Score te bepalen, telt 

u alle cijfers die u omcirkeld heeft bij elkaar op.

•	 Frequente	urinelozing,	vooral	‘s	nachts	(nocturia)

•	 Zwakke	urinestroom

•	 Plotselinge	aandrang	om	te	urineren	(urgency)

•	 Moeite	met	beginnen	en	eindigen	van	uw	urinestroom			

 (hesitation)

•	 Onvermogen	om	uw	blaas	volledig	te	ledigen

•	 Persen	of	moeite	moeten	doen	om	te	urineren

•	 Pijn	of	branderig	gevoel	tijdens	urineren

Wat zijn de symptomen van een vergrote 
prostaat?

Een vergrote prostaat drukt op de urethra. De druk  

kan de stroming van urine door de urethra 

belemmeren. Obstructie van de urinestroom kan 

problemen veroorzaken, waaronder:
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AUA BPH Symptoom Score Vragenlijst

Met toestemming van de American Urological Association 1992 

Uw AUA Symptoom Score geeft de ernst van uw BPH-

symptomen aan.

Symptoom Score (Ernst) —   

0 tot 7 (Mild),  8 tot 19 (Matig), 20 tot 35 (Ernstig)

Vraag 

Onvolledige lediging: hoe vaak heeft u in de afgelopen maand 
een gevoel gehad dat uw blaas niet leeg was als u klaar was met 
urineren?

Frequentie: hoe vaak moest u in de afgelopen maand binnen 2 
uur na het urineren opnieuw urineren?

 Onderbreking: hoe vaak heeft u in de afgelopen maand gemerkt 
dat u een paar keer stopte en opnieuw begon tijdens het 
urineren?

Urgentie: hoe vaak heeft u het in de afgelopen maand moeilijk 
gevonden om de urinelozing uit te stellen?

Zwakke-stroom: hoe vaak heeft u in de 

afgelopen maand een zwakke urinestroom gehad?

Moeite doen: hoe vaak moest u in de afgelopen maand persen of 
moeite doen om met urineren te kunnen beginnen?

Nocturia: hoe vaak moest u in de afgelopen maand 
s nachts opstaan om te urineren?

Symptoom Score tel de punten van alle vragen bij elkaar op om 

de ernst van uw symptomen te bepalen.
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 Totale score

U  kunt ervoor kiezen om u niet te laten behandelen bij 
milde symptomen. Dit wordt vaak “afwachten” genoemd. 
Onder begeleiding van een arts kunt u “afwachten”. De 
meeste patiënten laten zich behandelen bij matige tot ernstige 
symptomen.
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De vrijheid om weer jezelf te kunnen zijn 



Wat is GreenLight™ Laser Therapie?  

GreenLight™  Laser Therapie is een procedure die 

wordt uitgevoerd met een dunne laserdraad (fiber) die 

door een cystoscoop in de urethra wordt ingebracht. 

De laserdraad levert een krachtige laserenergie die 

het prostaatweefsel snel verwarmt en er daarmee 

voor zorgt dat het weefsel vaporiseert. (=verdampen). 

Deze procedure gaat door totdat al het vergrote 

prostaatweefsel is verwijderd (ofwel verdampt). De 

natuurlijke urinestroom wordt snel hersteld en de 

symptomen worden bij de meeste patiënten snel 

verlicht.

GreenLight Laser Therapie combineert de 

werkzaamheid van de “gold standard” chirurgische 

procedure van de transurethrale resectie van de 

prostaat (TURP) met minder bijwerkingen. Het 

resultaat is een wijd open kanaal waardoor de 

urine kan stromen, maar met minder risico’s op 

bijwerkingen, waaronder erectiestoornissen en 

bloedingen, die veel voorkomen bij TURP.

Bij een GreenLight Laser Therapie in Nederland 

is het gebruikelijk dat u 1 nacht in het ziekenhuis 

moet blijven. Dit heeft te maken met het feit dat 

de behandeling veelal onder algehele of (loco) 

regionale anesthesie zal plaatsvinden. Uiteraard 

behoort behandeling met lokale verdoving tot de 

mogelijkheden, maar bespreekt u die vooraf met uw 

behandelend specialist.   
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Wat kunt u verwachten TIJDENS uw 
GreenLight™ Laser Therapie behandeling?

Eerst zal de arts u onderzoeken om te zien of u een 

kandidaat voor deze behandeling bent. Vervolgens 

komt u op de dag van uw behandeling naar het 

ziekenhuis of behandelcentrum.

Elke patiënt is anders, daarom kunnen procedures 

variëren. Hieronder staat een algemene beschrijving 

van de procedure en wat u kunt verwachten: 

1.  Vóór de behandeling kan uw arts u medicatie 

geven om tijdens de procedure te kunnen 

ontspannen. Andere medicatie die uw arts u geeft 

is bedoeld om infecties te voorkomen.

2.  U  kunt gevraagd worden uw blaas te ledigen.

3.  U wordt naar de operatiekamer gebracht en op uw  

 rug op het operatiebed gelegd. U krijgt een  

 narcose waarmee u tijdens de hele procedure  

 zult slapen. Afhankelijk van het ziekenhuis kunnen  

 andere soorten narcose worden gebruikt,  

 waaronder spinaal blok (ruggenprik) of pudendaal  

 blok (lokale verdoving).
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4. Als u eenmaal slaapt of als het blok werkt, zal uw  

 arts een cystoscoop in de urethra inbrengen.

5.  De laserdraad wordt door de cystoscoop  

 ingebracht en in de urethra geschoven op de  

 locatie van de prostaat

6.  De arts vaporiseert systematisch het weefsel van  

 de vergrote prostaat totdat de obstructie is  

 verwijderd.

7.  Aan het einde van de procedure kan de arts een  

 tijdelijk katheter plaatsen om de urine uit uw blaas  

 te lozen.



Wat kunt u verwachten NA uw 
GreenLight™ Laser Therapie behandeling ?

Als aan het einde van de procedure een katheter in uw 

blaas is geplaatst, wordt die binnen 24 uur verwijderd. 

Patiënten met een verzwakte blaasfunctie of patiënten 

die een langere katheterisatie nodig hebben ten 

gevolge van ernstige symptomen, kunnen echter 

gedurende een langere periode een katheter nodig 

hebben.

De meeste patiënten ervaren een zeer snelle 

verlichting van de symptomen en een spectaculaire 

verbetering van de urinestroom. Dit gebeurt meestal 

binnen 24 uur na de procedure. De medische 

voorgeschiedenis, gezondheidstoestand en andere 

factoren kunnen echter het herstel na de behandeling 

beïnvloeden.

U kunt een mild ongemak voelen zoals een licht 

brandend gevoel tijdens het urineren en een beetje 

bloed in de urine hebben gedurende ongeveer een 

week. Afhankelijk van de toestand van uw blaas kunt 

u	ook	een	grotere	frequentie	en	aandrang	om	te	

urineren ervaren. Dit zal na verloop van tijd verdwijnen 

als uw blaas zich aanpast nu de obstructie in uw 

urethra is verwijderd.
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Wat zijn de VOORDELEN  van een 
GreenLight Laser Therapie behandeling? 

•	 Snelle	verbetering	van	de	urinestroom

•	 Snelle	terugkeer	naar	normale	activiteiten

•	 Praktisch	geen	bloed	tijdens	de	procedure

•	 Een	definitieve,	blijvende	behandeling

•	 Minder	dan	1%	gemelde	gevallen	van		erectiestoornissen

•	 Korte	tot	mogelijk	geen	katheterisatie 

 (minder dan 24 uur in de meeste gevallen)

•	 Poliklinische	procedure	bij	anders	gezonde	patiënten

•	 Meer	dan	300.000	patiënten	wereldwijd	behandeld

•	 Meer	dan	200	klinische	en	wetenschappelijke	publicaties	



Wat zijn de  RISICO’S  van een GreenLight™ 
Laser Therapie behandeling? 

Elke medische behandeling kan bijwerkingen hebben. 

Dit geldt ook voor de GreenLight Laser Therapie. 

Hieronder staan de meest voorkomende bijwerkingen 

van GreenLight: 

•	 hematurie – Bloed in de urine

•	 blaasspasme	of	aandrang	–	Kramp	in	de	blaas	of		
 een dringende behoefte om te urineren

•	 irritatie	van	de	urinewegen	–	Frequente		 	
 urinelozing, brandend gevoel

U moet meteen uw arts raadplegen als:

•	 u veel bloed in uw urine ziet (meer dan een lepel  
 vol)

•	 u  urine ziet die een helderrode kleur heeft

•	 u een temperatuur heeft van meer dan 38°

•	 u koude rillingen heeft of trilt

Als een katheter werd geplaatst, moet u ook meteen 
uw arts raadplegen als:

•	 uw  urineopvangzak zich niet met urine vult

•	 er rondom de katheter een lekkage is
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Wat zijn de alternatieve behandelingen 
voor  BPH? 

Alternatieve behandelingen voor BPH zijn:

•	 afwachten

•	 behandeling met medicijnen 

•	 microgolf- of warmtebehandeling 

•	 andere laserbehandelingen 

•	 invasievere chirurgische procedures
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Veel gestelde vragen over GreenLight en 
een vergrote prostaat

 V.  Is BPH een soort kanker?

A.  Nee, BPH is geen kanker. 

V.  Moet ik in het ziekenhuis blijven na een  

 GreenLight procedure?

A.  GreenLight zou over het algemeen d.m.v. een  

 poliklinische procedure kunnen plaatsvinden.  

 Een ziekenhuisopname is echter normaal indien  

 uw behandelende anesthesioloog kiest voor een  

 algehele of loco regionale anesthesietechniek. dat  

 is afhankelijk van uw persoonlijke conditie.  

 Doorgaans mag u dan na 1 nachtje het ziekenhuis  

 weer verlaten.

V.  Zal de GreenLight Laser Therapie behandeling  

 mijn seksueel functioneren beïnvloeden?

A.		 Meer	dan	99%	van	de	patiënten	die	met	de	 

 GreenLight Laser Therapie werden behandeld  

 hadden geen enkele vorm van erectie stoornis na  

 de behandeling. Als u seksueel actief bent, zult u  

 dat blijven.

V.  Hoe lang duurt het voordat mijn symptomen  

 verbeteren?

A.  De meeste patiënten ervaren een zeer snelle  

 verlichting van de symptomen en een verbetering  

 van de urinestroom binnen 24 uur na de  

 procedure. De medische voorgeschiedenis,  

 gezondheidstoestand en andere factoren kunnen  

 echter de behandeling en het herstel beïnvloeden.
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V.  Heb ik BPH-medicatie nodig na de 

 GreenLight Laser Therapie behandeling?

A.  Net als met elke andere medicatie moet u uw arts  

 vragen welke medicatie voor u geschikt is. De  

 meeste patiënten hoeven hun BPH-medicatie een  

 paar weken na de behandeling echter niet meer te  

 nemen. 

V.  Hoe snel kan ik weer aan het werk gaan?

A.  De meeste patiënten kunnen hun normale  

 activiteiten binnen een paar dagen weer oppakken.  

 Inspannende activiteiten kunnen binnen twee  

 weken worden hervat. Uw uroloog zal dit en  

 uw specifieke conditie tijdens uw consult met u  

 bespreken.

V.  Hoe lang houden de resultaten aan?

A.  Uit klinische studies blijkt dat GreenLight Laser  

 Therapie de symptomen snel en gedurende ten  

 minste vijf jaar verlicht. (Gebaseerd op 5 jaar  

 follow-up gegevens). 
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Woordenlijst 

Benigne prostaathyperplasie (BPH): een goedaardige 

vergroting van de prostaat.

Blaasspamse: onvrijwillige contractie van de spieren 

van de blaaswand.

Katheter: een flexibele buis voor het onttrekken van 

vloeistoffen uit (of inbrengen van vloeistoffen in) een 

holte van het lichaam, in het bijzonder voor inbrengen 

in de blaas, door de urethra, om urine te verwijderen.

Cystoscoop: een instrument dat wordt gebruikt om 

naar de urethra en in de blaas te kijken.

Erectiestoornissen: niet in staat om een erectie van de 

penis te krijgen of vast te houden.

Genitaal: alle delen van het voortplantingssysteem.

De zichtbare lichaamsdelen worden doorgaans 

“genitaliën” genoemd.

Hematurie: bloed in de urine.

Laserenergie: een zeer geconcentreerde, zeer intense 

lichtstraalenergie die zeer hoge temperaturen kan 

bereiken.

Retrograde ejaculatie: ejaculatie achteruit in de blaas 

in plaats van vooruit door de urethra.

Transurethraal: naar de urethrale buis door de penis.

Urethra: de buis waardoor de urine uit de blaas loopt.



Vrijheid om te doen wat je wilt


