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1. Basisprincipes

1.1 Doel van de trainingsmodule
1. Kennis over de procedurele stappen van de TURT.
2. Adequate voorbereiding voor het uitvoeren van de TURT met gebruik van het
juiste materiaal.
3. Bekwaamheid in het uitvoeren van de handelingen van de TURT.
4. Herkennen van de belangrijkste pitfalls van de procedure en hiernaar handelen.
5. Adequate communicatie met het team en de patiënt.
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2. Voorbereiding

2.1 Theorie
Bestudeer:
1) De procedurele stappen en pitfalls van de ingreep (onderdeel 2.2 van deze
handleiding).
2) De TIU module elektrochirurgie (www.traininginurology.com). Focus hierbij met
name op de belangrijkste elektrochirurgische principes voor “onderwater”
monopolaire en bipolaire chirurgie.
Bedenk:
1) Wat voor jou de meest lastige bewegingen/aspecten in het uitvoeren van de
TURT zijn, zodat dit besproken kan worden tijdens het onderwijs.
Vul de pre-test in!

Facultatief: aanbevolen literatuur:
• NVU en EAU richtlijn blaascarcinoom.
• Artikel: Transurethral resection of the bladder tumour (TURBT) for non-muscle
invasive bladder cancer: basic skills. Furuse H, Ozono S. Int J Urol. 2010
Aug;17(8):698-9, inclusief DVD.
• Boek: Manual endourology van Hohenfellner en Stolzenburg.
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2.2 Procedurele stappen en pitfalls
Procedurele stappen
1. Check indicatie voor TURT / blaasbiopten
2. Check of er fluorescentie cystoscopie was afgesproken (hexvix). Indien
afgesproken, tijdig toe laten dienen
3. Check materiaal inclusief stand diathermie en soort spoelvloeistof
4. Check gegevens patiënt, o.a. lokalisatie tumor, kweek, evt geïndiceerde abprofylaxe, antistolling
5. Check indicatie n. obturatoriusblock
6. Positionering patiënt in beensteunen en check (positie) diathermieplaat bij
monopolair
7. Bimanueel toucher bij lege blaas
8. Desinfectie, steriel afdekken
9. Instellen materiaal, inclusief voetpedaal en monitor
10. Introductie cysto/resectoscoop onder zicht, of blind met obturator
11. Inspectie blaas: identificatie ostia en blaastumor(en), cave tumor in divertikel,
gebruik ook blauw licht bij gebruik van hexvix.
12. X-RPG/sampling bdz op indicatie (in sommige zh wordt dit standaard
gecombineerd met TURT, in andere niet of alleen op indicatie)
13. Verwisselen (indien nodig) cystoscoop voor resectoscoop / koude bioptietang
14. Resectie/ biopten:
1. Tumor tot in niveau gezonde blaaswand reseceren, dus inclusief spier
2. Kleine tumor evt mbv bioptietang verwijderen
3. Altijd zorgen voor diep biopt, separaat insturen voor PA
4. Op indicatie ook UP biopt nemen en apart voor PA insturen
15. Evacuatie weefsel mbv TUR-schacht, Ellik evacuator of Tumi-spuit
16. Coagulatie randen resectielitteken/ hemostase
17. Gedurende gehele procedure op tijd blaas ledigen
18. Beoordelen eindresultaat; haemostase? Alle PA uitgespoeld?
19. Inbrengen (spoel)catheter en aansluiten
20. Checken of (spoel)catheter goed loopt
21. Postoperatieve instructie aan verpleegkundige (mitomycine wel/niet, spoelen
ogv kleur)
22. Maken operatieverslag, schrijven (elektronisch) dossier en invullen PA formulier
23. Met patiënt peroperatieve bevindingen bespreken
NB: Variaties bestaan in procedure tussen klinieken:
1) In sommige klinieken wordt (standaard) gebruik gemaakt van selectieve sampling
en/of een X-retrograde tijdens de TURT-procedure. Deze sampling/X-retrogradeprocedure staat hierboven niet verder vermeld, omdat uitvoering hiervan kliniekafhankelijk is. Indien het in uw kliniek wel standaard in de TURT-procedure
geïntegreerd is, is het advies van TIU om dit dus zelf extra te vermelden en bij het
onderwijsuur aan bod te laten komen.
2) In sommige klinieken wordt de inspectie van blaas (oa ivm hexvix) meteen met
resectoscoop ipv cystoscoop gedaan.
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Pitfalls technische vaardigheden
1.
2.
3.
4.
5.

Ooghandcoördinatie (o.a. niet naar handen, maar naar beeldscherm kijken)
Oriëntatie van de camera (horizon)
Weefselgevoel
Te korte halen/ haal niet afmaken
Visuele controle resectiediepte (is er wel spier aanwezig?) / niet goed
inschatten resectiediepte
6. Perforatie bij resectie in te volle blaas
7. Coagulatie in/op ostium. Bij twijfel of je ostium dicht geturt hebt:
methyleenblauw/voerdraad of uretercatheter proberen op te voeren
8. Obturatoriuskick bij resectie lateraal (extra risico bij te volle blaas)
9. ‘Kwijtraken’ voetpedaal (per ongeluk cut terwijl je wilde coaguleren)
10. Niet op tijd blaas leeg maken (ook belangrijk bij continuous flow!)
11. Niet checken of spoelcatheter goed loopt postoperatief

Pitfalls niet-technische vaardigheden
1. Onvoldoende kennis van procedure
2. Onvoldoende kennis van materialen (o.a. instellingen diathermie, niet goed in
elkaar kunnen zetten resectoscoop, ellik vullen)
3. Onvoldoende kennis omtrent bi-/ monopolair werken en juiste spoelvloeistof
4. Onvoldoende voorbereiding (bijv niet weten waar tumor zat bij cystoscopie of bij
vorige TURT)
5. Onjuiste/ niet goede communicatie met team (bijv bij verzamelen biopten en in
welk potje)
6. Te lage snelheid, gevaar voor TUR-syndroom (alleen bij monopolaire
diathermie)
7. Niet (tijdig) herkennen TUR-syndroom symptomen (onrust, misselijkheid door
hersenoedeem) en daardoor niet tijdig handelen hiernaar (bv diuretica,
hypertoon natrium)
8. Gebrekkige interactie anesthesie-techniek en operatiemethode (spinaal/
algeheel/ n.obturatoriusblock/ TURlis/ Iglesias) (bv als pt hoest niet accepteren)
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2.3 Praktijk
Geef de geplande datum voor de UVO module ruim van te voren aan bij de UOI
in verband met het leveren van de materialen
Materialen uit eigen kliniek:
- Handschoenen
- Spoelvloeistof ( NaCl iom Olympus)
- Tafeltje om benodigdheden op te leggen

Materialen (door Olympus geleverd)
- Toren
- Lichtbron
- Lichtkabel
- Diathermie met voetbediening
- Diathermiesnoer
- Camera met video-unit
- Werkschacht
- Obturator
- Optiek
- Diathermische lis
- Bioptietang
- Ellik-evacuator / Tumi-spuit
- Simulator

Ruimte
Belangrijk is dat de training plaatsvindt in een veilige leeromgeving, dat wil zeggen
een rustige ruimte (bijv skillslab) waar niemand anders aanwezig is dan de AIOS en
de begeleider. Tevens is het belangrijk dat gewerkt mag/kan worden met diathermie
en de vloeistoffen.
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3. Uitvoering

1. DOEL definiëren, toetsing van kennis en voorbereiding 10-15 minuten
3.1.1.
Bespreek het doel van dit trainingsmoment. Inventariseer hierbij wat AIOS lastige
punten vinden in de praktijk, wat het niveau van de AIOS is, en waar de focus tijdens
de training op moet liggen. De focus kan bijvoorbeeld liggen op (1 of meerdere van)
onderstaande aspecten:
- Technisch: materiaalkennis in de diepte
- Procedureel: compleetheid van alle stappen
- Communicatie met de patiënt
- Communicatie met het team/ de assistentie
- Documentatie
3.1.2.
Bedenk / bespreek ook:
- Of training van de standaard procedure gewenst is = junior AIOS niveau, met
name voor jongerejaars AIOS. Zie hieronder.
- Of training van bepaalde pitfalls gewenst is = senior AIOS niveau, met name voor
ouderejaars AIOS. Zie hieronder.
- Of de AIOS de gehele procedure voordoet en aan het einde hiervan met de groep
evalueert wat de goede en slechte punten waren (reflectie). Of dat de groep op
elk moment vragen kan stellen en de AIOS elk moment tips kan ontvangen (justin-time informatie)

3.1.3.
Bespreek de pre-test vraag voor vraag.
Bewaak hierin de tijd (max 10 min) zodat er voldoende tijd overblijft voor het handson gedeelte van de training.

2. KEUZE: Focus op JUNIOR AIOS niveau: oefenen van de standaard
procedure 45-50 minuten
-

-

Indien het een AIOS betreft die nog nooit een TURT procedure gezien heeft: doe
eerst de hele procedure voor, waarbij u iedere stap van de procedure benoemt en
beschrijft. Anders: zet de AIOS meteen aan het werk. Dit verhoogt motivatie,
leerplezier en activiteit.
Laat de AIOS de procedure helemaal uitvoeren, stap voor stap alle
bovengenoemde procedurele stappen systematisch doorlopend. Ga hierbij uit van
de ‘standaard’ patiënt. Variaties/pitfalls/complicaties worden bij 3. Focus op
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-

-

SENIOR AIOS (zie hieronder) behandeld als de AIOS de standaard procedure
beheerst.
Oefen zo vaak totdat de AIOS de stappen “lege artis” achter elkaar uitvoert.
Oefen in ieder geval:
1. Goed instellen van je materialen en slangen: voorkomen dat er “spaghetti”
van slangen ontstaat
2. Techniek van het halen: lange/korte halen, van dichtbij of veraf
3. Techniek van in 1e instantie niet bewegen van de schacht, alleen bewegen
van je lis
4. Techniek van goed afsnijden van het weefsel
5. Techniek van het nemen van blaasbiopten warm EN koud
6. Indicatie waarom/wanneer juist koud en waarom/wanneer juist warm biopt?
7. Resectie op zijwand (= vaak gemakkelijkst, tenzij in n.obturatorius regio)
8. Resectie in blaaskoepel (= vaak moeilijkst)
9. Volgorde van resectie bij multipele tumoren (waarom welke lokalisatie eerst of
laatst)
10. Ergonomie: houding scoop, houding AIOS, positie patient
Schenk bij alle oefeningen ook aandacht aan juiste en veilige communicatie met
het hele team (anesthesist, ok-assistent, evt supervisor).
Schenk aandacht aan zorgvuldigheid bij afronden van de procedure: PAverwerking en communicatie verder beleid.

3. KEUZE: Bespreken van moeilijkheden/pitfalls/complicaties = focus op
SENIOR AIOS niveau
-

Vraag aan de AIOS wat zij het lastigste onderdeel van de TURT procedure
vinden. Bespreek eventuele trucs of alternatieven om hiermee om te kunnen
gaan.
Laat onderstaande pitfalls aan bod komen. Het liefst door in de vorm van een
scenario/casus aan de hand van het model zo echt mogelijk de situatie te
oefenen
1. Bespreek de pitfalls van de niet-technische vaardigheden
2. Wat als een bloeding niet te coaguleren is en je hebt geen zicht meer?
3. Wat te doen als je merkt dat je een obturatoriuskick hebt?
4. Wat te doen als je een blaasperforatie hebt gemaakt (in zijwand, in
koepel)?
5. Wat te doen als je al een uur bezig bent en je bent nog niet klaar?
6. Welk lisje gebruik je bij TURT vs bij TURP (30 graden, klein lisje, groot
lisje?)
7. Techniek van Turren in een divertikel?
8. Verschillen tussen techniek en risico’s monopolair en bipolair turren?
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4. AFSLUITING: Samenvatting en TAKE HOME 5 minuten
•
•

Geef een korte samenvatting van de behandelde stof
Noem drie punten die u belangrijk vindt dat de AIOS met dit onderwijsuur in
ieder geval geleerd heeft en voor altijd moeten onthouden.

4. Afronding

Aan alle deelnemers (zowel AIOS als aanwezig staflid) wordt dringend gevraagd hun
feedback en commentaar te geven op deze module via email aan het UOI of op het
formulier in de map. Ook is het belangrijk dat de onderwijsgroep intern onderstaande
twee vragen evalueert om de module een volgende keer nog beter te kunnen laten
verlopen.
•
•

Wat ging goed?
Wat kan beter voor een volgende keer?

Denk hierbij aan logistiek, materiaal, moment, manier van onderwijzen, inhoud,
voorbereiding etc.

Vergeet niet om in je portfolio te documenteren dat je deze
onderwijsmodule gevolgd hebt!
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