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ij een REZUM-stoombehandeling 
wordt thermische energie onder 
de vorm van stoom gebruikt om de 
aangroei van de prostaat te doen 
afsterven. Dit systeem, ontwikkeld 

door het Amerikaanse bedrijf Boston Scientific, 
bestaat uit een radiofrequentie (RF) stoomgene-
rator en een stoom-toedieningsinstrument (het 
stoompistool).
Het REZUM-stoompistool wordt via een kijk-
operatie doorheen de plasbuis ingebracht. Onder 
endoscopisch zicht wordt met behulp van dit 
pistool en een ingebouwde injectienaald staps-
gewijs stoomtherapie in het centrale deel van de 
prostaat (adenoom) ingebracht. De lengte van de 
naald van het stoompistool is standaard vastge-
legd. Deze wordt endoscopisch gecontroleerd in 

het adenoom ingeprikt. 
Daarbij wordt telkens een door de generator 

geproduceerde standaardhoeveelheid 
stoom geïnjecteerd. De stoomgenera-

tor heeft verschillende beveiligings-
systemen om de benodigde ther-

mische energie (103° Celsius) te 

produceren en thermische ablatie (verschrom-
peling) van het adenoom te verzekeren. De rest 
van de plasbuis, de blaashals, de sluitspier 
en het ejaculatiemechanisme worden daarbij 
beschermd: de stoom kan niet doordringen tot in 
de buitenste (perifere) zone van de prostaat, die 
intact blijft.
De behandeling zelf neemt 5-10 minuten in 
beslag en gebeurt doorgaans onder korte alge-
mene verdoving. Op het einde van de ingreep 
wordt een blaassonde doorheen de plasbuis 
geplaatst, soms ook met een fijne katheter boven 
het schaambeen, die rechtstreeks in de blaas 
uitmondt (cystofix met bedieningskraantje). Deze 
blaassonde bevordert het lokale genezingspro-
ces en wordt 5-7 dagen ter plekke gelaten om de 
prostaat te ontlasten. Verwijdering vindt pijnloos 
plaats op de raadpleging, waarna het spontane 
plaspatroon zich zal herstellen over het verloop 
van de volgende weken. De cystofix is een veilig-
heidsklep die toelaat om de weken na de ingreep 
verder plastraining toe te passen, tot volledig 
herstel van de plas- en blaasfunctie. Ook deze 
wordt pijnloos verwijderd op de raadpleging.

CONTACT
Vragen over deze techniek?  
Neem contact met de urologen  
via 09 246 79 00 of 09 246 79 90.

UROLOGEN HANTEREN 
VERNIEUWENDE 

REZUM-STOOMTHERAPIE  
BIJ PLASPROBLEMEN

 → Een veelbelovende behandeling

 ↗ De REZUM-stoomtherapie leidt tot celdestructie en het 
afsterven van het obstructieve prostaatweefsel, met al na 
twee weken een duidelijke verbetering van de symptomen, 
op veilige en effectieve wijze. Zo is er tevens behoud van de  
seksuele functie, met bewaarde zaadlozing en erecties. 

 ↗ Nevenwerkingen zijn bovendien beperkt in tijd en in inten-
siteit, en verdwijnen typisch na 2 tot 6 weken.

 ↗ De IPSS (plasscore), Q-max (piekstraal bij Uroflow), QoL 
(quality of life) blijven na 5 jaar significant beter in verge-
lijking met conservatief beleid. Hieruit blijkt dat de REZUM- 
behandeling een nieuwe veelbelovende behandeling is. De 
langetermijnresultaten over meer dan 5 jaar zijn, gezien het 
vernieuwend karakter van de techniek, nog niet gekend. 

 ↗ De behandeling kan uitgevoerd worden bij jongere patiënten 
met wens tot behoud van zaadlozing.

 ↗ Oudere hoogrisicopatiënten, al dan niet onder bloedverdun-
nende medicatie, zijn een goede indicatie bij een prostaat-
volume tussen 30 en 80 gram.

 ↗ De ingreep wordt in dagopname of ‘one night stay’  
uitgevoerd.
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Bekijk het Engels-

talig filmpje over de 

behandeling op https://

www.youtube.com/

watch?v=ukQpfBE0oMg
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Een typisch ouderdomsfenomeen is de goedaardige groei van de prostaatklier (adenoom) of 
‘benigne prostaathyperplasie (BPH)’. Zodra een bepaald prostaatvolume bereikt is, zal die een 

obstructie veroorzaken ter hoogte van de blaasuitgang met typische plasklachten tot gevolg 
(straalvermindering, moeilijk en/of frequent plassen, zowel overdag als ’s nachts). Meestal 

worden deze klachten tijdelijk verholpen met medicatie. Soms worden de klachten te ernstig 
waardoor uiteindelijk een heelkundige behandeling noodzakelijk wordt. De impact op de sek-

suele functie, zoals het verdwijnen van de zaadlozing of verminderen van de erecties, weerhoudt 
vooral jonge patiënten om deze ingreep te laten uitvoeren. De REZUM-stoomtherapie is een 

vernieuwende, minimaal invasieve techniek die ingezet kan worden bij 
goedaardige prostaatvergroting. Een woordje uitleg.

 

Wanneer is REZUM-stoomtherapie aangewezen?
 » Bij urinaire klachten die onvoldoende reageren op medicatie

 » Als alternatief voor langdurig medicatiegebruik

 » Bij urineretentie

 » Bij patiënten met wens tot behoud van zaadlozing 

 » Bij hoogrisicopatiënten onder bloedverdunnende medicatie

 » Prostaatvolumes tussen 30 en 80 gram
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