
Terugkerende 
blaasontsteking 

Wat is een blaasontsteking?

De blaas ligt in de onderbuik en kan ongeveer 0,7 liter 
urine bevatten. Vooral bij vrouwen is dit een kwetsbaar 
orgaan. Dit heeft te maken met de ‘constructie’ van de 
urinebuis. Deze is bij vrouwen slechts vier centimeter 
lang. En dat is maar liefst 14 centimeter korter dan bij 
de man. Daardoor kunnen bij vrouwen bacteriën gemak-
kelijker via de urinebuis de blaas bereiken. Hier verme-
nigvuldigen deze micro-organismen zich razendsnel 
in achtergebleven restjes urine. De slijmvliezen van 
de blaaswand raken geïrriteerd en daarna ontstoken. 
Dit kan leiden tot vervelende klachten. Er ontstaat een 
aanhoudende aandrang om te plassen. Daarbij worden 
steeds kleine hoeveelheden urine uitgescheiden. Dit gaat 
gepaard met een pijnlijk of branderig gevoel. De urine 
kan bovendien onaangenaam ruiken. Jonge meisjes 
hebben 20 keer meer kans op een blaasontsteking dan  
jongens. En volwassen vrouwen lopen zelfs 50 keer zoveel 
risico op deze aandoening dan mannen. Komt deze klacht 
één of meer keer per jaar voor, dan wordt er gesproken 
over een terugkerende of chronische blaasontsteking. 

Waardoor wordt een blaasontsteking 
veroorzaakt?
Geslachtsgemeenschap speelt een prominente rol bij de 
ontwikkeling van een blaasontsteking. Deze aandoening 
komt dan ook tien keer zo vaak voor bij seksueel actieve 
vrouwen dan zij die celibatair leven. In 80 procent van de 
gevallen is de Escherichia Coli bacterie verantwoorde-
lijk voor de besmetting. Dit is een bacterie die leeft in de 
darmen, maar heel eenvoudig via de anus in de vagina 
terecht kan komen. Bijvoorbeeld door het achterwerk 
in de verkeerde richting af te vegen. Dus van de billen 
naar de vagina. Tijdens het vrijen wordt deze bacterie in 
het urinekanaal geduwd, waarna dit micro-organisme 
gemakkelijk de laatste vier centimeter naar de blaas 
zelf kan overbruggen. Daarom stijgt het risico van een 
blaasontsteking dan ook zodra een vrouw seksueel 
actief wordt.  

Waarom blijft de blaasontsteking 
terugkeren?
Vrouwen die zich met een blaasontsteking op het 
spreekuur van de huisarts melden, krijgen vrijwel 
zeker een antibioticakuur voorgeschreven. Dit is een 
geneesmiddel met een groeiremmende of dodende 
werking op schadelijke micro-organismen. Toch kan 
de blaasontsteking na verloop van tijd weer terugkeren. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat een 
deel van de Escherichia Coli bacteriën zo’n behandeling 
kunnen overleven. Op het hoogtepunt van de klacht zijn 
er één biljoen van deze micro-organismen in de blaas 
actief. Echter een groot aantal van deze bacteriën sla-
gen er in om aan de antibiotica te ontsnappen. Zij pas-
sen immers een slim trucje toe. In de diepere lagen van 
het blaasslijmvlies zoeken zij een veilige schuilplaats en 
zijn zo onbereikbaar voor de dodende werking van anti-
biotica. Na verloop van tijd komen ze weer tevoorschijn 
om zich in de blaas te vermenigvuldigen. Dit proces leidt 
uiteindelijk tot een nieuwe blaasontsteking met kans op 
een terugkerend verloop.

Ongeveer 20 procent van de vrouwen heeft 
één of meerdere keren per jaar last van een 
blaasontsteking (cystitis). In 80 procent van 
de gevallen vindt de besmetting plaats door 
de Escherichia Coli bacterie. Ondanks dat 
huisartsen antibiotica voorschrijven, kan de 
klacht regelmatig blijven terugkeren. De reden 
daarvan is, dat dit micro-organisme in de blaas 
op een slimme manier zo’n behandeling kan 
overleven. Cranberries kunnen een natuurlijk 
alternatief vormen. In deze patiëntenfolder kunt 
u alles lezen over de rol van deze bessen bij het 
bestrijden en voorkomen van een terugkerende 
blaasontsteking. 

P a T i ë N T e N f o l D e r



Omdat cranberrysap zeer bitter is, vormen tabletten 
op basis van cranberryextracten een goed alternatief. 

Waar moet op worden gelet bij de 
keuze van een cranberrysupplement?
Allereerst is het belangrijk dat het product een hoge  
dosering cranberryextract bevat. Een dagdosering van 
400-800 mg gedroogde cranberries of 36 mg proantho-
cynidines per dag bij acute en terugkeren de blaasont-
steking is wetenschappelijk onderbouwd. Bij preventief  
gebruik kan een lagere dagdosering aangehouden 
worden om de Escherichia coli bacterie effectief van de 
blaaswand te verwijderen. Daarnaast is het verstandig 
om te kiezen voor een product, waaraan ook andere 
bestanddelen zijn toegevoegd die een positieve invloed 
hebben op de weerstand in de blaas. Bijvoorbeeld vita-
mine C. Dit ascorbinezuur verhoogt de zuurgraad in de 
blaas, waardoor de groei van schade lijke bacteriën wordt  
afgeremd. Samen met silicium en zink verhoogt vita-
mine C ook de weerstand tegen blaasontstekingen. 

Uw apotheker of huisarts kan u helpen om 
een juiste keuze te maken
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Deze patiëntenfolder wordt u aangeboden door 
Teva Nederland

Voor meer informatie en/of vragen kunt u (gratis) 
contact opnemen met:

Teva Nederland Service Desk:  
0800- 0228400 (tijdens kantooruren)

Hoe bestrijden cranberries een 
terugkerende blaasontsteking?
Het is al eeuwen bekend, dat cranberries helpen om 
acute en terugkerende blaasontstekingen te bestrij-
den. In het oorspronkelijke thuisland van deze bit-
terzure bes – Amerika – dronken vrouwen het pure 
sap wanneer ze last hadden van een blaasontsteking.  
De geneeskrachtige werking werd aanvankelijk toe-
geschreven aan de grote hoeveelheden vitamine C in 
deze bes. Deze voedingsstof houdt de blaas en uri-
newegen zuur, zodat de groei van schadelijke bacte-
riën wordt afgeremd. De Amerikaanse microbioloog 
M. Mulvey – verbonden aan de Washington University 
School of Medicine in St. Louis – ontdekte het principe 
van de werking van cranberries bij een terugkerende 
blaasontsteking. Hij onderzocht waarom Escherichia 
coli bacteriën in de blaas wél een antibioticakuur 
kunnen overleven en andere bacteriesoorten niet. 
Met behulp van een elektronenmicroscoop werd het 
mechanisme ontrafeld. De Escherichia coli bacterie 
beschikt over haarfijne uitsteeksels met aan het eind 
een plakkerig eiwit. Daarmee kunnen de bacteriën 
zich stevig aan het buitenste deel van de blaaswand 
hechten. Dit geeft een deel daarvan de kans om te 
ontsnappen aan een antibiotica-aanval door zich te 
verschuilen in de diepere lagen van het blaasslijm-
vlies. Uit onderzoek aan de Tulane Universiteit in New 
Orleans is gebleken, dat Cranberry’s een hoog gehalte 
aan proanthocyanidines bevat. Dit is een looizuur-
achtige verbinding die er voor zorgt dat de uitsteek-
sels van de Escherichia coli bacterie hun plakkend 
vermogen verliezen. Proanthocyanidine lost de uit-
steeksels met de lijmachtige substantie op, waardoor 
de bacteriën zich niet meer aan de slijmvliescellen 
van de blaaswand kunnen hechten. Door verlies van 
hun aanhechtende vermogen, kunnen alle bacteriën 
samen met de urine uit de blaas afgevoerd worden. Dit 
werd in het laboratorium onomstotelijk aangetoond. 
De Escherichia coli bacteriën verloren het vermogen 
zich te hechten aan blaaswandcellen, zodra er cran-
berrysap aan de reageerbuis werd toegevoegd. 


