
 

 
  

PATIËNTENBROCHURE 
Brachytherapie van de prostaat 

(inwendige bestraling van de prostaat) 



 www.ziekenhuisgeel.be 2 

Inhoudstafel 
 
Werking van de prostaat     4 
Prostaatkanker      4 
Onderzoeken       5 
Doel van de ingreep      6 
Wat is brachytherapie ?     6 
Voor wie is deze behandeling nuttig ?   7 
Inschrijving       7 
Preoperatieve onderzoeken     8 
Preoperatieve voorbereiding    8 
De ochtend van de ingreep     8 
Verloop van de ingreep     9 
Nazorg        10 
Bijwerkingen       11 
Voorzorgen bij brachytherapie    12 
Richtlijnen bij ontslag uit het ziekenhuis   12 
Verhinderd       14 
Bijlagen       15  
Uw persoonlijke aantekeningen    16 
 
 
 
Inlichtingen en afspraken: secretariaat urologie 
Sint-Dimpna Ziekenhuis      014/57.70.21     
J.B. Stessensstraat 2  -  2440 GEEL 
 
Voor dringende zorgen :   spoedgevallen 
Sint-Dimpna Ziekenhuis      014/57.70.00     
J.B. Stessensstraat 2  -  2440 GEEL 
 
 

http://www.ziekenhuisgeel.be/


 www.ziekenhuisgeel.be 3 

Geachte Heer, 

 

U wordt in het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel opgenomen op de dienst 

Urologie voor een heelkundige ingreep van de prostaat, meer bepaald 

een inwendige bestraling van de tumor via brachytherapie. De uroloog 

heeft u de redenen voor deze ingreep uitgelegd. 

In deze brochure vindt u bijkomende informatie over het verloop van 

uw verblijf in het ziekenhuis en bijzonderheden met betrekking tot 

deze heelkundige ingreep. 

 
Verder in deze brochure vindt u een tabel die ingevuld moet worden. 

Breng deze brochure dus altijd mee als u op consultatie komt bij de 

uroloog en neem ze mee bij de huisarts. 

 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog bijkomende vragen, aarzel 

dan niet om ze met de artsen of verpleegkundigen of andere 

medewerkers van de dienst Urologie te bespreken. 

 

Het medisch en verpleegkundig team van de dienst Urologie wenst u 

een zo aangenaam mogelijk verblijf in het ziekenhuis. 

 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Werking van de prostaat 
De prostaat heeft de 

grootte en de vorm van 

een kastanje en ligt 

omheen de urinebuis (= 

urethra). Dit is de 

plasbuis die onderaan 

de blaas begint en 

waarlangs de urine het 

lichaam verlaat. 

De prostaat zelf bestaat 

uit een grote 

hoeveelheid klierbuisjes die worden omgeven door spier- en 

bindweefsel, ook wel steunweefsel genoemd. Deze klieren produceren 

het prostaatvocht dat wordt opgeslagen in de prostaat. 

Zaadcellen worden in de teelballen aangemaakt en komen via de 

zaadleiders in de urethra terecht. Bij een zaadlozing komen de 

zaadcellen in het prostaatvocht naar buiten. 

De prostaat wordt beïnvloed door hormonen die in de teelballen 

worden aangemaakt. Deze hormonen regelen onder andere de groei 

van de prostaat en de vorming van het prostaatvocht. 
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Prostaatkanker 
Algemeen 

Een kwaadaardige aandoening van de prostaat heet prostaatkanker of 

prostaatcarcinoom. Het gaat om een 

vorm van kanker die op jonge leeftijd 

niet vaak voorkomt. Het kwaadaardig 

gezwel ontstaat meestal dicht aan de 

rand van de prostaat en veel minder 

vaak in het prostaatweefsel direct 

rond de plasbuis.  

Prostaatkanker is in de industriële 

landen de meest voorkomende kanker 

bij mannen. Het gestegen aantal 

patiënten wordt enerzijds veroorzaakt door de toenemende 

gemiddelde leeftijd van de bevolking, maar anderzijds ook omdat de 

kanker steeds vroeger ontdekt wordt. Eén op de tien mannen boven de 

50 jaar zal een evolutieve prostaatkanker ontwikkelen indien het 

gezwel niet op tijd wordt opgespoord en behandeld. 

Oorzaken 

Over de oorzaken van prostaatkanker is nog weinig met zekerheid 

gekend. Wel weten we dat prostaatkanker vaker voorkomt bij mannen 

in West-Europa en in de Verenigde Staten. Waarschijnlijk heeft dit te 

maken met onze voedingsgewoonten. Ook is bekend dat veranderingen 

in de hormonale regeling van de prostaat een belangrijke rol spelen in 

het ontstaan van prostaatkanker. Erfelijkheid speelt ook een rol.  
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Klachten 

Prostaatkanker evolueert over het algemeen heel langzaam. Meestal 

zijn er in het begin geen ziekteverschijnselen merkbaar. Soms treden er 

symptomen op die vergelijkbaar zijn met die van een goedaardige 

prostaatvergroting, namelijk moeilijkheden bij het urineren, vaak 

urineren, nachtelijk urineren, bloed in de urine en zelden bloed in het 

sperma. Het kan voorkomen dat de ziekte pas wordt ontdekt wanneer 

er uitzaaiingen zijn en deze klachten veroorzaken in het lichaam. Zo 

kunnen er bijvoorbeeld rugklachten met pijn ontstaan ten gevolge van 

uitzaaiingen in één of meerdere wervels. 

 

Onderzoeken 
Rectaal onderzoek 

Bij het algemeen lichamelijk onderzoek wordt altijd een rectaal toucher 

gedaan. Met de vinger gaat de uroloog via de sluitspier tot in de 

endeldarm. Zo kan de grootte, de vorm, de stevigheid en het oppervlak 

van de prostaat worden beoordeeld. Dit is een eenvoudig onderzoek en 

het duurt maar kort. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de linker 

zijde en is in de regel niet pijnlijk. Het kan wel een vervelend gevoel 

geven, omdat de sluitspier van de endeldarm gepasseerd moet worden. 

Bloed- en urineonderzoek 

In het bloed wordt een bepaling gedaan van het PSA (Prostaat Specifiek 

Antigeen). Dit is een stof die kenmerkend is voor 

prostaataandoeningen. Het PSA kan verhoogd zijn bij 

prostaatontsteking, prostaatvergroting en prostaatkanker. De waarden 
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van het PSA zijn veelal ook leeftijdsafhankelijk. Met het ouder worden 

en groeien van de prostaat, zal ook het PSA stijgen. 

Ook de urine wordt onderzocht om een ontsteking op de urinewegen 

uit te sluiten. 

Straalkrachtmeting 

Straalkrachtmeting wordt ook uroflowmetrie genoemd. De flowmeter 

is een instrument dat de kracht van de urinestraal en de hoeveelheid 

geplaste urine meet. Over het algemeen zal uw uroloog vragen om bij 

het bezoek aan de raadpleging met een volle blaas te komen en eerst in 

een flowmeter te plassen. De flowmeter staat in een daarvoor speciaal 

ingerichte ruimte. 

Echografie  

Echografie is een onderzoek met behulp van geluidsgolven, waarbij een 

orgaan in beeld wordt gebracht. Echografie kan zowel uitwendig via de 

buikwand, als inwendig via de endeldarm worden uitgevoerd. Bij 

uitwendige echografie kunnen via de buikwand de nieren en de blaas 

zichtbaar worden gemaakt. Ook kan de uroloog vaststellen hoeveel 

urine er in de blaas achterblijft na het urineren. Bij inwendige 

echografie kunnen via de anus en de endeldarm de grootte, de aard en 

de vorm van de prostaat worden bepaald. Dit gebeurt met behulp van 

een vingerdik apparaat dat via de anus pijnloos wordt ingebracht. 

Prostaatbiopsie 

Door middel van het nemen van een aantal biopten onder geleide van 

een echografie is het mogelijk om prostaatweefsel te onderzoeken. Bij 

een prostaatbiopsie wordt een stukje weefsel weggenomen met behulp 

van een dunne naald die via de endeldarm in de prostaat worden 
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gebracht. Het prostaatweefsel wordt onder de microscoop beoordeeld. 

Dit onderzoek kan uitsluitsel geven of er wel of geen kankercellen in de 

prostaat aanwezig zijn. De uitslag van dit onderzoek is meestal pas na 

twee weken bekend. Een biopsiename geeft geen verhoogde kans op 

eventuele uitzaaiingen van prostaatkanker en is dus ongevaarlijk. 

Botscan 

Een botscan is een foto van het skelet, waarop eventuele uitzaaiingen 

in de botten zichtbaar kunnen gemaakt worden. In uw arm wordt een 

zwakke radioactieve stof gespoten. Deze stof gaat op de actieve 

plaatsen van het bot zitten. Op die manier worden eventuele 

uitzaaiingen zichtbaar gemaakt. Na de inspuiting duurt het een paar 

uur voordat deze stof uw botten heeft bereikt, waarna de foto’s kunnen 

genomen worden. De hoeveelheid straling van de radioactieve stof is 

verwaarloosbaar en onschadelijk. U ondervindt hier geen nadelige 

gevolgen van, dus ook de mensen in uw omgeving niet. 

CT-scan van de buik (computertomografie) 

Een computertomograaf is een apparaat waarmee men millimeter per 

millimeter zeer gedetailleerde foto’s van de organen en/of weefsels 

kan maken. Hierbij wordt gelijktijdig gebruik gemaakt van 

röntgenstralen en een computer. U wordt liggend op een beweegbare 

tafel, doorheen het toestel geschoven. Terwijl de tafel telkens een 

stukje doorschuift, wordt er een serie foto’s gemaakt. Om duidelijke 

beelden te krijgen, is een contrastvloeistof nodig. Via een bloedvat in 

de arm wordt contrastvloeistof ingespoten. Dit kan een warm gevoel 

geven.  

 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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Doel van de ingreep 
Door de uitgevoerde onderzoeken zijn we te weten gekomen dat er 

zich een kwaadaardig letsel bevindt in uw prostaat.  

In uw situatie werd beslist om over te gaan tot een inwendige 

bestraling van de prostaat door middel van brachytherapie. 

De aanvullende onderzoeken (CT-scan en botscan) toonden geen 

uitzaaiingen zodat we momenteel besluiten dat het gezwel beperkt is 

tot de prostaat. 

 

Wat is brachytherapie ? 
Als we spreken over radiotherapie of bestraling, denken we meestal 

aan uitwendige radiotherapie, met een bestralingstoestel dat op 

afstand van de patiënt staat, en van daaruit de bestraling door de lucht 

naar het lichaam stuurt. Hierbij komt een deel van die stralen terecht 

op lichaamsdelen of organen die niet hoeven bestraald te worden. 

Brachytherapie is de inwendige bestraling van de prostaat. Als er 

prostaatkanker is vastgesteld dan kan men proberen de prostaat 

operatief weg te halen, of men kan de kankercellen doden door middel 

van bestraling. Zoals bij uitwendige bestraling wil men vermijden om 

de omgeving van het prostaatkankergebied mee te bestralen, omdat 

anders  ook  gezonde  cellen  beschadigd worden. Brachytherapie  is 

een  inwendige bestralingstechniek. “Brachy" is Grieks voor dichtbij.  

Radioactieve zaadjes worden hierbij in de prostaat geplaatst en geven 

daar voor ongeveer een half jaar een hoge dosis straling. Het werkt 

uitsluitend op de aangetaste prostaat en geeft daardoor minder 
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complicaties dan uitwendige bestraling. Er zitten ook beperkingen aan 

want bij zeer grote prostaat kunnen de radioactieve deeltjes niet goed 

worden gepositioneerd en gaat men deze therapie dus niet geven.  

Deze behandeling klinkt misschien wat griezeliger dan een gewone 

bestralings-behandeling. Maar in ervaren handen is het een heel goede 

behandeling, met gewoonlijk weinig bijwerkingen. 

Voor wie is deze behandeling nuttig ? 
Een plaatselijk behandeling, zoals de brachytherapie van de prostaat is 

mogelijk indien het prostaatgezwel niet te ver gevorderd is. Dit wil 

zeggen: een klein volume van de prostaat (max. 50 gram) zonder 

doorgroei naar het kapsel van de prostaat (T1 en T2 tumoren), een niet 

te hoge PSA-waarde in het bloed en geen aanwezigheid van metastasen 

op afstand. Verder moet de patiënt een goede levensverwachting 

hebben. Een laatste voorwaarde om brachytherapie te kunnen 

toepassen zijn weinig of geen plasklachten. Door het plaatsen van de 

naalden kan de prostaat opzwellen, waardoor reeds bestaande 

plasklachten kunnen verergeren. 

Als de kans groter is dat er ook buiten de prostaat al gezwelcellen zijn 

geraakt, is eerder een behandeling met hormoontherapie het best. In 

een beperkt aantal gevallen kan eerst een uitwendige bestraling op de 

prostaat en zijn omgeving, met al dan niet een bekkenbestraling, 

gegeven worden, waarna dan een brachytherapie van de prostaat volgt. 

Brachytherapie is niet mogelijk voor elk soort gezwel. Als het gezwel 

niet gevoelig is voor straling, als het te groot is, of als het gemakkelijk 

en met succes kan geopereerd worden, zijn misschien andere 

behandelingen beter. Brachytherapie geniet de voorkeur boven 
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uitwendige bestraling omdat deze behandeling een uiterst precieze 

behandeling is, die een hoge dosis straling aan het gezwel geeft en zeer 

weinig aan in de buurt liggende organen. 

 

Inschrijving 
U komt op de afgesproken datum en uur (de dag vóór de ingreep) naar 

het ziekenhuis en u laat zich inschrijven aan de opnamedienst.  

Volgende dingen mag u niet vergeten: 

• Identiteitskaart 

• SIS-kaart 

• Thuismedicatie in verpakking 

• Lijst van thuismedicatie 

In principe neemt u tijdens de hospitalisatie enkel de medicatie die u 

ontvangt van de verpleegkundige. De thuismedicatie kan gewijzigd zijn. 

Soms kan het gebeuren dat de verpleegkundige de thuismedicatie 

opvraagt. Vergeet ze dan niet op te halen bij ontslag. 

Preoperatieve onderzoeken 
Na overleg met de uroloog moeten bepaalde geneesmiddelen die 

aspirine bevatten of andere bloedverdunnende medicatie gestopt 

worden! Hoe lang en of u in de plaats een vervangmiddel krijgt (onder 

de vorm van spuitjes) zal door de arts beslist worden. 

Afhankelijk van uw leeftijd en op doktersadvies moet u een aantal 

preoperatieve onderzoeken ondergaan. Dit kan reeds gebeurd zijn 

vooraleer u in het ziekenhuis werd opgenomen. Deze resultaten moet u 

zeker meebrengen naar het ziekenhuis. Indien dit niet het geval is, 
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zullen deze onderzoeken in het ziekenhuis, voorafgaand aan de 

operatie, nog uitgevoerd worden. 

 

Meestal worden volgende onderzoeken uitgevoerd: 

• een bloedafname (door een prik in een ader van de arm); 

• een RX Thorax: dit zijn röntgenopnames van de longen. Dit 

duurt ongeveer 5 minuten en is volledig pijnloos; 

• een E.C.G. of elektrocardiogram: dit is een film van het hart, die 

ons informatie geeft worden zuignopjes op uw borstkas 

geplaatst. Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten en is 

volledig pijnloos. 

Daarnaast kunnen nog aanvullende onderzoeken plaatsvinden. 

De behandelende arts en de verpleegkundige, die voor u 

verantwoordelijk zijn, zullen u bijkomende inlichtingen verstrekken. 

 

Preoperatieve voorbereiding 
Vooraleer de operatie kan plaats vinden moet u voorbereid worden: 

• De avond vóór de operatie krijgt u een klein lavementje 

toegediend. Deze voorbereiding is noodzakelijk omdat de 

prostaat tegen de endeldarm (laatste gedeelte van de dikke 

darm) ligt.  

• U moet nuchter blijven vanaf 24 uur, omwille van de verdoving 

die u zal krijgen.  Nuchter zijn betekent niet eten, niet drinken 

en niet roken. 

• De operatiestreek wordt de avond vóór de ingreep geschoren. 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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• De avond voor de ingreep krijgt u een inspuiting (Clexane® of 

Fraxiparine®) om klontervorming in het bloed te voorkomen. 

 

De ochtend van de ingreep 
Indien gewenst, kan u tijdig gewekt worden zodat u een douche kan 

nemen. Verder worden de temperatuur, bloeddruk en pols 

gecontroleerd. 

Vlak vóór het vertrek naar de operatiekamer zal u gevraagd worden: 

• te wateren; 

• juwelen, piercings, bril, lenzen, gehoorapparaat, eventuele 

tandprothese,… te verwijderen; 

• een operatiehemd en speciale kousen aan te trekken (deze 

kousen bevorderen de bloedsomloop tijdens en na de operatie). 

De verpleegkundige overloopt vervolgens een controlelijst met 

specifieke informatie voor de operatiezaal en bezorgt u een licht 

kalmerend geneesmiddel, als voorbereiding op de verdoving. Daarna 

brengt men u naar de operatiezaal. In de operatiezaal wordt eerst een 

infuusleiding (= baxter) in de arm geplaatst.  

 

Verloop van de ingreep 
Duur van de ingreep 

U bent een hele tijd weg van uw kamer. Hierin is ook inbegrepen de tijd 

die u na de operatie doorbrengt in de ontwaakruimte. De operatie zelf 

duurt ongeveer 2 uur. 
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Narcose of verdoving 

De ingreep gebeurt onder volledige narcose. U wordt volledig in slaap 

gedaan. 

Wonde en gebruikte operatietechniek 

U ligt met gespreide benen in beensteunen en een blaassonde wordt 

geplaatst. De balzak wordt met een pleister naar boven vastgeplakt 

zodat het operatieveld goed zichtbaar is.  

Na ontsmetting van de huid tussen de balzak en de anus wordt de 

echografiesonde in de anus gebracht en kan de vorm en ligging van de 

prostaat en van het prostaatgezwel worden nagekeken.  
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Tijdens de ingreep wordt de prostaat door middel van deze echosonde 

in beeld gebracht. Aan de hand van deze beelden wordt op een speciale  

computer een berekening gemaakt. Hiermee wordt duidelijk hoeveel 

radioactieve zaadjes geplaatst moeten worden en op welke plek 

precies. Afhankelijk van de grootte van de prostaat worden tussen de 

20 en 120 zaadjes geïmplanteerd. Dit gebeurt met behulp van holle 

naalden die via de huid van het perineum (tussen balzak en anus) in de 

prostaat gestoken worden onder geleide van de echosonde. Als de 

naalden teruggetrokken worden blijven de zaadjes in de prostaat 

achter. Deze procedure gebeurt met veel zorg. Hierbij worden Jodium-

125-zaadjes gebruikt.  

Dan wordt met röntgendoorlichting gekeken of alle zaadjes in de 

prostaat aanwezig zijn.   

 

De radioactieve  zaadjes blijven gedurende het leven achter in de 

prostaat en hebben de eigenschap dat de radioactiviteit elke 60 dagen 

met de helft vermindert. Na een half jaar hebben de deeltjes hun 

grootste kracht verloren en na een jaar zijn ze helemaal uitgewerkt. 

Een doorlichtbeeld waarop de zaadjes te zien zijn    Jodiumzaadje vergeleken met een eurocent 
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Aangezien de straling een gering doordringend vermogen heeft, blijven 

de organen die de prostaat omringen grotendeels gevrijwaard van 

straling.  

Nazorg 
Terug op de afdeling 

Als u van het operatiekwartier op de kamer aankomt, heeft u nog een 

infuusleiding in de arm en een blaassonde. De urine is meestal wat 

rood van kleur.  

 

Het is mogelijk dat u wat pijn voelt ter hoogte van de onderbuik of een 

sterke plasdrang heeft. Dit is het gevolg van de sonde die een 

prikkelend gevoel op de blaas kan geven. U hoeft niet mee te persen. 

Hiervoor kan u op vraag bijkomende pijnmedicatie krijgen. 

 

U moet na de operatie onder algemene verdoving zeker tot de ochtend 

na de ingreep in bed blijven. Verwittig steeds even een 

verpleegkundige vooraleer u voor de eerste maal na de operatie uit bed 

komt. 

 

Uw thuismedicatie mag u na de operatie verder nemen. Eén grote 

uitzondering is de bloedverdunner. Deze moet trouwens vooraf aan de 

ingreep (minstens 1 week) gestopt worden. 

Tip: Breng bij een opname in het ziekenhuis steeds de verpleegkundige 

op de hoogte van de medicatie die u thuis inneemt (breng altijd uw 

thuismedicatie in verpakking mee en de medicatielijst) en vraag of 

u en wanneer u deze na de operatie terug mag innemen. 
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Verder verloop 

De blaassonde zal na advies van uw behandelende uroloog de dag na 

de operatie verwijderd worden. Als de blaassonde verwijderd wordt, is 

het belangrijk dat u voldoende drinkt; zeker 1,5 liter water extra per 

dag.  

Na het verwijderen van de blaassonde krijgt u een antisepticum 

(geneesmiddel om de urine te ontsmetten) toegediend. Dit 

geneesmiddel moet u thuis gedurende 10 dagen verder innemen. 

 

Urineren doet u in een urinaal of een maatbeker, zodat hoeveelheid en 

kleur gecontroleerd kunnen worden. De hoeveelheid urine moet u 

noteren op een volgblad en mag telkens weggegoten worden in het 

toilet. 

 

Ondanks de aanwezigheid van radioactieve zaadjes kan u de dag na de 

ingreep het ziekenhuis verlaten, op voorwaarde dat u vlot kan plassen. 

Dit betekent dat de geringe stralingsactiviteit geen gevaar is voor u en 

uw directe omgeving.  

 

Er wordt weer een controle röntgenfoto gemaakt om het aantal 

radioactieve zaadjes te tellen en de positie ervan in de prostaat te 

bepalen. 

 

Aanbevolen wordt de eerste dagen geen zwaar werk te verrichten om 

zodoende een hoge druk op de prostaat te vermijden. Ook moet persen 
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op de ontlasting zoveel mogelijk voorkomen worden. Deze adviezen 

zijn bedoeld om een bloeding uit de prostaat zoveel mogelijk te 

voorkomen. Gelukkig vindt een bloeding praktisch nooit plaats. Na 

ongeveer twee weken kunt u ook weer gaan fietsen. 

 

Bijwerkingen 
Over het algemeen verloopt de operatie zonder problemen, maar elke 

ingreep heeft een aantal risico’s.  

Bijwerkingen op korte termijn 

De eerste weken na de behandeling kan er een bloeduitstorting zijn 

onder de huid waar de naalden zijn ingebracht. Dit verdwijnt vanzelf.  

De urine kan de eerste weken ook wat gemengd zijn met bloed. Ook dit 

verdwijnt vanzelf waarbij het belangrijk is om voldoende te drinken, 

zodat bloederige urine voortdurend wordt uitgeplast.  

Wat vaker voorkomt is een branderige plas en vooral de eerste weken 

na behandeling, vaker moeten plassen. Vooral bij grotere prostaten en 

mensen die tevoren al moeilijker hun urine kwijt konden, kunnen deze 

klachten verergeren. Incidenteel is het nodig om de urineafvloei uit de 

blaas tijdelijk te helpen door een katheter te plaatsen.  

Soms ontstaan ook klachten van diarree en is er ook wat slijm bij de 

ontlasting. Dit verdwijnt binnen enkele weken. 

 

 

Bijwerkingen op lange termijn 

Urine-incontinentie komt na deze behandeling eigenlijk niet voor.  
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Wel kan de potentie veranderen; uit eigen onderzoek is gebleken dat in 

circa 30 % van de behandelde mannen er een verandering is 

opgetreden in duur van de erectie, het orgasme en soms zelfs 

impotentie.  

Ernstige klachten zoals een stralingszweer in de endeldarm komen 

maar zeer zelden voor. Deze risico’s zijn algemeen genomen heel klein 

bij een behandeling met radioactieve zaadjes. 

 

Voorzorgen na brachytherapie 
Veel patiënten zijn bezorgd over de veiligheid omdat er gewerkt wordt 

met radioactieve zaadjes. Het risico voor andere mensen in uw 

omgeving is echter erg klein. De zaadjes waarmee in deze procedure 

gewerkt wordt, hebben namelijk een dergelijk lage energie dat de 

straling buiten het lichaam uiterst gering is. 

Bovendien neemt de activiteit van de zaadjes af naarmate zij langer in 

het lichaam aanwezig zijn; ze doven uit. Desalniettemin zijn er toch een 

aantal regels die best in acht genomen worden: 

• Tot twee weken na de implantatie is het mogelijk dat u een 

radioactief zaadje uitplast. Hiervoor raden wij u aan om door een 

zeefje te plassen. Het is de bedoeling dat u de eerste twee weken 

uw urine controleert op de aanwezigheid van deze zaadjes. Als u 

een radioactief zaadje tegenkomt, mag u dit niet met uw vingers 

vastpakken. U wordt verzocht om het met een lepel of een pincet 

op te pakken en te deponeren in het metalen kokertje dat u 

meekrijgt bij ontslag uit het ziekenhuis. Bewaar het buiten bereik  
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van andere mensen en neem contact op met de dienst 

radiotherapie. 

• U mag in hetzelfde bed slapen als uw partner (tenzij zij zwanger is). 

Na vier weken mag u weer geslachtsgemeenschap hebben. Gebruik 

een condoom gedurende de eerste zes maanden na implantatie, 

voor het geval er een radioactief zaadje met het sperma meekomt. 

Het sperma kan verkleurd zijn (bruin tot donkerbruin). Dit is een 

normaal gevolg van de implantatie. 

• Neem geen kinderen op uw schoot gedurende de eerste zes 

maanden na implantatie. 

• U dient, indien mogelijk, een afstand van één meter verwijderd te 

blijven van zwangere vrouwen gedurende de eerste zes maanden 

na de implantatie. Hen aanraken, een hand schudden of een kus 

geven stelt echter geen problemen. 

 

Richtlijnen bij ontslag uit het ziekenhuis 
Indien u na het verwijderen van de blaassonde goed kan wateren en 

indien de blaas voldoende leeg is na het plassen, mag u na advies van 

de geneesheer, het ziekenhuis verlaten. 

Medicatie 

De geneesmiddelen die u gewoon bent thuis te nemen, moet u verder 

zetten. Als u thuis bloedverdunners nam, moeten deze geneesmiddelen 

na tien dagen heropgestart worden in overleg met de uroloog en uw 

huisarts. De onderhuidse inspuitingen van Clexane® of Fraxiparine® 
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moeten dan thuis nog tien dagen verder gezet worden door de 

thuisverpleegkundige. 

Een antibioticum of antisepticum voor blaasontsmetting moet u thuis 

tweemaal per dag verder innemen. 

Voorschriften / attesten 

Voor u het ziekenhuis verlaat, moet u de volgende voorschriften 

hebben: 

• kaartje met afspraak voor de controle raadpleging (na een 4-tal 

weken); 

• attest van implantatie; 

• voorschrift voor een antisepticum of antibioticum; 

• voorschrift voor Clexane® of Fraxiparine®; 

• eventueel andere voorschriften of attesten; 

• eventueel papieren voor de hospitalisatieverzekering; 

• eventueel attesten voor werkonbekwaamheid. 

De brief bestemd voor de huisarts wordt door de arts opgestuurd. 

Opvolging 

Controles vinden plaats door de radiotherapeut en de behandelende 

uroloog. De eerste controle vindt altijd door de radiotherapeut plaats. 

Hierbij wordt gevraagd naar eventuele plas- of darmklachten en er 

wordt opnieuw een röntgenfoto van de onderbuik gemaakt. De 

volgende controle bij de radiotherapeut is drie maanden na 

behandeling.  

De behandelende uroloog zal u na enkele weken laten terugkomen 

voor een controle op de raadpleging Urologie. Die datum wordt u op de 

dag van ontslag meegedeeld. Uw PSA-waarde moet na de ingreep 
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verder opgevolgd worden. Dit kan zowel in het ziekenhuis als bij Uw 

huisarts. Het is belangrijk dat de waarden altijd door hetzelfde labo 

bepaald worden om vergelijkbaar te zijn (zie opvolgingsblad PSA in 

bijlage 1). Tijdens deze controleraadpleging wordt ook een echografie 

van de prostaat uitgevoerd. Opgemerkt moet worden dat de beelden bij 

echografie na brachytherapie, moeilijk te interpreteren zijn aangezien 

de radioactieve zaadjes allerlei slagschaduwen geven op het beeld. Dit 

komt door de titanium omhulling van de zaadjes. 

Richtlijnen voor thuis (gedurende minstens vier weken) 

• voldoende water drinken (2 liter per dag); 

• geen zware lichamelijke arbeid verrichten; 

• te veel persen bij ontlasting vermijden (dus zorg dat uw 

stoelgang zacht is door o.a. sinaasappels, speculaas of 

peperkoek te eten); 

• niet fietsen. 

 

Verhinderd 
Als u verhinderd bent voor de operatie, wilt u dit dan zo spoedig 

mogelijk  melden aan uw arts. Er kan dan iemand anders in uw plaats 

komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Indien u 

verkouden bent, griep heeft of koorts, kan het zijn dat de operatie 

uitgesteld moet worden. Neem in dit geval ook even contact op met de 

raadpleging voor overleg. 
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Het medisch en verpleegkundig team wenst u een spoedig herstel !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met: 

Raadpleging Urologie   tel. 014/57.70.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Bijlage 1 : Opvolgingsblad PSA-waarde 
 

 Datum 

consultatie 

PSA-waarde Opmerkingen 

1ste jaar 1   

 2   

 3   

 4   

2de jaar 5   

 6   

 7   

3de jaar 8   

 9   

 10   
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4de jaar 11   

 12   

5de jaar 13   

 14   
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Uw persoonlijke aantekeningen: 
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