
www.ziekenhuisgeel.be   - 1 - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATIENTENBROCHURE 
Cystectomie met Bricker-derivatie 

(volledig verwijderen van de blaas met aanleggen van urostoma) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.B. Stessensstraat 2, 2440 Geel 
 

http://www.ziekenhuisgeel.be/


www.ziekenhuisgeel.be   - 2 - 
 

Inhoudstafel 
 
Werking van het urinestelsel    4 
 
Wat is een urostoma ?     4 
 
Aanleggen van urostoma volgens Bricker   5 
 
Blaaskanker       5 
 
Onderzoeken       6 
 
Doel van de ingreep      7 
 
Inschrijving       7 
 
Preoperatieve onderzoeken     8 
 
Preoperatieve voorbereiding    8 
 
De ochtend van de ingreep     9 
 
Verloop van de ingreep     10 
 
Nazorg       11 
 
Complicaties       12 
 
Richtlijnen voor verzorging van de urostoma  13 
 
Dagelijkse leven met de urostoma    16 
 
Terugbetaling van stomamateriaal    19 
 
Ontslag uit het ziekenhuis     20 
 
Verhinderd       21 
 
Zelfhulpgroepen      21 
 
Uw persoonlijke aantekeningen    23 
 
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, 

Geachte Mevrouw, 
 

 

 
U wordt in het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel opgenomen op de dienst Urologie voor een heelkundige 

ingreep van de urinewegen, meer bepaald voor het aanleggen van een urostoma (volgens Bricker). Dit 

is een techniek waarbij men in de buikwand een kunstmatige uitgang maakt voor de afvoer van de 

urine. 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, 

bijzonderheden met betrekking tot deze heelkundige ingreep en met betrekking tot het dagelijkse 

leven met een urostoma. 

 

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. Ze kunnen u ook 

helpen zoeken naar oplossingen voor concrete problemen. 

 

 

 
 
 
 

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 het urinestelsel 
Het overtollige voedsel en vocht in ons lichaam wordt verwijderd in de vorm van stoelgang en urine.  

De organen die een belangrijke rol spelen bij de urinevorming, zullen achtereenvolgens in het kort 

worden besproken. 

 

De nieren 

De nieren zijn twee boonvormige organen, gelegen aan 

weerszijden van de wervelkolom. Ze zorgen ervoor dat 

schadelijke afvalstoffen uit het bloed verwijderd worden en 

dat overtollig water en zouten uit het lichaam verdwijnen. Die 

afvalstoffen en het overtollige water vormen samen de urine. 

De urineleiders (ureters) 

Vanuit de nierbekkens gaat de urine, via twee fijne buisjes, 

namelijk de urineleiders of ureters, naar de blaas. 

De blaas 

De blaas werkt als een reservoir voor de urine. In lege 

toestand is de blaas een afgeplat orgaan; in sterk gevulde 

toestand kan de blaas tot aan de navel reiken. Zodra de blaas 

gevuld is, krijgt men een signaal vanuit de hersenen om te 

plassen. Bij het plassen gaat de sluitspier open en trekken de spieren van de blaaswand samen. Zo 

wordt de urine uit de blaas verwijderd. 

De urinebuis (urethra) 

De urinebuis of urethra brengt de urine van de blaas naar buiten. Bij de vrouw ligt de urinebuis vlak 

voor de vagina, bij de man in de penis. 

 

Wat is een urostoma ? 
Een urostoma is een kunstmatige uitgang voor urine. Het woord stoma komt uit het Grieks en betekent 

‘mond’.  Een stoma wordt aangelegd als de urine het lichaam niet meer langs de natuurlijke weg kan 

verlaten.  Dit kan o.a. noodzakelijk zijn bij aangeboren afwijkingen, bij poliepen (goedaardig gezwel 

met een steel aan het slijmvlies), in geval van tumoren (gezwellen) en verwondingen.  

Een stoma ziet eruit als rood slijmvlies zoals bijvoorbeeld de binnenzijde van de wang.  Een stoma is 

ongevoelig.  Het uitvloeien van de urine heeft men niet meer onder controle zodat een opvangsysteem 

voor urine noodzakelijk is. 
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Aanleggen van urostoma volgens Bricker 
Ziekte kan de werking van de blaas aantasten, zodat deze onvoldoende of niet meer werkt.  In een 

aantal gevallen is een operatie nog de enige mogelijke behandeling. 

De meest voorkomende oorzaken die aanleiding geven tot het aanleggen van een urostoma zijn: 

• het afsluiten van ureters, urineleiders door bijvoorbeeld 

een gezwel, een vernauwing (stenose); 

• het slecht functioneren van de blaas bijvoorbeeld 

wanneer de blaas heelkundig verwijderd werd ten 

gevolge van een gezwel van de blaas, prostaat of 

urinebuis,; 

• wanneer de blaas zich niet meer kan vullen tot haar 

normale capaciteit ten gevolge van bestralingen, 

gestoorde bezenuwing (o.a. multiple sclerose); 

• het kan ook gebeuren dat de blaasspier zelf niet meer 

samentrekt waardoor spontaan wateren onmogelijk wordt bijvoorbeeld ten gevolge van 

prostaatvergroting of problemen met de bezenuwing van de blaas. 

 

Uw arts zal beslissen welke ingreep voor uw aandoening de beste oplossing is. Hij zal dit uiteraard met 

u bespreken.  

De meest voorkomende ingreep is de Brickerderivatie 

waarbij een kunstmatige uitgang wordt gemaakt om de urine 

af te voeren. Met behulp van een stuk dundarm van 15 à 20 

cm wordt een nieuwe uitgang (urostoma) gemaakt aan de 

rechterkant van het lichaam. De twee urineleiders worden 

hierop ingeplant en zorgen voor een continue afvloei van 

urine via de stoma. Dit wil zeggen dat de urine uw lichaam 

niet meer verlaat via de blaas en de plasbuis. Meestal 

worden de blaas, de plasbuis en bij de man ook de prostaat 

tezelfdertijd verwijderd.  

 

Blaaskanker 
In de blaas wordt urine opgevangen die via de urineleiders uit de nieren komt. De urine verlaat het 

lichaam via de urinebuis (urethra). Nieren, urineleiders, blaas en urinebuis vormen samen de 

urinewegen. Blaaskanker is een ziekte waarbij zich kwaadaardige cellen vormen in de blaas. Er zijn 

verschillen types blaastumoren, die genoemd worden naar de cellen waarin ze ontstaan. De meest 

voorkomende blaaskanker gaat uit van het slijmvlies van de blaas. Omdat slijmvliezen overal in de 
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urinewegen aanwezig zijn, kunnen er op verschillende plaatsen in de urinewegen tumoren 

voorkomen.  

Een tumor die beperkt blijft tot het slijmvlies van de blaaswand, is een oppervlakkige blaaskanker. De 

tumor kan echter doorgroeien in de diepere lagen en in de spierlaag van de blaaswand. We spreken 

dan van een invasieve blaaskanker. Het risico is ook groter dat deze tumoren doorgroeien in de 

lymfeklieren en via het bloed in andere organen.  

Blaaskanker is daarmee in Vlaanderen de vierde meest voorkomende kanker bij mannen. Blaaskanker 

komt ruim vier keer meer voor bij mannen dan bij vrouwen. De ziekte treft vooral mensen van boven 

de 60 jaar.  

In een vroeg stadium veroorzaakt blaaskanker nauwelijks klachten. De volgende klachten of 

symptomen kunnen wijzen op blaaskanker: bloed in de urine, pijn bij het plassen of vaker moeten 

plassen dan gewoonlijk. Deze symptomen zijn echter niet altijd specifiek voor blaaskanker, maar het is 

wel het beste ermee naar de huisarts te gaan. Die zal indien nodig doorverwijzen naar een uroloog.  

 

Onderzoeken 
Om blaaskanker op te sporen kunnen de volgende onderzoeken gebeuren.  

Urineonderzoek 

Eén van de eerste onderzoeken die plaats vindt is een urineonderzoek. Als bij dit onderzoek 

afwijkende cellen worden gevonden, zal verder onderzoek naar de plaats van de tumor noodzakelijk 

zijn.  

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.  

Een echografie van de nieren en van een gevulde blaas kan al richtinggevend zijn om te kijken waar de 

tumor zich bevindt en is pijnloos.  

Cystoscopie 

Het meest geschikte onderzoek om te kijken waar de tumor zich precies bevindt, is de cystoscopie. De 

uroloog bekijkt de blaasholte en plasbuis van binnen. Hij doet dat met een cystoscoop, een smalle, bij 

voorkeur flexibele buis die via de urinebuis in de blaas wordt gebracht. Dat kan onder goede lokale 

verdoving. 
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RX thorax 

Een foto van de longen is nodig om te controleren of de ziekte zich niet heeft uitgebreid tot in de 

longen. 

PET/CT-scan  

Als de diagnose van blaaskanker gesteld is, willen de artsen weten in welk stadium de ziekte zich 

bevindt. Dat helpt hen immers mee de behandeling te bepalen. Daarom kan een PET/CT-scan nodig 

zijn. Bij een PET-scan (Positron Emissie Tomografie scan) wordt een radioactief isotoop toegediend 

via een inspuiting in een ader in de arm. Deze stof verzamelt zich op bepaalde plaatsen in het lichaam, 

o.a. in een tumor. Tijdens een CT-scan (computertomografie) worden millimeter per millimeter zeer 

gedetailleerde foto’s van de organen en/of weefsels gemaakt. Hierbij wordt gelijktijdig gebruik 

gemaakt van röntgenstralen en een computer. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van een 

gecombineerde PET- en CT-scan. Op deze manier is veel beter te zien in welk orgaan de radioactieve 

plekken zich bevinden. Dit is een gevoelige techniek om de aanwezigheid en plaats van uitzaaiingen 

van kwaadaardige tumoren op te sporen. Het onderzoek wordt vooral gebruikt om te bepalen of 

mensen met een tumor nog operatief kunnen genezen worden. Op die manier kan een operatie die 

toch geen kans van slagen heeft worden voorkomen. Bij weerhouden van uitzaaiingen kan er gekozen 

worden voor een bijkomende behandeling met chemotherapie. 

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. 

 

Doel van de ingreep 
Door de uitgevoerde onderzoeken zijn we te weten gekomen dat er zich een kwaadaardig letsel 

bevindt in uw blaas.  

In uw situatie werd beslist om over te gaan tot het volledig wegnemen van de blaas, de plasbuis en bij 

de mannen ook de prostaat. Nadien wordt een urostoma aangelegd. 

De aanvullende onderzoeken (PET/CT-scan en botscan) toonden geen uitzaaiingen zodat we 

momenteel besluiten dat het gezwel beperkt is tot de blaas. 

 

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: 
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• 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, 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 over de 

werking van uw hartspier. 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: 

• Bij deze operatie is een grondige darmvoorbereiding noodzakelijk. Restenarme voeding 

vergemakkelijkt het zuiveren van de darmen. Daarom wordt hiermee best gestart enkele 

dagen vóór de opname. Dit soort voeding laat weinig resten na met als gevolg dat er bijna geen 

stoelgang gevormd wordt. De dag vóór de operatie gebeurt de eigenlijke reiniging van de 

darmen door het drinken van een speciale oplossing (Fleet Oral®). Verder krijgt u een 

lavement toegediend. Deze voorbereiding is noodzakelijk omdat men bij de operatie een stuk 

darm gebruikt en de darmen zo zuiver mogelijk moeten zijn.  
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Zodra de darmvoorbereiding heeft plaats gehad, mag u volstrekt niets meer eten. U mag nog 

wel onbeperkt zwarte koffie, thee en water drinken. 

• 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 plaatsbepaling van de urostoma gebeurt door de arts. De urostoma bevindt zich aan de 

rechterkant van de buik en wordt op de voor u meest comfortabele plaats aangebracht. Zo kan 

u eventuele problemen bij de verzorging of bij het aanbrengen van het opvangmateriaal 

vermijden. Voor de urostoma wordt een stukje gave huid gekozen op een voor de buitenwereld 

onopvallende plaats. De plaats van de stoma moet voor u goed zichtbaar zijn en gemakkelijk te 

verzorgen. Het stomazakje mag u niet hinderen als u zit, voorover buigt of een riem draagt. Een 

verpleegkundige zal op de aangeduide plaats een stomazakje gevuld met wat water kleven om 

u een idee te geven hoe dit voelt. Aan u om het comfort hiervan te beoordelen. 

 

Let hierbij op volgende punten: 

1. komt de plaat los ? 

2. blijft de plaat intact en vlak ? 

3. waar lopen de huidplooien ? 

4. is de plaat voldoende zichtbaar voor u ? 

5. is de plaat hinderlijk ? 

6. zijn plaat en zakje gemakkelijk hanteerbaar voor u ? 

• De operatiestreek wordt de avond vóór de ingreep geschoren. 

• De avond voor de ingreep krijgt u een inspuiting (Clexane® of Fraxiparine®) om 

klontervorming in het bloed te voorkomen. Die inspuiting zult u ook enkele weken na de 

operatie krijgen. 

 

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.  
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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 en op de afdeling Intensieve Zorgen. De operatie zelf duurt ongeveer 

5 à 6 uur. 

Narcose of verdoving 

De ingreep gebeurt onder volledige narcose. Vóór de operatie bovendien door de anesthesist tussen 

twee wervels een fijn naaldje ingebracht tot in de ruimte onder het ruggenmerg. Langs dit naaldje 

wordt na de ingreep pijnverdoving ingespoten via de pijnpomp. U krijgt dan een epidurale patiënt-

gestuurde pijnpomp.  

Soms is het prikken van een epidurale pijnpomp niet mogelijk. Dan krijgt u een intraveneuze patiënt-

gestuurde pijnpomp via uw infuus. De beslissing  gebeurt in overleg met de anesthesist. De onderbuik 

wordt ontsmet en steriel afgedekt. 

Wonde en gebruikte operatietechniek 

We maken een lange insnede in de buikholte. De urineleiders (ureters) worden zo laag mogelijk 

doorgesneden en de blaas (met prostaat bij de man) wordt volledig weggenomen.  Meestal wordt bij 

de man ook de urethra uit de penis verwijderd. Een stuk dundarm van ongeveer 15 à 20 cm wordt 

samen met de bloedvaten losgemaakt en aan één kant gesloten. Uiteraard wordt de dundarm terug 

aan elkaar genaaid.  

De urineleiders worden op het geïsoleerde stukje dundarm (Brickerlis) ingeplant. Het open uiteinde 

van de Brickerlis wordt door een opening in de buikwand naar de huid gebracht op de plaats die 

vooraf werd bepaald. Men noemt dat een urostomie of urinestoma. 

Bij de ingreep wordt in iedere urineleider een katheter (een dun kunststof slangetje) achtergelaten dat 

via de stoma naar buiten wordt geleid. Deze katheters worden in het algemeen na ongeveer twaalf 

dagen verwijderd. Tevens worden enkele wonddrains (dunne buisjes om wondvocht af te voeren) via 

de buikwand naar buiten geleid. Om de urine die uit de stoma loopt op te vangen, gebruiken we een 

plakplaat en een waterdicht sluitend zakje. 
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Nazorg 
Na de ingreep verblijft u minstens enkele dagen op de afdeling Intensieve Zorgen, afhankelijk van uw 

algemene toestand. Op deze afdeling is een voortdurende controle mogelijk en de pijntherapie wordt 

hier op punt gesteld. De bezoekuren zijn beperkt op deze afdeling, om de patiënten een optimale rust 

te bieden.  

Na de operatie wordt ervoor gezorgd dat u geen pijn hebt. U moet zonder veel pijn kunnen hoesten. 

Hebt u toch nog pijn, meld dit aan de verpleegkundige die u verzorgt. 

Dankzij de aangepaste pijntherapie (pijnpomp) is het mogelijk de eerste dagen na de ingreep al in de 

zetel te zitten. 

De aanwezigheid van leidingen en buisjes kan hinderlijk zijn. Ze zijn echter noodzakelijk voor uw 

herstel en zullen maar tijdelijk zijn.  

 

Hierna volgt een kort overzicht van leidingen en buisjes: 

Leiding voor de pijntherapie 

Via een epidurale leiding (ruggenprik verdoving) wordt, door middel van een pomp, medicatie 

toegediend die ervoor zorgt dat u pijnvrij blijft. De leiding kan vier à vijf dagen ter plaatse blijven. Na 

het verwijderen van de pijnpomp kan, indien nodig, andere pijnmedicatie via de bloedbaan of via een 

spuitje in de bilspier worden toegediend. 

Als blijkt dat de epidurale leiding niet kan worden geprikt (vroegere rugoperaties, ruglijden,…), kan de 

pijnmedicatie ook via de bloedbaan worden toegediend door middel van een pomp. 

Diepe veneuze katheter 

Dit is een leiding in de hals. Deze leiding zorgt voor de vocht- en medicatietoediening. Gedurende vijf à 

zeven dagen zult u een evenwichtige voeding (TPN = Totale Parenterale Nutritie) toegediend krijgen, 

die nodig is voor uw herstel. U kunt pas overschakelen op gewone voeding nadat uw darmen terug 

hun normale werking hebben hervat. 
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Redon - lamel 

Om het overtollige wondvocht (bloed, lymfe,…) uit de buik te verwijderen, worden twee redondrains 

(leidingen) en een lamel geplaatst. Zodra de evacuatie van wondvocht stopt, kunnen de redons één na 

één worden verwijderd door een verpleegkundige. In opdracht van de arts wordt na enkele dagen de 

lamel dagelijks enkele centimeters ingekort tot hij volledig verwijderd wordt. 

Maagsonde 

Dit is een leiding die tijdens de operatie dwars doorheen de buikwand in de maag wordt geplaatst. Via 

deze leiding wordt de maag gedraineerd. Door de operatie is de werking van de darmen stilgelegd. 

Dankzij deze leiding mag u ook de eerste dagen al een slokje water drinken. Darmrommelingen of een 

windje (flatus) laten, zijn signalen dat de darmwerking opnieuw op gang komt. Meestal is dit een 

lastige periode van buikkrampen en misselijkheid. 

Zodra de darmen hun normale werking hervatten, wordt de maagsonde afgesloten en kunt u met een 

lichte voeding (bouillon en beschuitjes) starten. Hiervoor bestaat een schema dat u ongeveer vijf 

dagen dient te volgen. De maagsonde wordt pas dan verwijderd als de darmen geen problemen meer 

stellen. 

Urostoma met twee ureterkatheters 

De urine van beide nieren wordt afgeleid langs twee fijne buisjes (ureterkatheters) tot de darmlis 

(Brickerlis) genezen is. Na twaalf dagen worden ze pijnloos verwijderd.  

 

De dagelijkse ademhalingsoefeningen die de kinesitherapeut u laat uitvoeren om een goede 

ademhaling te stimuleren, bevorderen uw herstel. Daarnaast zijn ook beperkte mobilisatie-oefeningen 

zoals de voeten optrekken, de benen bewegen,… van belang om flebitis (ontsteking van de aders) te 

vermijden. 

 

Uw thuismedicatie mag u enkele dagen na de operatie, na advies van de arts, terug nemen. Eén grote 

uitzondering is de bloedverdunner. Deze moet trouwens vooraf aan de ingreep (minstens 1 week) 

gestopt worden. 

 

Complicaties 
Over het algemeen verloopt de operatie zonder problemen, maar elke ingreep heeft een aantal risico’s. 

Complicaties komen vaker voor bij patiënten die eerder een bestraling van de buik hebben gehad. Het 

aantal complicaties is ook hoger bij mensen boven de 70 jaar. 

Complicaties kunnen zijn: bloedverlies, problemen bij het genezen van de wonde, lekkage uit de darm, 

urinelekkage, vernauwing van de aansluiting van de urineleiders aan het stukje darm, 

urineweginfecties, vertraagde darmmotoriek (‘luie darmen’) en steenvorming. 

Gelukkig komen deze complicaties niet zo vaak voor. Ze kunnen echter de opnameduur wel verlengen. 
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Richtlijnen voor verzorging van de urostoma 
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis hebt u natuurlijk al ervaring opgedaan met het verzorgen van de 

stoma. In het begin zal de verpleegkundige uw stoma verzorgen. Geleidelijk aan worden u en uw 

partner hierbij betrokken. Die dagelijkse aandacht is heel belangrijk en kost soms veel, soms weinig 

tijd. Misschien ziet u er in het begin tegen op of verwacht u dat het pijn doet. Dat is niet nodig! De 

stoma heeft geen zenuwvezels en is dus niet gevoelig of pijnlijk.  

Het belang van zelfzorg kan niet genoeg benadrukt worden, om zo uw onafhankelijkheid te behouden. 

 

De verschillende opvangsystemen 

Voor het opvangen van de urine zijn er lichtgewicht en reukloze zakjes ontwikkeld. Het 

urostomiezakje is een zakje met een recht aftapkraantje of draaikraantje dat u regelmatig leeg kunt 

laten lopen. Iedere dag moet er een nieuw zakje op: dan krijgen bacteriën minder kans.  

 
Voor stomazakjes bestaan er in principe twee bevestigingssystemen: het zogenaamde ééndelig 

systeem en het tweedelig systeem.  

• Bij het ééndelig systeem heeft het zakje een klevende rand en wordt direct om de stoma op de 

huid geplakt. Door de flexibele vorm zijn de zakjes zelfs in de omgeving van huidplooien 

gemakkelijk aan te brengen. Bovendien is dit systeem tamelijk plat en daardoor nauwelijks 

zichtbaar onder bijvoorbeeld badkleding. Dankzij het toepassen van huidvriendelijke 

kleefmaterialen (Stomahesive®), is de kans op huidirritaties gelukkig erg klein. Daarbij worden 

de nieuwe systemen die op de markt komen steeds verder geperfectioneerd. Toch vinden 

sommige mensen het vaak verwisselen en dus op de huid plakken van de zakjes lastig. Dan is 

het tweedelig systeem een bruikbaar en handig alternatief.  

• Bij het tweedelig systeem kunnen de huidplaat en het opvangzakje voor de urine losgekoppeld 

worden. Daardoor kan de plaat meerdere dagen op de huid blijven zitten. Zelfs een 

beschadigde huid kan optimaal beschermd worden met deze huidplaten. Een tweede kenmerk 

van dit systeem is de 'flens': een op een basisplaat aangebrachte kunststof ring die exact past 

en 'klikt' op de ring van het zakje. Zo sluit het zakje als een 'Tupperware®'-dekseltje aan op de 

flens. Stevig en lekdicht. Dat de zakjes bovendien zeer eenvoudig te verwisselen zijn, is een 

extra voordeel van dit systeem.  

 Naast de genoemde bevestigingssystemen zijn er diverse soorten zakjes. Het is vaak een kwestie van 

proberen; de keuze hangt af van uw persoonlijke situatie en voorkeur. Uw stomaverpleegkundige en 

uw uroloog kunnen u daarin adviseren en u het één en ander laten zien.  

 

De verzorging van de stoma 

Hierna volgt praktische informatie over de dagelijkse verzorging en het materiaal dat u hierbij zal 

nodig hebben. Door de dagelijkse praktijk zal u zelf ondervinden welke werkwijze voor u het 

gemakkelijkst is.  
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De stomazorg omvat drie delen: 

- de stoma meten 

- de plaat knippen 

- de plaat vervangen 

• DE STOMA  METEN 

Elke firma heeft haar eigen meetinstrument. U moet de maat altijd aan de basis van de stoma, 

tegen de huid meten. De verpleegkundige zal u dit leren. 

Na enkele maanden zal de diameter van uw stoma niet meer verkleinen.  

• DE PLAAT KNIPPEN 

Op de achterkant van de plaat kan u de maat van de stoma aftekenen, eventueel met behulp van 

het meetinstrument. Er moet minstens 1 cm ruimte blijven tussen de ring en de stoma. Houd er 

rekening mee dat de plaat juist moet passen. U mag de opening dus niet te groot of te klein 

uitknippen. Om te knippen gebruikt u best een kromme 

schaar. 

• DE PLAAT VERVANGEN 

Het beste moment om de plaat te vervangen is ’s ochtends, 

vóór u gedronken of gegeten hebt. De urineproductie is 

dan klein, zodat u minder kans op lekkage hebt. 

Rechtopstaand is de beste houding. 

Buig voorover voor U de stomaplaat verwijdert. Op die manier wordt er zoveel mogelijk urine uit 

de stoma geperst, zodat urineverlies tijdens de verzorging beperkt wordt. 

Om de plaat van de huid los te maken, duwt u voorzichtig van boven naar onder. U mag zeker de 

plaat niet aftrekken.  

Het is aan te bevelen om bij het verwisselen van de huidplaat of het stomazakje de huid rondom de 

stoma met lauw water te wassen. Als u daarbij zeep gebruikt, zorg dan dat er geen resten 

achterblijven die de huid kunnen irriteren. Gebruik het liefst zeep met een neutrale zuurtegraad. 

Als er hardnekkige plakrestjes achterblijven, mogen die gerust op de huid achterblijven.  Gebruik 

in ieder geval nooit oliën, zalven of vetten. Zij verminderen namelijk de kleefkracht van de grote 

opvangsystemen.  

Tenslotte kunt u de huid voorzichtig droogdeppen (niet wrijven) met een handdoek, zakdoekje,... 

Gebruik geen föhn om de huid droog te maken, dit kan de huid nadelig beïnvloeden. Mocht de 

stoma tijdens de verzorging iets gaan bloeden, dan is dit niet verontrustend, zolang het om kleine 

bloedingen gaat die snel gestelpt kunnen worden. Voor zowel één- als tweedelige systemen geldt 

dat ze beter hechten op schone, droge en vetvrije huid.  

Vervolgens kan u de nieuwe plaat aanbrengen. Verwijder eerst het beschermpapier zonder de 

kleefrand aan te raken. Breng de plaat aan met de opening centraal boven de stoma. Leun licht 

achterover zodat de huid licht gespannen staat. Begin altijd onderaan te kleven. Druk de plaat 
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overal goed aan, eerst rond de stoma omdat daar lekkage kan optreden. Daarna kan u het 

opvangzakje bevestigen. Controleer of het zakje goed vastzit, door er lichtjes aan te trekken. 

De verpleegkundige zal u geleidelijk aan betrekken bij de verzorging van uw stoma tot wanneer u alle 

handelingen zelf kan uitvoeren. 

 

Speciale hulpmiddelen 

Voor het aanbrengen van het nieuwe zakje of de huidplaat zijn nog enkele extra hulpmiddelen 

verkrijgbaar. Zo helpt Stomahesive® pasta voor het opvullen van oneffenheden rond de stoma 

(bijvoorbeeld huidplooien). Hiermee kan een goede aansluiting verkregen worden tussen huidplaat en 

stoma. Voor de geïrriteerde huid is er de Orahesive® poeder.  

  

Als een stoma niet of nauwelijks uitsteekt of zelfs onder huidniveau ligt, is er sprake van een 

verzonken stoma. Bij zo'n stoma is het risico groter dat de inhoud van de stoma tussen de plaat en de 

huid doorlekt. Voor dit probleem zijn er speciale convexe platen. Door de bolle vorm van de huidplaat 

wordt voorkomen dat urine bijvoorbeeld onder de plaat terecht komt in plaats van in het zakje.  

  

Tenslotte: let er bij het weggooien van het zakje op dat het niet door het toilet mag worden gespoeld 

i.v.m. verstopping. Laat het zakje indien mogelijk, van te voren leeglopen. Doe het daarna bijvoorbeeld 

in een wegwerpzakje of in een plastic tasje en gooi het in de afvalemmer of damesverbandemmer. U 

vindt ze meestal in openbare toiletten.  

 

Praktische tips 

- Kijk regelmatig uw voorraad stomazakjes na en bestel ze tijdig. 

- Ledig het opvangzakje tijdig, dit wil zeggen als het voor ongeveer 1/3 vol is. 

- Laat uw plaat niet langer dan vier dagen zitten. Maak er een gewoonte van dat, zodra de 

binnenzijde aan het oplossen is, u de plaat vervangt. 

- Gebruik geen badschuim; dit geeft huidirritatie. 

Gebruik ook geen badolie; dit bemoeilijkt het kleven van de plaat. 

Bij huidproblemen (bijvoorbeeld blijvende roodheid, irritatie,…) maakt u best zo snel mogelijk 

een afspraak op de consultatie. 

- Tijdens de verzorging kan u de stoma kwetsen, soms tot bloedens toe. Door er lichtjes op te 

drukken stopt dit echter snel. Verwittig wel de arts als de bloeding aanhoudt. 

- Lange haartjes rond de stoma kan u best afknippen met een schaar. Een gedeelte dient u bij het 

verwijderen van de plaat te epileren. 

- Zorg ervoor dat u altijd en overal reservemateriaal bij u hebt, zodat u het opvangsysteem kan 

vervangen indien nodig. 

Volgend materiaal moeten in uw noodkit zitten: 

 2 voorgeknipte platen en 1 zakje 
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 een washandje en een kleine handdoek 

 zeep 

 een propere onderbroek of slip 

 een wegwerpzakje 

 persoonlijke benodigdheden, zoals crème, pasta,… 

- Om ’s nachts niet te moeten opstaan, kan u het stomazakje aansluiten op een grote urinezak. 

- Het gebruik van een matrasbeschermer is aangewezen. Matrasbeschermers zijn in de gewone 

handel verkrijgbaar. 

- Als u de gewoonte hebt om op uw buik te slapen, kan u dit blijven doen. Schuif wel een kussen 

onder uw heup, aan de kant van de stoma. Op die manier vermijdt u rechtstreekse druk op de 

stoma. 

- Controleer regelmatig uw gewicht. Een gewichtstoename kan moeilijkheden veroorzaken bij 

de verzorging van uw stoma die dan dieper komt te liggen. 

- Als algemene regel geldt dat u voldoende moet drinken, minimum twee liter per dag. Dit 

volstaat om een normale urineproductie te verzekeren. De aanwezigheid van vlokjes in de 

urine is normaal, omdat de stoma uit darmweefsel bestaat, welke darmslijmen produceert. 

 

Dagelijkse leven met de urostoma 
Voeding en stoelgang 

De ingreep op zich heeft geen invloed op uw voedingsgewoonten. U moet alleen zorgen voor een goede 

voeding met voldoende afwisseling. U dient er rekening mee te houden dat uw stoelgangspatroon wat 

gestoord kan zijn na de operatie. 

Diarree is de meest voorkomende klacht. Dit is normaal, na de darmvoorbereiding blijft er dikwijls wat 

vloeistof in de darm achter. De klachten over diarree verdwijnen na een tijdje. De darm neemt zijn 

normale functie vrij snel terug op.  

Sommige voedingsmiddelen zoals vis, eieren, asperges, citrusvruchten, thee en ook antibiotica kunnen 

een sterk ruikende urine geven. Dit wil echter niet zeggen dat u ze van het menu moet schrappen, want 

ze bevatten ook waardevolle voedingsstoffen. 

Sommige geneesmiddelen kunnen de kleur van de urine veranderen. 

Een goede vochtinname, zeker twee liter water per dag, helpt urinaire infecties te voorkomen. 

 

Seksualiteit en vruchtbaarheid 

De operatie die u moet/heeft ondergaan, kan invloed hebben op uw seksuele leven. Bij mannen kan 

die operatie soms verstrekkende gevolgen hebben. Het kan noodzakelijk zijn te opereren in het gebied 

waar díe zenuwen en bloedvaten lopen die onder meer verantwoordelijk zijn voor een erectie, 

waardoor die zenuwen en bloedvaten beschadigd worden. Het mogelijke gevolg is impotentie.  
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Bij de vrouw kan na de aanleg van een stoma de vagina minder of niet vochtig worden bij opwinding. 

Het is belangrijk dat u dat weet. Het is dan niet een gebrek aan gevoelens voor uw partner, maar meer 

het gevolg van uw operatie. Ook uw partner moet dit weten en kunnen begrijpen.  

 Wat betreft kinderen krijgen: dat is met een stoma in principe nog steeds mogelijk. Over het algemeen 

zult u van tevoren worden ingelicht over de mogelijke gevolgen van de ingreep, ook op seksueel 

gebied. Toch ontstaan de problemen pas op het moment dat weer aan vrijen en seks kan worden 

gedacht. Ook het feit dat het lichaam is ontsierd door een stoma, kan een belemmering zijn in de 

seksuele beleving. Het is een onderwerp waar we van nature niet makkelijk over spreken, maar in uw 

geval zou het toch zeer verstandig zijn om er samen met uw partner over te praten. En wanneer u 

vragen heeft, aarzel dan niet om aan te kloppen bij uw arts, stomaverpleegkundige of een andere 

vertrouwenspersoon. Vrijen en seks blijft altijd mogelijk. Misschien niet meer zoals vroeger, misschien 

moet u wat experimenteren, uitzoeken wat mogelijk is en wat u beiden het prettigst vindt. Ook 

wanneer u denkt er niet uit te komen, moet u niet wanhopen, maar hulp van buitenaf durven vragen.  

   

Relatie met familie en vrienden 

Als u er zelf aan toe bent, kan u met uw familieleden en/of directe vrienden praten over uw ingreep. 

Vertel de feiten zo neutraal mogelijk zonder er overdreven nadruk op te leggen. 

Nu is het niet altijd even gemakkelijk. Wat vertelt u tegen wie? De kennissen die op ziekenbezoek 

komen, vertelt u die alles? Van het zakje, of alleen maar dat u een zware buikoperatie hebt ondergaan? 

U moet zelf uitmaken tegen wie u vertelt dat u een stoma heeft, maar uw familie, uw gezin 

of diegene die het dichtst bij u staat, heeft er recht op dat u vrijuit over uw stoma praat. Zij moeten ook 

de kans krijgen te wennen aan de nieuwe situatie.  

Eerlijke en eenvoudige informatie voorkomt dat mensen uit uw directe omgeving zich allerlei 

onnodige vragen stellen of overdreven bezorgd gaan reageren. 

Hoe het ook zij, één ding moet u goed onthouden: een stoma is niet iets waar u zich voor hoeft te 

schamen. Door verstoppertje te spelen bereikt u niets, integendeel, het aanvaarden van de stoma 

wordt er alleen maar moeilijker door. Bovendien zult u ervaren dat er meer begrip is dan u had 

gedacht.  

 

Beroep 

In principe kan iedereen met een stoma weer aan het werk. Alleen bij zwaar werk, veel tillen en 

bukken, moet opgepast worden. Dit vermijdt u best tijdens de eerste maanden. Als u toch kleine 

gewichten wilt blijven heffen, draag dan een licht elastische buikband. Indien uzelf, uw werkgever of 

uw verzekering eraan twijfelt of u uw werk kunt blijven doen, bespreek dit dan met uw dokter of met 

de sociaal assistent. Hij/zij zal, mogelijk in samenspraak met andere hulpverleners, helpen zoeken 

naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen. 

Maar voor het overige kan iemand met een stoma alle beroepen (weer) uitoefenen. U zult natuurlijk 

wel rekening met de stoma moeten houden: het zakje op tijd legen, voldoende zakjes bij u hebben,… 
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maar dat is meer een kwestie van aanpassen van uw leefpatroon. U kan dus met een stoma weer aan 

het werk, maar het kan voorkomen dat u niet durft. U hoeft zich dus niet te schamen. Zo'n gedachte 

mag dus nooit een belemmering vormen om weer gewoon aan het werk te gaan. Dat is onterecht en 

dat zult u in de praktijk gauw genoeg ervaren.  

 
 
Vrije tijd 

• SPORT 

U kan aan recreatieve sportbeoefening doen, bijvoorbeeld fietsen, zwemmen, wandelen. U moet 

erop letten de eerste zes weken niet te fietsen, om pijn en kwetsuren te voorkomen. Het zitvlak is 

tijdelijk een gevoelige zone omdat de weggenomen prostaat dicht tegen de endeldarm lag. 

Sporten met veel lichamelijk contact zoals worstelen en judo zijn verboden, evenals krachtsporten 

zoals karate, gewichtheffen,… 

Zwemmen met een stoma is mogelijk. Vele urostomapatiënten dragen een gewoon badpak of 

zwembroek over hun opvangzakje. U kan een nauwsluitend broekje onder de zwemkleding dragen 

om het opvangzakje beter te beschermen. Uiteindelijk zal de stoma u waarschijnlijk maar weinig 

beperkingen opleggen.  

• REIZEN 

Reizen kan u zonder problemen. Een stoma hoeft reizen, op vakantie gaan, absoluut niet te 

beperken. Het enige waar u moet aan denken is om voldoende stomamateriaal en andere 

hulpmiddelen mee te nemen voor de vakantieperiode. Verstandig is om (voor alle zekerheid) wat 

stoma-opvangmateriaal in uw handbagage mee te nemen; dan zit u tenminste niet zonder, mocht 

de bagage kwijtraken of een omweg maken. Handig is om voor een vakantie van enkele weken een 

ruime voorraad mee te nemen. Dat voorkomt een tijdrovend zoeken naar leveranciers in het 

buitenland. In een warm land moet men rekening houden met het vaker wisselen van de plaat in 

verband met transpireren. 

 

Hygiëne 

Hoe langer u met uw stoma omgaat, hoe meer mogelijkheden u ontdekt en des te sneller u oplossingen 

vindt voor bepaalde problemen. Leek douchen of in bad gaan eerst een onoverkomelijk probleem, 

éénmaal gedaan ontdekt u dat er eigenlijk niets veranderd is. U kan heel goed met een zakje en plaat 

baden; ze zijn erop berekend. Als u het opvangzakje verwijdert vóór het baden, gaat u best niet met uw 

stoma onder water. Douchen zonder zakje kan ook (niet te lang). Het geeft u wellicht een erg prettig en 

'schoon' gevoel om de stoma en de omliggende huid eens goed af te spoelen (wel moet u er op bedacht 

zijn dat de stoma ineens kan gaan lopen). Water is niet schadelijk voor de stoma, maar richt toch maar 

liever niet de harde straal van de douche op de stoma. Zeep gebruiken kan, maar spoel het goed af en 

gebruik het liefst een zeep met een neutrale zuurtegraad. Uw uroloog of de verpleegkundigen van de 

afdeling kunnen u daarover informeren.  
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Kleding 

Eigenlijk kan u alles dragen wat u vroeger ook aan had. Zowel door een gunstige plaatsbepaling van de 

stoma als door het huidige stoma-opvangmateriaal is de stoma zo goed als onzichtbaar. Dat u voortaan 

alleen maar wijde kleren kan dragen is een fabeltje, evenals het feit dat u een nieuwe garderobe zou 

moeten aanschaffen. Aan de plaats waar de stoma gaat komen, is vóór de operatie veel aandacht aan 

besteed. Die plaats moet gunstig zijn ten aanzien van bijvoorbeeld de broeksriem of de tailleband en 

de stoma mag ook niet in een lichaamsplooi liggen.  

De stomazakjes zijn van soepel materiaal gemaakt waardoor ze zich aan de vorm van het lichaam 

aanpassen. Een korset is eigenlijk het enige kledingstuk dat problemen kan geven, vooral één met 

baleinen. Het is verstandig het korset aan te laten passen, zodat het zakje gemakkelijk geleegd of 

verwisseld kan worden. En diegene die een panty, maillot of stretchbroekje wil dragen: het is een hele 

goede manier om het stomazakje op zijn plaats te houden.  

 

Aanvaarden van de stoma 

Het zal u in het begin waarschijnlijk niet gemakkelijk vallen. De eerste keer dat u uw stoma ziet, zal het 

zeker even wennen zijn. En wanneer de urine er zo maar uit komt, zal u het vies, eng en onterend 

vinden. U zal denken dat iedereen onmiddellijk merkt dat u een stoma heeft. Dat iedereen het ruikt, 

hoort en ziet. En heel even zal u zich afvragen of u nog wel zoals vroeger de straat op kan en/of durft. 

Het zijn allemaal logische gedachten die onlosmakelijk verbonden zijn aan de periode meteen na de 

operatie: de eerste kennismaking met uw stoma. Want u zal met uw stoma moeten leren leven en u zal 

eigenlijk al snel merken dat u, omdat u een stoma hebt, niet heeft afgedaan. Het is juist de bedoeling 

dat u met die stoma (of dankzij die stoma) weer meedoet. 

U zal merken dat de stoma kleiner en minder opvallend wordt, het vurige eraf gaat en er veelal een 

kleine rozerode knop over blijft, ter grootte van een muntstuk van vijftig eurocent. Ook het omgaan 

met de zakjes en platen - het stoma-opvangmateriaal - zal snel minder problemen opleveren. Het 

vervangen van het zakje wordt een routine, net zoals vroeger naar het toilet gaan. En hoe eerder u de 

stoma aanvaardt, des te sneller ontdekt u dat u weliswaar een handicap heeft, maar zeker geen 

invalide bent, en u de meeste dingen die u vóór de operatie deed, ook met een stoma kan doen.  

 

Terugbetaling van stomamateriaal 
Indien u aangesloten bent bij een ziekenfonds en verzekerd bent voor grote en kleine risico’s komt u in 

aanmerking voor terugbetaling van stomamateriaal. 

 

Voor de eerste aankoop krijgt u een medisch voorschrift van de behandelende arts. U gaat met dit 

voorschrift naar een bandagist of een apotheek. Hij levert u het nodige materiaal en maakt een factuur. 

Factuur en doktersvoorschrift legt u voor aan het ziekenfonds dat zorgt voor de terugbetaling. 

Sommige apothekers of bandagisten regelen dit allemaal voor u. Bij een volgende aankoop hebt u geen 

doktersvoorschrift meer nodig. De factuur moet u wel telkens opnieuw voorleggen aan het 
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ziekenfonds. Als u een ander merk kiest of als u de maat aanpast, hebt u in theorie geen nieuw 

voorschrift nodig. U moet alleen de nieuwe referentienummers opgeven. Alleen als u van een 

tweedelig naar een ééndelig systeem overschakelt, of omgekeerd, is een nieuw voorschrift vereist. 

 

Informeer regelmatig of uw stomamateriaal nog volledig wordt terugbetaald. Nieuwe 

regeringsmaatregelen kunnen voor de patiënt een meerkost veroorzaken. 

Gebruikt u een ééndelig systeem, dan hebt u recht op 60 zakjes per 3 maanden. 

Gebruikt u een tweedelig systeem, dan hebt u recht op 45 platen en 60 zakjes per 3 maanden. 

Elke firma verkoopt nachtopvangzakken, gordels, pasta,… U hebt recht op 20 nachtzakken per 3 

maanden en 1 gordel om de 6 maanden. 

 

Ontslag uit het ziekenhuis 
Na het ontslag uit het ziekenhuis, dient u rekening te houden met een aanpassingsperiode aan het 

“gewone” leven. 

Denk eraan dat u het nog meerdere maanden rustig aan moet doen. Het herstel van zo’n ingreep heeft 

tijd nodig en wordt zeker bevorderd door uw persoonlijke positieve instelling en die van uw 

omgeving. 

Medicatie 

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

Als u thuis bloedverdunners nam, moeten deze geneesmiddelen heropgestart worden in overleg met 

de uroloog en uw huisarts. 

Ook de onderhuidse inspuitingen van Clexane® of Fraxiparine® moeten thuis verder gezet worden 

gedurende tien dagen om bloedklonters te voorkomen. 

Voorschriften / attesten 

Voor u het ziekenhuis verlaat, moet u de volgende voorschriften hebben: 

• kaartje met afspraak voor de controle raadpleging (na een 3-tal weken); 

• voldoende stomamateriaal (platen, zakjes, nachtopvangzak); 

• voorschrift voor een antisepticum of antibioticum; 

• voorschrift voor stomamateriaal; 

• eventueel andere voorschriften of attesten; 

• eventueel papieren voor de hospitalisatieverzekering; 

• eventueel bloedgroepkaartje; 

• voorschrift voor Clexane® of Fraxiparine®; 

• eventueel attesten voor werkonbekwaamheid. 

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

De behandelende arts zal u na enkele weken laten terugkomen voor een controle op de raadpleging 

Urologie. Die datum wordt u op de dag van ontslag meegedeeld.  

Richtlijnen voor thuis (gedurende minstens 8 weken) 

• voldoende water drinken (twee liter per dag); 

• geen zware lichamelijke arbeid verrichten; 

• te veel persen bij ontlasting vermijden (dus zorg dat uw stoelgang zacht is door onder andere 

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. 

 

Zelfhulpgroepen 
U zal ontdekken dat u niet de enige bent met een stoma en kan het soms nuttig zijn om met 

'lotgenoten' te praten: ze kunnen u zinvolle ideeën aan de hand doen. 

In ons land bestaat er een netwerk van plaatselijke zelfhulpgroepen voor stomapatiënten. U kan er 

contact mee opnemen als u daar nood aan hebt. 

De doelstellingen van die patiëntengroepen zijn: 

- informatie verschaffen over nieuwe medische ontwikkelingen, 

- informatie verschaffen over nieuwe opvangapparatuur, 

- onderlinge steun en raad geven, 

- patiëntenbelangen verdedigen bij de overheid.  

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de verpleegkundigen, bij de uroloog of bij de Sociale dienst 

van het ziekenhuis. 

 

 

 

 

 

Het medisch en verpleegkundig team wenst u een spoedig herstel !!! 
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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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Uw persoonlijke aantekeningen: 
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