
 

 

PATIËNTENBROCHURE 
Millin 

(open prostatectomie volgens Millin) 



 www.ziekenhuisgeel.be 2 

 

Inhoudstafel 
Werking van de prostaat      4 

Goedaardige vergroting van de prostaat   4 

Onderzoeken       5 

Wat is een open prostatectomie ?    6 

Inschrijving       6 

Preoperatieve onderzoeken     6 

Preoperatieve voorbereiding    7  

De ochtend van de ingreep     7 

Verloop van de ingreep     8 

Nazorg        9 

Complicaties       10  

Ontslag uit het ziekenhuis     11   

Verhinderd       12  

Uw persoonlijke aantekeningen    13 

 
 

 
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 open prostatectomie volgens Millin. Dit is een ingreep waarbij het 

binnenste gedeelte van de prostaat wordt weggenomen. 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. 

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. 

 

Goedaardige vergroting van de prostaat 
Goedaardige prostaatvergroting of benigne prostaathyperplasie (BPH) 

is een aandoening waarmee bijna iedere man ooit te maken krijgt, 

maar niet iedereen heeft er last van. Zeker 30% van alle mannen heeft 

een zodanige vergroting dat hij er last van krijgt. 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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BPH is een normaal verschijnsel dat bij het ouder worden hoort. Omdat 

de prostaat om de plasbuis heen ligt, is de kans groot dat de prostaat 

de plasbuis dicht duwt als hij verder blijft groeien. Het wordt dan 

moeilijk om de urine, die uit de blaas komt, door de plasbuis te persen. 

U merkt dus vanzelf of u er last van heeft. De urinestraal wordt minder 

krachtig en het duurt soms 

even voordat de plas eruit 

komt. En als het er dan 

uitkomt, dan duurt het lang 

voordat u uit geplast bent, 

want het is maar een dun 

straaltje of het gaat zelfs 

druppelsgewijs.  

En als u net geweest bent dan moet u soms binnen het uur alweer. Heel 

vervelend als u bijvoorbeeld in de auto zit of als men om een andere 

reden niet meteen een toilet kan vinden. De blaasspier moet nu harder 

werken om alle urine eruit te persen. Soms lukt dat niet door de grote 

weerstand van die vergrote prostaat en dan blijft er urine in de blaas 

achter (dat noemt men een residu). Zonder behandeling kan hierdoor 

later een blaasontsteking of prostaatontsteking ontstaan en men kan 

zelfs problemen met de nieren krijgen.  

Alle klachten op een rijtje: 

• De urinestraal wordt minder krachtig en soms druppelt het 

maar wat. 

• Het duurt even voordat de eerste plas komt. 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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• Kort achter elkaar weer moeten plassen en weinig urine per 

plas. 

• Nadruppelen, ook nog wel eens een paar druppels in uw broek. 

• Het gevoel hebben dat de blaas niet leeg wordt (residugevoel). 

• Soms een branderig gevoel tijdens het plassen.  

• Moeilijk de plas op kunnen houden, soms zelfs helemaal niet. 

• 's Nachts enkele keren uit bed moeten om te plassen. 

 

Onderzoeken 
Op basis van uw plasklachten en de informatie die u heeft gegeven, 

gaat de uroloog enkele onderzoeken uitvoeren. 

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 in linker zijlig 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. 

 

 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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Wat is een open prostatectomie? 
Als u een goedaardige prostaatvergroting hebt, zal de uroloog de 

prostaat op zijn volume onderzoeken. Het volume van de prostaat 

bepaalt men door een transrectale echografie uit te voeren. Vanaf 60 

gram kan men beslissen een open ingreep te verrichten. De beslissing 

of er best een transurethrale resectie van de prostaat (via de plasbuis) 

of TurP dan wel een open ingreep gebeurt, laat men best over aan de 

chirurg die de ingreep moet doen. Als de prostaat te groot geworden is, 

kan een TurP niet meer veilig uitgevoerd worden en wordt geopteerd 

voor de open variant. De open ingreep noemt men de open 

prostatectomie. Twee varianten worden courant uitgevoerd. Ze zijn 

genoemd naar de chirurgen die ze het eerst beschreven (techniek 

volgens Millin of techniek volgens Hryntschak). Bij deze technieken 

wordt een gedeelte van de prostaat (prostaatweefsel) verwijderd. De 

operatie vindt plaats via een verticale insnede in de onderbuik. De schil 

van de prostaat (techniek volgens Millin) of de blaas (techniek volgens 

Hryntschak) wordt opengemaakt en vervolgens wordt het inwendige 

van de prostaat met de vinger verwijderd. Vervolgens wordt de 

prostaatschil of de blaas weer gesloten waardoor er een holte 

achterblijft, waardoor het plassen gemakkelijker zal gaan.  

 

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.  

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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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, 

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); 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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• 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 krijgt u de avond voor de ingreep een 

lavement toegediend, om de stoelgang te verwijderen uit het 

laatste gedeelte van de darm. 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. 

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

Fraxiparine®) om klontervorming in het bloed te voorkomen. 

Die inspuiting zult u ook nog tien dagen na de operatie krijgen. 

 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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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 60 minuten. 

Narcose of verdoving 

De ingreep kan onder volledige narcose of via ruggenprik en sedatie 

gebeuren. De beslissing gebeurt in overleg met de anesthesist. Bij 

volledige verdoving wordt u volledig in slaap gedaan. Meestal gebeurt 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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de ingreep onder gedeeltelijke verdoving (spinale verdoving of 

ruggenprik). Tussen twee wervels wordt er een fijn naaldje ingebracht 

tot in de ruimte onder het ruggenmerg. Langs dit naaldje wordt de 

lokale verdoving ingespoten. Uw zitvlak en voeten worden warm en na 

enkele minuten voelt u niets meer in uw onderlichaam en benen. U 

krijgt via het infuus ook een product toegediend waardoor u rustig 

wordt. Daarna mag u gaan liggen op de rug en worden de benen in de 

beensteunen gelegd. De onderbuik wordt ontsmet en steriel afgedekt. 

Wonde en gebruikte operatietechniek 

Na de anesthesie zal de chirurg een insnede maken van de navel tot aan 

het midden van het schaambeen. Daarna wordt het prostaatkapsel (bij 

de techniek volgens Millin) of de blaas (bij de techniek volgens 

Hryntschak) open gemaakt en wordt de goedaardige zwelling van de 

prostaat (prostaatadenoom) met de vinger verwijderd. Het 

kliergedeelte komt bij de ingreep mooi los van het prostaatkapsel. De 

chirurg zal de bloeding die deze stompe dissectie met de vinger 

veroorzaakt daarna 

controleren. Waar het 

klierweefsel gezeten 

heeft, blijft een holte 

die langzaam terug 

bedekt wordt met 

zogenaamd epitheel 

(de huid van de 

blaas). In het begin 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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ligt op dit oppervlak een korst, een beslag met bruine kleur. Deze 

korsten komen later los en worden uitgeplast. Eronder groeit het 

normaal epitheel. Het prostaatkapsel of de blaas worden nadien weer 

gesloten. Het weggehaalde weefsel wordt opgestuurd voor 

microscopisch onderzoek.  

Bij deze ingreep blijft het prostaatkapsel ter plaatse en blijft controle 

op prostaatkanker nadien nodig. De zenuw voor de erecties ligt buiten 

het kapsel en wordt niet beschadigd bij deze operatie. Er is dan ook 

quasi geen kans op impotentie. Ook blijft men weg van de sluitspier 

zodat er geen incontinentie ontstaat nadien. 

Bij de ingreep worden twee wonddrains (buisjes om wondvocht af te 

voeren) en een blaaskatheter achtergelaten. De katheter zorgt voor de 

afvloei van urine na de operatie.  

De prostaat is een bloedrijk orgaan waardoor er na de operatie bloed 

in de urine aanwezig zal zijn. Een continu spoelsysteem via de katheter 

zal ervoor zorgen dat de katheter door eventuele bloedstolsels niet 

verstopt raakt door bloed- en weefselresten. 

 

Nazorg 
Onmiddellijk na de ingreep 

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

infuusleiding in de arm, een blaassonde met continu spoelsysteem en 

twee wonddrains. De urine is meestal wat rood van kleur en klonters 

kunnen mee afvloeien.  

 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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Bij een ruggenprik kan u na enkele uren uw benen terug bewegen. 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. 

Als u echter voelt dat de buik opzet en u krijgt meer pijn, verwittig dan 

de verpleegkundige. Het kan zijn dat er een bloedklontertje de afloop 

belemmert, dat eventueel moet weggespoeld worden.  

 

De verpleegkundige komt regelmatig de bloeddruk, pols en 

temperatuur controleren alsook de spoelzakken of het infuus (= 

baxter) vervangen. Indien u zelf merkt dat het infuus of de spoelzakken 

bijna leeg zijn, gelieve de verpleegkundige hiervan te verwittigen.  

 

U moet na de operatie onder algemene verdoving of via ruggenprik 

zeker tot de ochtend na de ingreep in bed blijven.  

 

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

uitzondering is de bloedverdunner. Na 1 week mag u die terug 

innemen.  
 

Verder verloop 

De dag na de ingreep wordt een bloedafname uitgevoerd ter controle. 

Het infuus blijft twee dagen ter plaatse totdat de geneesheer de 

bloedresultaten heeft gezien. Als deze goed zijn, mag het infuus weg. Zo 

nodig, zal de verpleegkundige u helpen bij het wassen. 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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De spoeling zal, afhankelijk van de kleur van de urine (al dan niet 

bloederig) en steeds na advies van de behandelende geneesheer, 

meestal de eerste of tweede dag na de operatie verwijderd worden.  

 

De wonddrains worden verwijderd wanneer de afvloei van wondvocht 

stopt. Meestal is dat na twee à drie dagen. 

De blaassonde zal, afhankelijk van de kleur van de urine (al dan niet 

bloederig) en steeds na advies van uw behandelende geneesheer, vanaf 

de vijfde 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 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 

(mictieblad) en mag telkens weggegoten worden in het toilet. Na het 

plassen controleert de verpleegkundige met het echotoestel een aantal 

keer of er nog urine in uw blaas achterblijft (residu). 

 

De eerste dagen na het verwijderen van de blaassonde kan u een 

prikkelend gevoel hebben bij het plassen. U zal meerdere keren moeten 

plassen met kleinere hoeveelheden. Dit is volledig normaal. Na enkele 

dagen zal dit verbeteren. In het begin moet u soms snel zijn om naar 

het toilet te gaan. Soms kunt u zelfs wat urine verliezen. Ook dat is 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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normaal. De urine is meestal nog licht rood gekleurd en er komen af en 

toe nog klontertjes mee bij het plassen. Dit kan nog zes weken duren. 
 

Ongeveer vier à zes weken na de ingreep wordt u verwacht 

voor een controle raadpleging bij de uroloog. U komt dan 

best met een goed gevulde blaas om de straalkracht te 

controleren. 

 

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

ingreep heeft risico’s.  

Complicaties die zich kunnen voordoen op korte termijn 

• Tijdens een operatie kan altijd bloedverlies optreden. Dit 

wordt door de chirurg zoveel mogelijk tegengegaan. Dit leidt 

slechts hoogst zelden tot complicaties. Nabloeding direct na het 

verwijderen van de blaassonde of langdurig blijven bloeden na 

het verwijderen van de katheter. Meestal is het voldoende om 

weer een katheter te plaatsen gedurende enkele dagen. Het 

bloeden zal dan vanzelf stoppen. 

• Een urineweginfectie uit zich door frequent plassen en 

pijnlijke micties. Soms heeft u ook koorts. Met een 

antibioticakuur zijn deze klachten goed te behandelen. 

• Urine-incontinentie is zelden het gevolg van deze ingreep. 

Meestal is urineverlies het gevolg van het feit dat de urine nu 

gemakkelijker de plasbuis kan passeren. Dit is tijdelijk en is 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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meestal met oefeningen van de bekkenbodemspieren snel te 

verhelpen. 

Gevolgen voor de langere termijn 

• In het begin kan het moeilijker voor u zijn om de urine op te 

houden als u aandrang krijgt om te plassen. Soms kan de urine 

vanzelf weglopen. Dit gaat doorgaans weer snel over. In het 

begin heeft dit vaak te maken met de genezing en zwelling van 

de inwendige wonde. Het is belangrijk om een aantal weken af 

te wachten hoe deze klacht zich verder ontwikkelt. Het kan 

enige tijd duren voordat het ophouden van de plas perfect lukt 

doordat de sluitspier, die stroomafwaarts van de prostaat ligt, 

de tijd moet hebben om te wennen aan de ferme straal urine 

die nu weer langs stroomt. U kunt eventueel oefeningen doen 

om de bekkenbodem te versterken, om zo een betere controle 

over het aandranggevoel te krijgen. Als de klachten blijven 

bestaan, kunnen eventueel tijdelijk medicijnen voorgeschreven 

worden. 

• De behandeling heeft geen directe invloed op uw 

seksualiteitsbeleving. Het enige verschil zal zijn dat er bij een 

orgasme meestal geen zaadvocht meer naar buiten zal komen. 

Dit loopt nu in uw blaas en u plast het vervolgens weer uit. 

Daar merkt u overigens niets van. Het gevoel blijft hetzelfde en 

men spreekt wel eens van een “droog” orgasme. Verder blijven 

erectie en orgasme bestaan zoals u het gewend bent. Door deze 

toestand bent u niet meer "gewoon" vruchtbaar. Er bestaan 

technieken via welke alsnog geprobeerd kan worden om een 
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bevruchting tot stand te brengen. Deze methoden zijn niet altijd 

succesvol. Als u nog een kinderwens heeft, dan is het belangrijk 

hierover met uw uroloog te praten vóór de operatie.  

 

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. 

 

Enkele raadgevingen bij ontslag om nabloedingen te voorkomen 

(gedurende 4 à 6 weken tot de controle raadpleging): 

• voldoende water drinken; 

• 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; 

• alcoholgebruik beperken; 

• geen seksuele betrekkingen. 

 

Ga na of u, bij het ontslag uit het dagziekenhuis, over de 

volgende informatie beschikt: 

• kaartje met afspraak voor de controleraadpleging (na 

een 4 à 6-tal weken); 

• eventueel andere voorschriften of attesten; 
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• eventueel papieren voor de hospitalisatieverzekering. 
 

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

 

 
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 
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Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 

 

Uw persoonlijke aantekeningen: 
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