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Geachte Heer, 

Geachte Mevrouw, 
 

 

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

heelkundige ingreep van de nier, meer bepaald een nefro-ureterectomie. Dit is een ingreep 

waarbij de volledige nier en de urineleider (ureter) worden 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 urinewegen 
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. 

 

Urotheelcelkanker in nierbekken/ureter 
Nierkanker is een kwaadaardige tumor die zich vanuit het nierweefsel heeft ontwikkeld, hij 

vertegenwoordigt 85% van de primaire niertumoren. Nierkanker komt weinig voor, de ziekte 

vertegenwoordigt 2 tot 3% van de kankers bij volwassenen. Nierkanker komt dubbel zo vaak voor bij 

mannen als bij vrouwen.  

Tien procent van de mensen met nierkanker heeft een urotheelcelcarcinoom. Deze tumor ontstaat in 

het slijmvlies (urotheel) van het nierbekken en kan ook voorkomen in de ureter. 

Uretertumoren zijn in 75% van de gevallen gelegen in het onderste gedeelte van de ureter. 

Urotheelceltumoren zijn gewoonlijk kwaadaardige tumoren die snel uitbreiden en metastaseren 

(=uitzaaien). Vooral roken en misbruik van pijnstillers (bvb. fenacitine) vormen een grote oorzaak, 

aangezien tumoren van het urotheel (slijmvlies van de blaas en ureter) vastgesteld worden bij deze 

personen. 
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De meest voorkomende klachten zijn hematurie (bloed in de urine) en koliekpijn ter hoogte van de 

flank. 

 

Onderzoeken 
Bloed- en urineonderzoek 

In het bloed wordt een bepaling gedaan van de nierfunctie. Ook de urine wordt onderzocht om een 

ontsteking op de urinewegen uit te sluiten. Verder wordt een cytologisch onderzoek uitgevoerd op het 

urinestaal. Hierbij zoekt men naar de aanwezigheid van kwaadaardige cellen in de urine.  

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.  

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) en de longen 

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. Met dit onderzoek kan de omvang van 

de tumor, de plaatselijke uitbreiding en de eventuele verspreiding naar andere organen vastgesteld 

worden. 

Echografie van de lever 

Dit onderzoek gebeurt om na te gaan of de niertumor geen letsels heeft veroorzaakt in de lever. 
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Cystoscopie 

Het meest geschikte onderzoek om te kijken of de urotheelceltumor zich al dan niet ook  in de blaas 

bevindt, is de cystoscopie. De blaas is eveneens als de ureter bekleedt met urotheel (slijmvlies), dus de 

kans bestaat dat de tumor zich tot in de blaas uitbreidt. 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. 

Diagnostische uretero-renoscopie (URS) 

Dit onderzoek is bedoeld om afwijkingen in de nieren en urineleiders op te sporen. Met een dun 

instrument (scoop) kijkt de uroloog via de blaas in uw urineleider en nier. Door middel van een URS 

kan de uroloog de uitgebreidheid van een letsel nagaan. Ook kunnen biopten genomen worden uit 

verdachte afwijkingen in de ureter of het nierbekken. 

 

Radicale nefro-ureterectomie 
Door de uitgevoerde onderzoeken zijn we te weten gekomen dat er zich een verdacht letsel bevindt 

aan de binnenzijde (slijmvlies) van één van uw nieren en/of in de ureter (urineleider). Dit letsel heeft 

alle kenmerken van een kwaadaardig gezwel. De aanvullende onderzoeken (CT-scan en botscan) 

toonden geen uitzaaiingen zodat we momenteel besluiten dat het gezwel beperkt is tot de nier en/of 

de ureter. 

De tumor tast het slijmvlies aan van zowel de nier als de ureter. Omdat in principe het gehele slijmvlies 

is aangetast, is het nodig dat de volledige nier wordt verwijderd samen met de ureter. Indien u niet 

voor deze behandeling kiest, loopt u het risico op verdere evolutie van het gezwel, zowel lokaal als op 

afstand onder de vorm van metastasen. 

In principe zal de overblijvende nier het werk van de verwijderde nier zonder problemen overnemen. 

 

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. 
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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 urineonderzoek: hiervoor dient u een klein staaltje urine te verzamelen; 

• 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. De dag vóór de operatie 

gebeurt de eigenlijke reiniging van de darmen door het drinken van een aangepaste oplossing. 

Deze darmvoorbereiding is belangrijk, anders kan bij een eventueel darmlek tijdens de ingreep 

stoelgang in de buik terecht komen hetgeen kan zorgen voor een forse infectie. 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 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. 
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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 en eventueel op de afdeling Intensieve Zorgen. De operatie zelf duurt 

ongeveer 2 tot 3 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 

In eerste tijd gebeurt er een TurB (transurethrale resectie via de blaas). 

Langs transurethrale weg (via de plasbuis) wordt de mucosa van de blaas 

grondig bekeken en gebeurt er een excisie van het ureterostium.  

In een tweede tijd wordt een insnede gemaakt in de flank tussen of onder 

de ribben, meestal onder de 11de rib (= lumbotomie of flankincisie). De 

nier wordt opgezocht. De urineleider tussen de nier en de blaas en alle 

belangrijke bloedvaten van de nier worden vrijgemaakt. De urineleider en 

bloedvaten worden doorgesneden en de nier wordt samen met het 

omliggende vetweefsel en het kapsel dat er zich rond bevindt verwijderd. Vaak wordt ook de 

bijhorende bijnier verwijderd. Indien mogelijk worden de begeleidende lymfeklieren mee verwijderd 
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om eventuele uitzaaiingen op te sporen. In het operatiegebied 

worden één of twee wonddrains achtergelaten om overtollig 

wondvocht af te voeren. 

Het weggenomen nier- en ureterweefsel worden naar het 

laboratorium gestuurd voor verder microscopisch onderzoek. 

 

Nazorg 
Na de ingreep verblijft u meestal één dag 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 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 een drietal 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 een infuus worden toegediend door middel van een pomp. 

Diepe veneuze katheter 

Dit is een leiding in de hals of in de elleboogplooi. Deze leiding zorgt voor de vocht- en 

medicatietoediening. Gedurende een viertal dagen zult u een suiker- en/of zoutoplossing toegediend 

krijgen. 

Drain 

Om het overtollige wondvocht (bloed, lymfe,…) uit de buik te verwijderen, wordt een drain (leiding) 

geplaatst. Zodra de evacuatie van wondvocht stopt, kan de drain worden verwijderd door een 

verpleegkundige. 
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Blaassonde 

De blaassonde is de sonde, die via de urethra (urinebuis) in de blaas zit. Ze draineert de urine. Deze 

sonde wordt verwijderd wanneer u voldoende mobiel bent om zelf gemakkelijk terug te kunnen 

plassen. 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. 

Maagsonde 

Soms heeft u ook een slangetje via de neus tot in de maag. Deze sonde wordt meestal de ochtend na de 

ingreep verwijderd. 

 

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

ademhaling te stimuleren, bevorderen uw herstel. Daarnaast zijn ook beperkte mobilisatieoefeningen 

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

vermijden. 

 

Uw thuismedicatie mag u de dag na de operatie 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 risico’s. Hieronder 

een overzicht van de mogelijke complicaties: 

• Zoals bij elke ingreep kan er tijdens de procedure een bloeding optreden. Ook kan een 

nabloeding optreden, waarbij opnieuw een operatie nodig is om de bloeding te laten stoppen. 

• Urinelekkage bij het wondgebied van de blaas is een andere mogelijke complicatie die kan 

optreden. Het is van belang ervoor te zorgen dat de urine maximaal kan worden afgevoerd. De 

blaassonde en de wonddrains zorgen voor de afvloei van urine en zullen, indien nodig, langer 

ter plaatse blijven. 

• Na de ingreep kan er een urineweginfectie ontstaan. De kans hierop wordt sterk verkleind 

door het feit dat u tijdens de ingreep preventief antibiotica krijgt toegediend. 

• Na de ingreep kan een buikwandhematoom ontstaan. Dit is een onderhuidse bloeding ter 

hoogte van de wonde. Dit wordt meestal opgelost met lokale zorgen zonder dat een nieuwe 

operatie nodig is. 

• Soms duurt het wat langer voor de darmen hun functie terug hernemen. Dit lost zich spontaan 

op. Eventueel moet een maagsonde geplaatst worden en wordt u een tijdje nuchter gehouden. 

• Zoals na elke ingreep is er verhoogde kans op een wondinfectie, nabloeding, longontsteking en 

trombose (bloedklontervorming). Voor dit laatste zal u preventief een bloedverdunnend 

middel toegediend krijgen via een inspuiting in de buik tijdens uw opname. 
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Dagelijkse leven 
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 stoelgangpatroon 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 van diarree verdwijnen na een tijdje. De darm neemt zijn 

normale functie vrij snel terug op.  

Als algemene regel geldt dat u voldoende moet drinken, namelijk twee liter per dag. Deze hoeveelheid 

volstaat om een normale urineproductie te verzekeren. 

Een patiënt met één nier kan op dezelfde manier leven als iemand met twee nieren. 

 

Relatie met kinderen 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. 

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

onnodige vragen stellen of overdreven bezorgd gaan reageren. 

 

Beroep 

Indien u vóór de operatie werkte, kan u nadien gerust uw beroep opnieuw uitoefenen. Zware lasten 

tillen of langdurig heffen, vermijdt u best tijdens de eerste maanden. 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. 

 

Vrije tijd 

U kan aan recreatieve sportbeoefening doen, bijvoorbeeld fietsen, zwemmen, wandelen. Reizen kunt u 

zonder problemen. U mag zich rustig bezig houden met tuinieren. Wees echter voorzichtig en laat 

zeker het zware werk, zoals spitten en heffen, door anderen doen. 

 

Richtlijnen bij ontslag 
Herstel thuis 

Het herstel na de operatie duurt vier tot zes weken. Houd er rekening mee dat u sneller moe bent en 

minder aan kunt dan gebruikelijk. Geef toe aan de moeheid en neem extra rust. Uw lichaam geeft aan 

wat u wel en niet aankunt. Het is belangrijk om daar naar te luisteren. U zult merken dat u geleidelijk 

uw activiteiten weer kunt uitbreiden.  
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Medicatie 

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

Een antibioticum of antisepticum voor blaasontsmetting moet u thuis tweemaal per dag verder 

innemen. 

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

bloedklonters te voorkomen. Bij uw voorlopig ontslag kreeg u een voorschrift mee voor twee dozen 

Clexane® of Fraxiparine®. Al deze spuitjes moet u opgebruiken. Als u thuis bloedverdunners nam, 

moeten deze geneesmiddelen heropgestart worden in overleg met de uroloog en uw huisarts. 

 

Adviezen voor thuis 

• Voldoende bewegen. Probeer te vermijden dat u de hele dag in de zetel zit of in bed ligt. 

• Voldoende drinken om de functie van de overblijvende nier te waarborgen en de kans op een 

urineweginfectie te verminderen. 

• Er zijn geen beperkingen wat eten betreft. 

• Geen zware lasten heffen (meer dan 5 kilo) tot vier weken na de ingreep. 

• Geen zware inspanningen of sporten tot vier weken na de ingreep. 

• Voor de postoperatieve pijn mag u gerust een pijnstiller nemen. 

• Indien er koorts is boven 38.5°C of indien er aanhoudende, ernstige buiklast is dient u steeds 

uw behandelend uroloog te contacteren. 

 

Hechtingen 

De incisie is gesloten met wondhaakjes. Deze moeten bij de huisarts verwijderd worden (de eerste 

helft van de haakjes na 12 dagen, de rest 14 dagen na de ingreep). Zolang er nog wondvocht uit de 

wondjes komt, is het verstandig een verbandje aan te brengen. Als de wondjes droog zijn, is dit niet 

meer nodig. 

 

Douchen en baden 

U mag gerust douchen. Wel is aan te raden om gedurende twee weken geen bad te nemen of naar het 

zwembad te gaan. Dit om infectie te voorkomen. 

 

Voorschriften / attesten 

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

• voorschrift voor een antisepticum of antibioticum; 

• voorschrift voor Clexane® of Fraxiparine®; 

• voorschrift voor kinesitherapie (bekkenbodemspieroefeningen); 

• eventueel andere voorschriften of attesten; 

• eventueel papieren voor de hospitalisatieverzekering; 
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• eventueel attesten voor werkonbekwaamheid. 

 

Opvolging 

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

Urologie. Die datum (een viertal weken na de ingreep) wordt u op de dag van ontslag meegedeeld.  

Tijdens de controle raadpleging zal de arts samen met u een opvolgschema opstellen. De jaren na de 

ingreep zal u regelmatig naar de raadpleging moeten komen en zullen er op geregelde tijdstippen 

foto’s en scans uitgevoerd worden. Dit wordt gedaan om herval van de ziekte zeer vroegtijdig op te 

sporen en zodoende een aangepaste behandeling te starten. Er wordt ook regelmatig in de blaas 

gekeken met behulp van een cystoscoop, aangezien de blaas met hetzelfde slijmvlies is bekleed. Ook 

een urine-onderzoek is een standaard opvolgonderzoek bij urotheelcelcarcinoom. 

 

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 

 

 

 

 

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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