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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 radicale prostatectomie. Dit is een ingreep waarbij 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. 

 
Verder in deze brochure vindt u enkele tabellen die ingevuld moeten worden. Breng deze brochure 

dus altijd mee als u op consultatie komt bij de uroloog en neem ze mee bij de huisarts, kinesitherapeut 

of thuisverpleegkundige. 

 

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. 

 

Prostaatkanker 
Algemeen 

Een kwaadaardige aandoening van de prostaat heet prostaatkanker of prostaatcarcinoom. Het gaat om 

een vorm van kanker die op jonge leeftijd niet vaak voorkomt. Het kwaadaardig gezwel ontstaat 

meestal dicht aan de rand van de prostaat en veel minder vaak in het prostaatweefsel direct rond de 

plasbuis. 

Prostaatkanker is in de industriële landen de meest voorkomende kanker bij mannen. Het gestegen 

aantal patiënten wordt enerzijds veroorzaakt door de toenemende gemiddelde leeftijd van de 

bevolking, maar anderzijds ook omdat de kanker steeds vroeger ontdekt wordt. Eén op de tien 

mannen boven de 50 jaar zal een evolutieve prostaatkanker ontwikkelen indien het gezwel niet op tijd 

wordt opgespoord en behandeld. 

Oorzaken 

Over de oorzaken van prostaatkanker is nog weinig met zekerheid gekend. Wel weten we dat 

prostaatkanker vaker voorkomt bij mannen in West-Europa en in de Verenigde Staten. Waarschijnlijk 

heeft dit te maken met onze voedingsgewoonten. Ook is bekend dat veranderingen in de hormonale 

regeling van de prostaat een belangrijke rol spelen in het ontstaan van prostaatkanker. Erfelijkheid 

speelt ook een rol.  
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Klachten 

Prostaatkanker evolueert over het algemeen heel langzaam. Meestal zijn er in het begin geen 

ziekteverschijnselen merkbaar. Soms treden er symptomen op die vergelijkbaar zijn met die van een 

goedaardige prostaatvergroting, namelijk moeilijkheden bij het urineren, vaak urineren, nachtelijk 

urineren, bloed in de urine en zelden bloed in het sperma. Het kan voorkomen dat de ziekte pas wordt 

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

bijvoorbeeld rugklachten met pijn ontstaan ten gevolge van uitzaaiingen in één of meerdere wervels. 

 

Onderzoeken 
Rectaal onderzoek 

Bij het algemeen lichamelijk onderzoek wordt altijd een rectaal toucher gedaan. Met de vinger gaat de 

uroloog via de sluitspier tot in de endeldarm. Zo kan de grootte, de vorm, de stevigheid en het 

oppervlak van de prostaat worden beoordeeld. Dit is een eenvoudig onderzoek en het duurt maar kort. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd 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 van het PSA zijn veelal ook leeftijdsafhankelijk. Met 

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

Ook de urine wordt onderzocht om een ontsteking op de urinewegen uit te sluiten. 

Straalkrachtmeting 

Straalkrachtmeting wordt ook uroflowmetrie genoemd. De flowmeter is een instrument dat de kracht 

van de urinestraal en de hoeveelheid geplaste urine meet. Over het algemeen zal uw uroloog vragen 

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

plassen. De flowmeter staat in een daarvoor speciaal ingerichte ruimte. 

Echografie  

Echografie is een onderzoek met behulp van geluidsgolven, waarbij een orgaan in beeld wordt 

gebracht. Echografie kan zowel uitwendig via de buikwand, als inwendig via de endeldarm worden 

uitgevoerd. Bij uitwendige echografie kunnen via de buikwand de nieren en de blaas zichtbaar worden 

gemaakt. Ook kan de uroloog vaststellen hoeveel urine er in de blaas achterblijft na het urineren. Bij 

inwendige echografie kunnen via de anus en de endeldarm de grootte, de aard en de vorm van de 

prostaat worden bepaald. Dit gebeurt met behulp van een vingerdik apparaat dat via de anus pijnloos 

wordt ingebracht. 

Prostaatbiopsie 

Door middel van het nemen van een aantal biopten onder geleide van een echografie is het mogelijk 

om prostaatweefsel te onderzoeken. Bij een prostaatbiopsie wordt een stukje weefsel weggenomen 

met behulp van een dunne naald die via de endeldarm in de prostaat worden gebracht. Het 
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prostaatweefsel wordt onder de microscoop beoordeeld. Dit onderzoek kan uitsluitsel geven of er wel 

of geen kankercellen in de prostaat aanwezig zijn. De uitslag van dit onderzoek is meestal pas na twee 

weken bekend. Een biopsiename geeft geen verhoogde kans op eventuele uitzaaiingen van 

prostaatkanker en is dus ongevaarlijk. 

Botscan 

Een botscan is een foto van het skelet, waarop eventuele uitzaaiingen in de botten zichtbaar kunnen 

gemaakt worden. In uw arm wordt een zwakke radioactieve stof gespoten. Deze stof gaat op de actieve 

plaatsen van het bot zitten. Op die manier worden eventuele uitzaaiingen zichtbaar gemaakt. Na de 

inspuiting duurt het een paar uur voordat deze stof uw botten heeft bereikt, waarna de foto’s kunnen 

genomen worden. De hoeveelheid straling van de radioactieve stof is verwaarloosbaar en 

onschadelijk. U ondervindt hier geen nadelige gevolgen van, dus ook de mensen in Uw omgeving niet. 

CT-scan van de buik (computertomografie) 

Een computertomograaf is een apparaat waarmee men millimeter per millimeter zeer gedetailleerde 

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

röntgenstralen en een computer. U wordt liggend op een beweegbare tafel, doorheen het toestel 

geschoven. Terwijl de tafel telkens een stukje doorschuift, wordt er een serie foto’s gemaakt. Om 

duidelijke beelden te krijgen, is een contrastvloeistof nodig. Via een bloedvat in de arm wordt 

contrastvloeistof ingespoten. Dit kan een warm gevoel geven.  

 

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

bevindt in uw prostaat.  

In uw situatie werd beslist om over te gaan tot een volledige wegname van de prostaat. De prostaat 

wordt met kapsel en zaadblaasjes verwijderd. 

De blaas en de urethra worden, na het verwijderen van de prostaat, opnieuw aan elkaar gehecht. 

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

besluiten dat het gezwel beperkt is tot de prostaat. 

 

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 
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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. De dag vóór de operatie 

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

Deze voorbereiding is noodzakelijk omdat de prostaat tegen de endeldarm (laatste gedeelte 

van de dikke darm) ligt.  

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 op de afdeling Intensieve Zorgen. De operatie zelf duurt ongeveer 

2 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 

Via een insnede in de onderbuik wordt de 

volledige prostaat samen met het 

omliggende weefsel, het stuk van de 

plasbuis dat doorheen de prostaat loopt, 

een deel van de blaasuitgang, een gedeelte 

van de zaadleiders en beide zaadblaasjes 

weggenomen. De blaas en de urethra 

worden, na het verwijderen van de 

prostaat, opnieuw aan elkaar gehecht. Bij 

de ingreep worden ook de zaadleiders afgesloten. 
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Nazorg 
Na de ingreep verblijft u meestal minstens één dag en één nacht 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. 

Redon 

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

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

verwijderd door een verpleegkundige. 

Blaassonde 

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

ervoor dat de hechting tussen de urethra en de blaas kan genezen. Na ongeveer drie weken zal een 

verpleegkundige de blaassonde vlot en pijnloos verwijderen tijdens een heropname van twee dagen in 

het ziekenhuis. 

 

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

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

http://www.ziekenhuisgeel.be/


www.ziekenhuisgeel.be   - 10 - 
 

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. Er is een 

grote kans op erectiestoornis en vijf tot tien procent kans op ongewenst urineverlies.  

Bij een radicale prostatectomie is er tijdens de ingreep kans op een bloeding en direct na de ingreep 

kans dat de nieuwe verbinding tussen plasbuis en blaasuitgang niet waterdicht is en urine lekt. Met het 

langer laten zitten van de blaassonde wordt dit bijna altijd opgelost. In een latere fase kan de nieuwe 

plasbuis-blaasverbinding littekenweefsel vormen en gaan vernauwen, waarvoor een operatieve 

behandeling nodig is. Een erectiestoornis na deze ingreep komt regelmatig voor omdat niet altijd een 

zenuwsparende behandeling kan worden uitgevoerd. Er is een grote variatie in het vóórkomen 

hiervan, tussen 30 en 50 %. Urineverlies kort na de ingreep komt vaak voor maar verdwijnt in de loop 

van de maanden, al dan niet met ondersteuning van bekkenbodemspieroefeningen. Toch heeft tussen 

de 5 en 10 % last van een blijvende vorm van urineverlies 1 jaar na de ingreep. In deze situaties kan 

naast het gebruik van verband, injecties in het operatiegebied overwogen worden om de doorgang van 

urine te bemoeilijken. De resultaten van deze behandeling zijn maar zeer matig te noemen. Er wordt 

de laatste jaren vaker een bandje geplaatst onder de plasbuis door, wat aangetrokken wordt achter het 

schaambeen, te vergelijken met een operatie die bij vrouwen wordt gedaan. De kans op droog zijn is 

aanzienlijk, maar tegelijkertijd moeten vele mannen zich daarna zelf sonderen om hun urine kwijt te 

kunnen raken (4 tot 6 maal per dag, afhankelijk van de blaasinhoud). Deze technieken zijn nog vrij 

nieuw, maar een verdere evolutie van deze behandeling is veelbelovend. 

 

Richtlijnen bij ontslag met blaassonde 
U mag het ziekenhuis waarschijnlijk een week na de operatie verlaten. Twee weken later moet u dan 

terug opgenomen worden voor één dag en nacht om de hechtingen en de blaassonde te laten 

verwijderen en de bekkenbodemspieren te oefenen bij een kinesitherapeut. 

 

Om uw verblijf thuis op een vlotte manier te laten verlopen, moet u volgende richtlijnen opvolgen: 

Comfort 

Het zitvlak is tijdelijk een gevoelige zone. Om pijn te vermijden, brengt u best een kussen mee voor 

tijdens de autorit naar huis. 

Hygiënische zorg 

De geslachtsorganen moeten dagelijks met water en zeep gereinigd worden. De voorhuid wordt 

teruggeschoven, de eikel en het insteekpunt van de blaassonde moet u goed reinigen. 
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Wondzorg 

Voor het ontslag uit het ziekenhuis wordt er een doorzichtig verband op de wonde aangebracht. Zo 

kunnen de huisarts en/of thuisverpleegkundige de wonde controleren. Dagelijks een douche nemen is 

toegestaan: een bad nemen mag u echter niet doen. 

Dit verband blijft ter plaatse tot aan de heropname in het ziekenhuis, wanneer ook de hechtingen 

zullen verwijderd worden. 

Blaassonde 

Het is aangewezen om dagelijks 1.5 liter water te drinken; dit bevordert het  doorspoelen van blaas en 

urinewegen. Let erop dat de urine goed afloopt via de blaassonde en spring voorzichtig om met 

blaassonde en urinezak. Hou het geheel zo goed mogelijk gesloten. Zorg steeds voor propere handen 

wanneer u de blaassonde en urinezak manipuleert. Na het ledigen van de urinezak moet u het uiteinde 

met een papieren zakdoek afdrogen. 

Voor ontslag wordt er een beenzakje aan de blaassonde gekoppeld. Dit heeft een voldoende capaciteit 

voor opvang van de urine tijdens de dag. Voor ’s nachts krijgt u een grotere opvangzak mee, die u ’s 

avonds voor het slapengaan onderaan uw beenzakje kunt bevestigen. De grote opvangzak bewaart u 

best in een propere plastieken zak op een koele, droge plaats. De verpleegkundigen zullen u het 

gebruik van het beenzakje en de opvangzak demonstreren. 

Bij urineverlies naast de blaassonde gebruikt u best incontinentiemateriaal. Bij ontslag zal de 

verpleegkundige een beperkte voorraad meegeven. Uw familie kan dan verder het nodige materiaal bij 

een bandagist, apotheker of supermarkt in de buurt kopen. 

Voor vragen en problemen in verband met de verzorging van de blaassonde en het aanschaffen van 

incontinentiemateriaal kunt u altijd terecht bij uw thuisverpleegkundige. 

Medicatie 

Eenmaal per dag moet er bij u thuis Clexane® of Fraxiparine® onderhuids ingespoten worden. U kunt 

dit eventueel zelf aanleren, zo niet zult u van de arts een voorschrift voor thuisverpleging meekrijgen, 

samen met het medicatievoorschrift. Dit voorschrift geldt voor twee dozen spuitjes die volledig 

moeten opgebruikt worden. 

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

bloedverdunnende medicatie. 

Bij uw ontslag krijgt u ook een voorschrift voor Vesicare® mee of andere medicatie die de blaas 

relaxeren, die u kunt innemen in geval van blaaskrampen.  

De dag voor de heropname mag u géén Vesicare® meer innemen, zodat u de volgende dag goed 

zou kunnen plassen na het verwijderen van de blaassonde! 

 

Meest voorkomende problemen in de thuissituatie 
• Roodheid en/of vochtverlies ter hoogte van de wonde 

U kan best contact opnemen met uw thuisverpleegkundige of huisarts. 
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• Hematurie (bloed plassen) 

Extra drinken is aangewezen om de blaas en urinewegen goed te spoelen. Bij blijvend bloed 

plassen, moet u contact opnemen met de uroloog. 

• Blaaskrampen 

Bij blijvende last, ondanks de medicatie (Vesicare®), neemt u best contact op met uw huisarts 

of uroloog. 

• Koorts 

Verwittig uw huisarts, die kan een onderscheid maken tussen een probleem dat betrekking 

heeft op de ingreep of een ander probleem. 

 

Heropname 
Veertien dagen na het ontslag wordt u terug in het ziekenhuis opgenomen, gedurende twee dagen. 

Tijdens deze opname wordt de blaassonde vlot en pijnloos verwijderd door de verpleegkundige en 

worden de bekkenbodemspieren geoefend bij een kinesitherapeut. Ook de wondhaakjes zullen dan uit 

de wonde verwijderd worden. 

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. 

Na het verwijderen van de blaassonde moet u de volgende dagen urineren in een urinaal of maatbeker, 

zodat de hoeveelheid en kleur gecontroleerd kunnen worden. De hoeveelheid urine moet u noteren op 

een mictieblad en mag telkens weggegoten worden in het toilet. Als hoesten of niezen bijvoorbeeld 

urineverlies uitlokt, noteer dit dan ook. Na het plassen controleert de verpleegkundige met het 

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

Om het urineverlies te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat u het incontinentiemateriaal weegt, en 

deze gegevens eveneens noteert op het volgblad. 

Urineverlies, in mindere of meerdere mate, is een normaal verschijnsel na een radicale prostatectomie. 

Dit urineverlies wordt opgevangen door aangepast incontinentiemateriaal. 

De kinesitherapeut leert u, door middel van aangepaste oefeningen, opnieuw controle te krijgen over 

het plassen waardoor het urineverlies geleidelijk aan verdwijnt. 

 

Kinesitherapie 
Na het verwijderen van de blaassonde worden er door een kinesitherapeut oefeningen voor de 

bekkenbodemspieren gegeven. Het is aangewezen om de behandeling bij de kinesitherapeut te volgen 

tot u terug continent bent.  

Na een radicale prostatectomie heeft ongeveer negen op de tien mannen last van urineverlies. Bij de 

operatie wordt een deel van de sluitfunctie van de urinebuis weggenomen en wordt de urinebuis 

rechtstreeks aan de blaas gehecht. Hierdoor is na het verwijderen van de sonde urineverlies mogelijk, 

wat opgevangen wordt door aangepast incontinentiemateriaal. De meeste mannen ondervinden 
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urineverlies bij activiteiten waarbij er druk op de blaas komt zoals hoesten, niezen, rechtstaan uit zit 

en bukken. 

De bekkenbodemspieren kunnen helpen om dit verlies te verminderen. Ze zijn een verzameling van 

spieren die lopen van het schaambeen tot het staartbeen. Die laag spieren heeft twee openingen, 

namelijk ter hoogte van de plasbuis en het einde van het darmkanaal. 

Na het verwijderen van de blaassonde komt een kinesitherapeut oefeningen uitleggen om urineverlies 

te verminderen en controleren of het lukt. 

Er zijn twee basisoefeningen: 

• 1 seconde samentrekken: trainen van kracht 

• 10 seconden samentrekken: trainen van uithouding 

Daarnaast is het ook belangrijk om de spieren op te spannen voor een activiteit die urineverlies 

uitlokt. 

Het is aangeraden dagelijks ongeveer 60 oefeningen uit te voeren. Die kunt u best over drie 

oefensessies spreiden, bijvoorbeeld ’s morgens, ’s middags en ’s avonds en dan zowel de korte als de 

lange contracties uitvoeren. 

Naast de spierkracht en –uithouding bekijkt de kinesitherapeut ook het drink- en plasgedrag. Het is 

belangrijk dat u voldoende drinkt (ongeveer 1.5 liter per dag). De eerste dag na het verwijderen van de 

sonde moet u 2 liter water extra drinken. Er wordt ook gekeken hoe groot de blaas is. Een normale 

blaas van een volwassen man kan maximaal 500 ml bevatten. Bij het plassen zou er best minimum 150 

ml vrijkomen. Als uw blaas te klein is en u dus minder dan 150 ml plast, wordt er geprobeerd de blaas 

te vergroten door het plassen uit te stellen. 

Daarnaast is het ook belangrijk dat u de blaas volledig leeg plast om infecties en urineverlies tegen te 

gaan. Probeer daarom tijdens het plassen de bekkenbodem goed te ontspannen, wat soms 

gemakkelijker is als u zittend plast. 

Bijlage 1 geeft een overzicht van de informatie voor de kinesitherapeut in de thuissituatie. 

 

Richtlijnen bij definitief ontslag 
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. 
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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 

• eventueel attesten voor werkonbekwaamheid. 

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. Uw PSA-waarde moet na de ingreep 

verder opgevolgd worden. Dit kan zowel in het ziekenhuis als bij uw huisarts. Het is belangrijk dat de 

waarden altijd door hetzelfde labo bepaald worden om vergelijkbaar te zijn (zie opvolgingsblad PSA in 

bijlage 2). 

Richtlijnen voor thuis (gedurende minstens 8 weken) 

• voldoende water drinken (2 liter per dag); 

• geen zware lichamelijke arbeid verrichten; 

• te veel persen bij ontlasting vermijden (dus zorg dat uw stoelgang zacht is door o.a. 

sinaasappels, speculaas of peperkoek te eten); 

• niet fietsen. 

 

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 over diarree verdwijnen na een tijdje. De darm neemt zijn 

normale functie vrij snel terug op.  

De eerste twee weken na de operatie is het gebruik van een suppo, een rectale canule of een klein 

lavement niet wenselijk. Indien u toch problemen hebt met uw stoelgang, verwittig de arts of de 

verpleegkundige. 

Seksualiteit 

Na de ingreep neemt u best enkele maanden de tijd om psychisch en fysisch te recupereren. Tijd en 

begrip zijn voor u en uw partner noodzakelijk om aan de nieuwe situatie te wennen. 

Erectiestoornissen kunnen een tijdelijk of definitief gevolg zijn van de ingreep, afhankelijk van de 

geplande operatietechniek en de mogelijkheden. Tracht hier open over te praten met uw partner. 
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U kan steeds uw vragen of problemen met de behandelende arts bespreken. Ook als u voor controle op 

de consultatie komt, kunt u terecht bij de arts. 

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 

Sport 

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

op 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. 

Reizen 

Reizen kunt u zonder problemen. Zorg er wel voor dat u voldoende materiaal meeneemt voor de 

vakantieperiode. Om problemen te vermijden, bijvoorbeeld door het zoekraken of laattijdig aankomen 

van de bagage, houdt u best een deel van uw hulpmiddelen in uw handbagage. 

Tuinieren 

U mag zich rustig bezig houden met tuinieren. Wees echter voorzichtig en laat zeker het zware werk, 

zoals spitten en heffen, door anderen doen. 

 

Incontinentiemateriaal 
Er bestaat een grote keuze aan toebehoren om urine op te vangen. Deze opvangmaterialen kunt u 

kopen bij bandagisten of apothekers, die gericht advies kunnen verstrekken. De keuze wordt bepaald 

door de graad van urineverlies, de leeftijd en de individuele behoefte aan zekerheid en comfort. Ook 

financiële beperkingen/mogelijkheden spelen een rol. 

In het ziekenhuis gebruikt men: 

Incontinentie-inlegluiers 

Deze luiers blijven door een kleefstrip goed ter plaatse zitten. 

Absorberende schelpen  (ook herenverband genoemd) 

Dit verband wordt gebruikt bij licht urineverlies. In combinatie met strak ondergoed blijft dit met een 

kleefstrip goed ter plaatse. Het herenverband is zeer licht en geeft geen druk op het scrotum of de 

balzak. Dit verband is duurder dan de inlegluier. 
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Voor deze materialen is er nog geen tegemoetkoming van het RIZIV. U neemt best contact op met uw 

ziekenfonds om te vernemen of er kortingen of premies bestaan bij de aankoop van 

incontinentiemateriaal. 

Tegenwoordig zijn de meeste opvangmaterialen betrouwbaar en onopvallend. Ze gaan hinderlijke 

geurvorming tegen. Ze zijn gebruiks- en huidvriendelijk en verbeteren daardoor aanzienlijk de 

hygiëne. Ze bieden de mogelijkheid om de incontinentie op een comfortabele manier op te vangen. 

Problemen met het gebruikte incontinentiemateriaal meldt u best zo snel mogelijk aan uw 

thuisverpleegkundige. 

 

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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Bijlage 1 : Info voor de kinesitherapeut thuis 
 

 

De patiënt onderging op dienst Urologie van het A.Z. St. Dimpna te Geel een radicale prostatectomie op 

… / … / ………. . 

 

De patiënt heeft gedurende …… dagen een blaassonde gehad en deze werd verwijderd op … / … / 

…………. . 

 

De patiënt kreeg al uitleg over de therapie en er werden specifieke oefeningen gegeven om het 

urineverlies te beperken. 

 

De status van de patiënt is als volgt: 

 

 

Kracht van de bekkenbodemspieren 

 

 

Uithouding 

 

 

Hoestreflex 

 

 

Urineverlies    1ste dag 

                       2de dag 

 

Micties            maximaal 

                       minimaal 

 

 

 

In afspraak met de uroloog mag de eerste maand geen anale controle of biofeedback met anale sonde 

gegeven worden. 
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Bijlage 2 : Opvolgingsblad PSA-waarde 
 

 Datum consultatie PSA-waarde Opmerkingen 

1ste jaar 1   

 2   

 3   

 4   

2de jaar 5   

 6   

 7   

3de jaar 8   

 9   

 10   

4de jaar 11   

 12   

5de jaar 13   

 14   
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Uw persoonlijke aantekeningen: 
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