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Voorwoord 
 
In 2004 startte het Urologisch Centrum Noord West-Vlaanderen als pionier in België 
met een prostaatkliniek. De gestegen incidentie van prostaatkanker en de nood aan 

een georganiseerde multidisciplinaire aanpak van deze aandoening hadden geleid tot 
de oprichting van deze gespecialiseerde kliniek. Een team van urologen, 

radiotherapeuten, oncologen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en een 
gespecialiseerde prostaatverpleegkundige spannen er zich dagelijks in om de patiënt, 

bij wie een prostaatcarcinoom werd gediagnosticeerd, optimaal te adviseren, voor te 
bereiden en te begeleiden voor, tijdens en na zijn behandelingsperiode in het 

ziekenhuis. De behandeling van prostaatkanker is trouwens ondenkbaar geworden 
zonder een georganiseerde multidisciplinaire aanpak. Om in te spelen op de snelle 

evolutie zijn de doelstellingen van de prostaatkliniek dynamisch en worden deze 
telkens bijgestuurd in functie van de nieuwste ontwikkelingen. Zo heeft de 

introductie van de robotchirurgie voor heel wat verandering gezorgd. Tijdens deze 
vernieuwingen houden we voortdurend rekening met de noden en de behoeften van 

de patiënt en zijn partner, die we bij dit hele gebeuren centraal blijven stellen. 
Uiteindelijk resulteert dit in een meer kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt en zijn 

omgeving. En hiermee formuleren we de hoofddoelstelling van de prostaatkliniek. 
 
 
 
Uit respect, 
 
De urologen van het Urologisch Centrum Noord West-Vlaanderen



   

De da Vinci S robot



   

Inleiding 
 
Prostaatcarcinoom (prostaatkanker) is de meest voorkomende kanker bij de man, 

met een incidentie van 10% in Vlaanderen, en de tweede doder door kanker. De 
aandoening komt steeds vaker voor op jongere leeftijd en komt frequent voor vanaf 

de zesde levensdecade. Hoe jonger de leeftijd van de patiënt, hoe groter de 
potentiële negatieve impact op de levenskwaliteit van de patiënt (erectiele disfunctie, 

incontinentie). 
 

Niettegenstaande zijn onvolkomenheden (vals positieve en vals negatieve resultaten) 
blijft PSA-testing tot op heden (samen met het rectaal toucher en de transrectale 

echografie) de beste manier om een prostaatkanker tijdig te diagnosticeren. 
 

Er bestaan verschillende methodes om een prostaatcarcinoom te behandelden: 

externe radiotherapie, brachytherapie (implantatie van radioactief material in de 
prostaat), cryotherapie, HIFU-therapie (High Intensity Focused Ultrasound), … Bij 

oudere personen met weinig agressieve tumoren (Gleasonscore <6) en lage 
tumorload volstaat soms watchful-waiting (actieve observatie). Bij jongere mannen 

met meer agressieve tumoren (Gleasonscore >=6) is het chirurgisch verwijderen van 
de prostaat en bloc samen met de zaadblaasjes wereldwijd de GOLDEN STANDARD 

TREATMENT. 
 

De chirurgie levert op langere termijn de beste resultaten qua disease free survival, 
overall survival en lokale tumorcontrole. Tot voor kort gebeurde dit via een open 

ingreep (suprapubische of perineale toegangsweg) of via een klassieke 
laparoscopische ‘kijkingreep’. Deze technieken gaan gepaard met een zekere 

continentieproblematiek en vrij belangrijke erectiele disfunctie. Het gebruik van de 
DA VINCI S Robot bij het laparoscopisch uitvoeren van een radicale totale 

prostatectomie reduceert in zeer belangrijke mate de beperkingen en nadelen van de 
open chirurgie en de klassieke laparoscopie en betekent een ware revolutie in de 

prostaatkankerchirurgie. Op heden worden in de USA reeds heel wat radicale 
prostatectomieën robotisch uitgevoerd. 



   

De komst van de robotica in de geneeskunde brengt een (r)evolutie teweeg in de 

medische en verpleegkundige zorg voor de patiënt. De procedures, die met behulp 
van de robotica verricht worden, en het aantal chirurgische disciplines, die de 

roboticatechnologie implementeren, groeien jaarlijks in aantal. Sinds de eerste 

laparoscopische cholecystectomie in 1985, is de chirurgie opnieuw op een 
innoverende manier in beweging. De technologische evolutie doet het aandeel van 

de minimaal invasieve ingrepen verder stijgen. Dit biedt de patiënt tal van voordelen: 
minder postoperatieve pijn en dus een groter comfort, een sneller herstel, een 

kortere hospitalisatieduur, minder complicaties, een sneller hervatten van de 
dagelijkse activiteiten, … Het welslagen en het succes van de procedures met de 

robot worden verzekerd door een goede opleiding van het hele team. Er zijn 
geschoolde mensen nodig om de robot te installeren, te bedienen en te 

onderhouden. Als gevolg van de minimaal invasieve technieken zal ook de 
verpleegkundige zorgverlening aan de patiënt veranderen. Denken we hierbij aan de 

toegenomen noodzaak van preoperatieve voorlichting van de patiënt als gevolg van 
de kortere hospitalisatieduur. Een ander gevolg van het korter verblijf in het 

ziekenhuis is de shift van de zorg naar de thuiszorg. De complexiteit van de zorg 
vereist dan weer de bijscholing van de verpleegkundigen die moeten uitmaken hoe 

ze in de toekomst het best voor de patiënt kunnen zorgen. 
 



   

 

 
Het DA VINCI S systeem is een gesofisticeerde robot die ontwikkeld werd om 

complexe chirurgische handelingen te verrichten in een zeer kleine operatieruimte op 
een minimaal invasieve manier waardoor chirurgische precisie wordt bereikt boven 

de limieten van de menselijke hand.  

 
Het DA VINCI S systeem bestaat uit vier onderdelen: 

• de chirurgische console 
• de ‘patient car’ met de vier robotarmen 
• de high-resolution 3D videotoren 
• de ENDOWRIST-instrumenten 

 

De chirurg neemt plaats aan de ergonomische console. Hij ziet op zijn scherm een 
driedimensionaal beeld van het operatiegebied. De ‘patient car’ en de robotarmen 

worden aan de laparoscopische ‘poorten’ gekoppeld. Via die poorten worden de 
Endowristinstrumenten in het lichaam van de patiënt gebracht en vastgeklikt op de 



   

robotarmen. Ook de camera met de twee lenzen (dual 3 chip camera) wordt 

gekoppeld op één van de vier robotarmen (de endoscopische arm). De camera in het 
lichaam van patiënt brengt tijdens de ingreep 3D-beelden over naar de monitor van 

de chirurg (insite video vision system - high resolution 3D stereoviewer). Via de 

bewegingen van zijn handen, polsen en vingers kan de chirurg in real time de 
instrumenten bedienen die zich in het lichaam van de patiënt bevinden. Alle vier de 

robotarmen staan onder het commando van de chirurg (MASTER-SLAVE SYSTEM) die 
via een clutch-pedaal vrij kan switchen van robotarm. Twee robotarmen dienen om 

dissectie en sutuurwerk te verrichten terwijl een derde arm bijvoorbeeld het weefsel 
exposeert. De chirurg-assistent helpt de instrumenten te installeren en te 

superviseren tijdens de ingreep. De chirurg-assistent heeft een eigen TV-monitor om 
de ingreep mee te volgen en staat via een microfoon in verbinding met de chirurg. 

De instrumenten zelf noemen we de Endowrist-instrumenten. Deze instrumenten zijn 
uitermate beweeglijk en hebben elk hun eigen functie (bijv. monopolaire schaar, 

bipolaire dissectieklem, naaldvoerder, …). Elk instrument heeft een pols en 
ellebooggewricht waarbij 180° articulatie en 570° rotatie mogelijk zijn hetgeen 

enorme dissectie en hechtingsmogelijkheden schept in een kleine ruimte. 
 
 

 



   

Voordelen van de laparoscopische robotica versus ‘klassieke’ 
laparoscopie 

 

HET DRIEDIMENSIONAAL ZICHT 

 

De eerste beperking van de klassieke laparoscopie is het twee dimensionaal zicht. 
Met behulp van het camerasysteem van de robot, heeft de chirurg een drie 

dimensionaal beeld van het operatieveld. Het gerealiseerde dieptezicht is onmogelijk 
met de traditionele laparoscopische en thoracoscopische camera’s. Het Dual 3-chip 

camera-systeem van de DA VINCI robot heeft net als de mens twee ‘ogen’ die twee 
beelden opvangen. Via het computersysteem van de robot worden beide beelden 

versmolten tot één beeld, net als in onze hersenen. Hierdoor verkrijgt de chirurg een 
schitterend driedimensionaal beeld van het operatieveld en dus perfect dieptezicht, 

hetgeen de precisie van zijn handelen sterk vergroot. Dergelijk dieptezicht kan 

onmogelijk bekomen worden met de klassieke laparoscopische of thoracoscopische 
camera’s. Daarenboven kan het bekomen beeld van het operatieveld in real time 

gemanipuleerd worden (VERGROTEN TOT MAXIMUM FACTOR 15!), hetgeen een zeer 
fijne precieze dissectie toelaat, bijvoorbeeld van de neurovasculaire bundels die 

verantwoordelijk zijn voor de erectiele functie. Daarenboven kan de chirurg op zijn 
3D-monitor preoperatieve beeldvorming zoals CT-scan of MRI-gegevens opvragen en 

confronteren met de peroperatieve status. Tevens kan peroperatieve beeldvorming, 
zoals bijvoorbeeld een transrectale echografie van de prostaat, in real time worden 

uitgevoerd en gesuperposeerd worden op de prostaat, hetgeen nuttig kan zijn voor 
het reduceren van positieve sectievlakken. 

 
 

 
 



   

ELIMINATIE VAN HET FULCRUM-EFFECT 

 

Tijdens een klassieke laparoscopie moet de chirurg zijn hand bewegen in de 
tegenovergestelde richting van de richting van de tip van het instrument. We 

spreken van het fulcrum-effect. De computerinterface van de robot vertaalt direct de 
natuurlijke bewegingen van de hand en vingers van de chirurg naar de instrumenten 

en schakelt zo dit fulcrum-effect uit. De chirurg kan bijgevolg heel intuïtief opereren. 

 

STERK TOEGENOMEN ERGONOMIE VAN DE CHIRURG 

 

Bij de klassieke laparoscopie staat de chirurg tijdens heel de ingreep recht en voert 
hij de procedure uit schuinkijkend of omhoogkijkend naar een twee dimensionale 

monitor, terwijl hij relatief starre en in rotatie beperkte instrumenten moet bedienen. 
Dit is zowel mentaal als fysisch heel belastend, zeker bij langdurige ingrepen waar 

grote precisie vereist is. Bij de DA VINCI S robot zit de chirurg comfortabel aan een 
console waarbij zijn armen, die de instrumenten bedienen, rusten op een steunbalk. 

Met het hoofd kijkt de chirurg neer op zijn instrumenten in zijn 3D-beeldscherm, net 
als bij een open procedure. Precieze en langdurige ingrepen kunnen zo probleemloos 

zonder vermoeidheid worden verricht, hetgeen bijdraagt tot een beter resultaat. 

Daarenboven elimineert de robotcomputer de fysiologische tremor van de handen. 
Een verdere toename van de ergonomie voor de chirurg wordt gerealiseerd door een 

computerinterface te plaatsen tussen de handen van de chirurg en de instrumenten. 
Zo kunnen via bewegingen van de handen, de vingers en de voeten de instrumenten 

bediend worden zonder dat hierbij handvaten moeten bediend worden. De 
robotcomputer zelf genereert geen enkele beweging. Het systeem staat dus onder 

het commando van de chirurg en de instrumenten zijn het verlengde van de handen 
en de vingers van de chirurg. We spreken van een ‘master-slave’ systeem. 

 
 



   

UITERST BEWEEGLIJK ENDOWRIST INTSTRUMENTARIUM 

 

Een uiterst belangrijke troef van de DA VINCI S robot is het bijzonder 
instrumentarium. Alle instrumenten (dissectiescharen, forceps, bipolaire en 

monopolaire dissectieklemmen) zijn voorzien van de ENDOWRIST-technologie: het 
uiteinde van het instrument imiteert en overtreft het menselijk polsgewricht, 

bijvoorbeeld rotatie tot 570°. Dit maakt de instrumenten veel handiger dan de 
klassieke, relatief starre laparoscopische instrumenten waardoor dissecties en 

suturen in zeer kleine ruimtes (bijvoorbeeld bij de urethro-vesicale anastomose of 
tijdens het sparen van de zenuwen die nodig zijn voor de erectie) zeer gemakkelijk, 

snel en uiterst precies kunnen worden verricht, hetgeen de continentie en de 
potentie ten goede komt. Voor de vertaling van de amplitude van de bewegingen 

van de chirurg naar de instrumenten kan een schaal gekozen worden. Men kan 
kiezen voor een schaalvergroting of een schaalverkleining.  

 
De technologie in de DA VINCI S robot betekent voor de chirurg een ongeëvenaarde 

handigheid precisie en controle, hetgeen voor de patiënt resulteert in talrijke en 
belangrijke voordelen: 

 
• zeer kleine littekens en bijgevolg een forse postoperatieve pijnreductie met 

het elimineren van de nood aan een postoperatieve intraveneuze of epidurale 

pijnpomp 
• sterk verminderd infectierisico 

• verminderd bloedverlies en dus veel kleinere nood aan bloedtransfusie 

• korter ziekenhuisverblijf 

• sneller hervatten van de normale activiteiten 
• ongeëvenaarde dissectie en sutuurmogelijkheden met als gevolg reductie van 

de erectiele disfunctie en reductie van stressincontinentie 

• duidelijke vermindering van het aantal positieve sectievlakken en dus meer 
curatieve kankercontrole en minder nood aan adjuvante therapie 

 
 



   

Conclusie 

 

De toekomst van de oncologische urologische chirurgie zal mede veranderd worden 
door de komst van de DA VINCI S robot. In de USA wordt het merendeel van de 

radicale totale prostatectomieën robotisch verricht. We zijn ervan overtuigd dat met 
de introductie van deze hoogtechnologische robot onze zorg voor de patiënt sterk 

verbetert, zeker op het vlak de kankercontrole (minder positieve sectievlakken) maar 
eveneens op het niveau van de levenskwaliteit (beter bewaren van continentie en 

erectiele functie). Een logische uitbreiding van deze technologie naar andere 
indicaties zoals cystectomie met blaasreconstructie voor blaaskanker, partiële 

nefrectomie voor niertumoren en incontinentiechirurgie is reeds volop bezig. Ook 
andere disciplines zoals bijvoorbeeld de hartchirurgie (correctie mitralisklep, 

bypasschirurgie) en algemene heelkunde (slokdarmsuturen, delicate 
pancreaschirurgie) hebben de robot ontdekt met stijgend enthousiasme. 



   

 
 



   

De da Vinci prostatectomie 
 



   

Geachte heer, 

 
Bij u werd onlangs een kwaadaardig gezwel in de prostaat aangetroffen. Uw 

behandelend uroloog heeft met u besproken dat uw prostaat en de zaadblaasjes in 
hun geheel verwijderd moeten worden. Dit gebeurt op een minimaal invasieve 

manier met behulp van roboticatechnologie. Tijdens het voorgesprek op de 
consultatie heeft de uroloog u reeds het een en ander hierover verteld. Met deze 

brochure willen wij u nader informeren over de ingreep, de voorbereidingen, de 
mogelijke complicaties die kunnen optreden en de nazorg. Voor meer informatie kunt 

u ook altijd terecht bij uw huisarts, de prostaatverpleegkundige of via de website van 
onze urologische dienst. 

 

De prostaat 

 
Iedere man heeft een prostaat. Vroeg of laat kan deze aanleiding geven tot klachten. 

De prostaat is een klier, die niet groter hoort te zijn dan een tamme kastanje en 
ongeveer 20 gram weegt als de man volgroeid is. Deze klier bestaat uit drie zones 

(transitiezone, centrale zone en perifere zone). De prostaat bevindt zich rondom de 
plasbuis (urethra) en onder aan de ingang van de urineblaas. 

 
 

 
 



   

De plasbuis loopt van de blaas tot aan het uiteinde van de penis. Op de tekening ziet 

u dat de plasbuis (urethra) door de prostaat heen loopt. Bij de ouder wordende man 
wordt de prostaat groter onder invloed van hormonale veranderingen. Als gevolg 

hiervan wordt het ledigen van de blaas bemoeilijkt doordat de weerstand van de 
blaashals en/of prostaat toeneemt. U merkt dit doordat urineren moeilijker gaat, met 

één of meer van de volgende klachten: 
 

 
•  urinestraal is minder krachtig en wordt soms onderbroken 

•  niet goed kunnen beginnen met urineren 

•  meer aandrang en steeds weer moeten urineren 

•  vaker moeten urineren met minder drang en weinig urine per keer 

•  nadruppelen en ongewenst urineverlies 
•  nachtelijk urineren 

•  een branderig gevoel ondervinden bij het urineren 

•  het gevoel hebben dat de blaas niet leeg komt 

 

Functie van de prostaat 

 

De prostaat is een klier. Klieren zijn organen die vocht uitscheiden. De prostaat 
produceert een vloeistof die, bij zaadlozing, samen met de zaadcellen naar buiten 

komt (sperma). De prostaat is dus van belang voor de vruchtbaarheid en niet voor 
de seksualiteit. Het prostaatvocht houdt de zaadcellen in leven tijdens hun tocht naar 

de eicel. De zaadcellen worden geproduceerd in de zaadballen. Hormonen 
(androgenen) regelen de groei van de prostaat, de vorming van het prostaatvocht en 

de zaadcelproductie. 
 

 
 

 



   

Prostaatkanker 

 

Een kwaadaardig gezwel ontstaat meestal dicht aan de rand van de prostaat en veel 
minder vaak in het prostaatweefsel direct om de plasbuis heen. Een kwaadaardige 

aandoening van de prostaat heet prostaatkanker of prostaatcarcinoom. Het gaat om 
een vorm van kanker die op jonge leeftijd zelden voorkomt. Prostaatkanker is in de 

industriële landen de meest frequente kanker bij mannen. De gestegen incidentie 
wordt enerzijds veroorzaakt door de toenemende gemiddelde leeftijd van de 

bevolking, maar anderzijds ook omdat de kanker steeds vroeger ontdekt wordt. Men 
schat dat in de Westerse landen het risico op een microscopische kanker 30% 

bedraagt. Aangezien deze kankers echter traag groeien is het risico op een klinische 

prostaatkanker 10%. 1 op de 10 mannen boven de 50 jaar zal dus een evolutieve 
prostaatkanker ontwikkelen indien het gezwel niet op tijd wordt opgespoord en 

behandeld. 
 

De oorzaken van prostaatkanker 

 
Over de oorzaken van prostaatkanker is nog weinig met zekerheid bekend. Wel 

weten we dat prostaatkanker vaker voorkomt bij mannen in West-Europa en 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. Volgens bepaalde studies zouden de mannen met een directe verwante met 
prostaatkanker, een tot drie keer hoger risico lopen. En de kans om prostaatkanker 

te krijgen stijgt ook met de leeftijd. 
 

De 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: 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. 

 

De onderzoeken 

 

Rectaal onderzoek 

 
Bij het algemeen lichamelijk onderzoek wordt altijd een rectaal toucher gedaan. Een 

gehandschoende met glijmiddel gladgemaakte vinger wordt via de sluitspier in de 

endeldarm van de patiënt gebracht. 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 voelen naar de prostaat kan in verschillende houdingen 
worden gedaan en is in de regel niet pijnlijk. Maar het kan wel een vervelend gevoel 

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

 

Bloed- en urineonderzoek 

 

Bloed wordt afgenomen voor beoordeling van de algemene gezondheidstoestand en 
vooral van de nierfunctie. Tevens zal het bloed worden onderzocht op stoffen die 

kenmerkend zijn voor prostaataandoeningen (PSA= Prostaat Specifiek Antigeen). Het 
PSA kan verhoogd zijn bij prostaatontsteking, prostaatvergroting en prostaatkanker. 

De waarden van het PSA zijn veelal ook leeftijdsafhankelijk (zie tabel). Met het ouder 
worden en het groeien van de prostaat zal ook het PSA stijgen. Ook de urine wordt 

onderzocht. Soms wordt een zaadonderzoek gedaan. 
 

 



   

Gemiddelde PSA-waarden per leeftijdsgroep: 

 
• 40 – 49 jaar : PSA < 2,5 ng/ml 

• 50 – 59 jaar : PSA < 3,5 ng/ml 

• 60 – 69 jaar : PSA < 4,5 ng/ml 

• 70 – 79 jaar : PSA < 6,5 ng/ml 
• 80 – 89 jaar : PSA < 8,5 ng/ml 

 

PCA3 

 
Recent is er een nieuwe laboratoriumtest ontwikkeld die kan bijdragen in het stellen 

van de differentiaaldiagnose tussen goedaardige prostaataandoeningen en 
prostaatkanker. We spreken over de PCA3-test. Het is een genetische test op 

prostaatmassagevocht dat bekomen wordt door te urineren na de prostaatmassage. 
Deze test is prostaatkankerspecifiek en dus veel nauwkeuriger dan de klassieke PSA-

test voor de diagnose van prostaatkanker. De PCA3-test vervangt op dit moment nog 
niet de klassieke onderzoeken naar prostaatkanker (PSA-bepaling, rectaal toucher en 

echografie van de prostaat met biopsie) maar indien de test negatief is, is het niet 
onmiddellijk nodig om een prostaatbiopsie uit te voeren. 

 

Straalmeting 

 
Straalmeting 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 polikliniek met een volle 

blaas te komen en eerst in een flowmeter te plassen. De flowmeter staat in een 
daarvoor speciaal ingerichte ruimte. 

 
 



   

Urodynamisch onderzoek 

 

Dit is een onderzoek waarbij de druk en de werking van de blaas en de plasbuis 
wordt uitgemeten. In sommige gevallen berusten de plasklachten niet op een 

vergrote prostaat maar op afwijkingen aan blaas of blaashals. De druk in de blaas en 
in de plasbuis wordt gemeten door een heel dun drukkathetertje van slechts een 2 

tot 3 mm diameter. Dit wordt ingebracht via de plasbuis tot in de blaas. Via dit 
dunne kathetertje kan de blaas gevuld en geledigd worden. Behalve de drukmeting 

kan tijdens dit onderzoek ook een straalmeting worden uitgevoerd. Deze metingen 
geven uitsluitsel of de plasklachten worden veroorzaakt door een plasbelemmering 

van de prostaat of door een abnormale functie van de blaas. 

 

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. 

 

Cystoscopie 

 

Een cystoscopie is een inwendig onderzoek om de doorgankelijkheid van de plasbuis, 
de grootte van de prostaatkwabben en het aspect van het blaasslijmvlies te 

beoordelen. Een dun, meestal buigzaam buisje, de cystoscoop, wordt door de 
plasbuis naar binnen gebracht. Vooraf wordt in de plasbuis een glijmiddel gebracht 

dat ook het slijmvlies in de plasbuis verdooft. Het instrument is voorzien van een lens 

en verlichting, waardoor de uroloog, via de plasbuis, naar de prostaat en de blaas 



   

kan kijken. Door de cystoscoop stroomt ook steriel water naar binnen om de blaas te 

vullen, zodat de blaas ontplooit en de uroloog beter kan kijken. Na afloop van het 
onderzoek kunt u last hebben van een vals aandranggevoel, dat na enkele uren 

vanzelf verdwijnt. 
 

Biopsie 

 
Soms is het nodig om prostaatweefsel te onderzoeken. Dit gebeurt door middel van 

het nemen van een aantal biopten onder geleide van een echografie. Bij een biopsie 
wordt een stukje weefsel weggenomen met behulp van een dunne naald die via de 

endeldarm in de prostaat wordt gestoken. De uroloog zal u ter voorkoming van 

infectie een antibioticum geven. Dit antibioticum dient vóór de biopsie al te worden 
ingenomen of wordt voordien intraveneus toegediend. Het weefsel wordt onder de 

microscoop beoordeeld. Dit onderzoek kan uitsluitsel geven of er wel of geen 
prostaatkankercellen aanwezig zijn. De uitslag van dit onderzoek is meestal pas na 

meerdere dagen bekend. U kunt na de biopsie bloed verliezen bij de plas, bij de 
ontlasting of bij het sperma. Bij verlies van grote hoeveelheden bloed en klonters 

moet u zich aanmelden op de spoedgevallendienst van ons ziekenhuis. Een enkele 
keer kan koorts ontstaan boven de 38,5°C. In dat geval dient u contact op te nemen 

met uw uroloog. Een biopsie geeft geen verhoogde kans op eventuele uitzaaiingen 
van prostaatkanker. 

 

Gradering 

 

Als er na microscopisch onderzoek prostaatkankercellen in het biopsieweefsel worden 
aangetroffen, zal ook de gradering - de mate van agressiviteit - van de prostaatcellen 

worden bepaald. Men spreekt dan van de differentiatiegraad. Een goed 
gedifferentieerde prostaattumor groeit bijvoorbeeld minder snel of agressief dan een 

matig of slecht gedifferentieerde tumor. 

 



   

Botscan 

 

En botscan is een foto van het skelet, waarop eventuele uitzaaiingen in de botten 
zichtbaar gemaakt kunnen worden. Dit onderzoek heet ook wel een isotopenscan. In 

uw arm wordt een zwak radioactieve stof (isotoop) gespoten. De stof gaat op de 
actieve plaats van het bot zitten. De foto laat dankzij het isotoop de eventuele 

uitzaaiingen zien. Na de inspuiting van de radioactieve stof duurt het een paar uur 
voordat deze stof uw botten heeft bereikt, waarna de foto’s genomen kunnen 

worden. De hoeveelheid straling van de radioactieve stof is onschadelijk en u 
ondervindt hier geen nadelige gevolgen van. 

 

CT-scan (computertomografie) van het bekken 

 
Een computer-tomograaf is een apparaat waarmee men millimeter voor millimeter 

zeer gedetailleerde foto’s van de organen en/of weefsels kan maken. Hierbij wordt 
gelijktijdig gebruikgemaakt van röntgenstraling en een computer. Het apparaat heeft 

een opening waar de patiënt, liggend op een beweegbare tafel, doorheen wordt 
geschoven. Terwijl de tafel telkens een stukje doorschuift, wordt er een serie foto’s 

gemaakt. Voor het maken van goede foto’s kan een contrastvloeistof nodig zijn. De 
contrastvloeistof moet op de dag zelf worden ingenomen. Soms wordt ook nog 

tijdens het onderzoek contrastvloeistof toegediend. Dit gebeurt via een bloedvat van 
een arm. Het middel kan een warm gevoel veroorzaken.  

 

Preoperatieve zorgen 

 

Veel mannen, die gediagnosticeerd worden met prostaatkanker, willen zo snel 
mogelijk behandeld worden. Toch kan een doordachte en methodische aanpak leiden 

tot betere eindresultaten. Een minimum van vier tot zes weken tussen de afname 
van de prostaatbiopten en de prostatectomie is een noodzaak opdat een potentiële 

infectie van de prostaat en het omliggende weefsel zou genezen zijn. De 

preoperatieve zorgen voor de DA VINCI S prostatectomie zijn grotendeels dezelfde 



   

als voor de open of klassieke laparoscopische radicale totale prostatectomie. Enorme 

obesitas, beperkte cardiale functie of sterk gereduceerde longfunctie kunnen een 
contra-indicatie vormen voor de robotgeassisteerde ingreep gezien de positie van de 

patiënt tijdens de ingreep (Trendelenburgpositie). Preoperatieve evaluatie door de 
anesthesist is daarom noodzakelijk. 

 
Goede voorlichting over de thuiszorg is erg belangrijk gezien u reeds drie dagen na 

de ingreep uit het ziekenhuis kan ontslagen worden zo u dit wenst. 
Bekkenbodemkinesitherapie wordt daarom reeds best preoperatief gestart. 

 
De habituele medicatie moet nagevraagd worden en deze moet eventueel aangepast 

of gestopt worden in functie van de ingreep. Zo moeten de bloedverdunners, de 

NSAID’s en de bloedplaatjesinhibitoren tien tot veertien dagen voor de operatie 
gestopt worden om bloedingen tijdens en na de ingreep te vermijden. Eventueel kan 

overgeschakeld worden naar laag moleculaire heparines om de vorming van 
bloedstolsels bij hoogrisicopatiënten te voorkomen. Ook andere ‘onschuldige’ 

preparaten die men zonder voorschrift kan verkrijgen, moeten geëvalueerd worden. 
Sommige van die producten kunnen ook een invloed hebben op de bloedstolling. 

 
Diabetici moeten 48 uur voor de ingreep stoppen met de inname van methformine 

om het risico op lactaat acidose te verkleinen. Patiënten met insuline dependente 
diabetes moeten behandeld worden volgens een geïndividualiseerd 

behandelingsplan. Hartmedicatie en bloeddrukregulerende medicatie worden verder 
ingenomen. Op de morgen van de ingreep worden geen diuretica ingenomen om 

overdreven vochtverlies en verlies van elektrolyten te voorkomen. 
 

Een perifeer bloedonderzoek met inbegrip van de stollingstesten, een EKG 
(hartfilmpje) en een RX thorax worden uitgevoerd. Vaak gebeurt dit op voorhand 

door uw huisarts of zal dit ten laatste de dag voor de operatie in het ziekenhuis 

doorgaan. Als nodig kunnen nog aanvullende onderzoeken plaatsvinden. 
De dag voor de operatie zullen de uroloog en de prostaatverpleegkundige bij u 

langskomen om alles nog eens met u te bespreken. Er wordt aan u en uw partner 



   

voorlichting gegeven over de procedure, de zorgen tijdens het verblijf in het 

ziekenhuis en de postoperatieve aandachtspunten. De voorlichting over o.a. de zorg 
aan de verblijfsonde is belangrijk. Veel patiënten maken zich nodeloos zorgen over 

de aanwezigheid van een verblijfsonde. De verzekering dat de zorg voor de 
verblijfsonde simpel is en dat met de beenzakjes er helemaal geen 

mobiliteitsbeperking hoeft te zijn, kan u heel wat rustiger maken. Er wordt hiervoor 
op een interactieve manier onderricht gegeven aan u en uw omgeving. 

 
U wordt gevraagd het consent in verband met de roboticaprocedure te lezen en te 

ondertekenen. 
 

De dag voor de operatie gebeurt er ook een reiniging van de darmen door het 

drinken van een aangepaste oplossing (Moviprep®). Deze voorbereiding is 
noodzakelijk omdat de prostaat tegen de endeldarm (laatste gedeelte van de dikke 

darm) ligt. Als dit gedeelte van de darm ledig is, zal de ingreep vlotter kunnen 
uitgevoerd worden. Hiervoor drinkt u ’s morgens omstreeks 8 uur een eerste 

bereiding met Moviprep® (zie protocol). Omstreeks 12 uur drinkt u de tweede 
bereiding met Moviprep ®. Tussen de eerste en de tweede bereiding drinkt u 

minstens een halve liter water. Tijdens en na de darmvoorbereiding mag u niets 
meer eten, tenzij yoghurt zonder vruchtvlees, flan of pudding. U mag wel nog 

onbeperkt tot middernacht zwarte koffie, thee, frisdranken en water drinken. Daarna 
mag u niets meer drinken of eten. 

 
De dag voor de operatie wordt er gestart met laag moleculaire heparines. 

 
Voor het vertrek naar de operatiezaal doet u uw TED kousen (compressiekousen) 

aan en krijgt u een licht sedativum. De ingreep zal plaatsvinden onder algemene 
narcose. 

Soms is er, volgens het advies van de cardioloog en/of anesthesist, 

endocarditisprofylaxie 
noodzakelijk. 15 tot 60 minuten voor de ingreep wordt er dan intraveneus antibiotica 

gegeven. 



   

De operatie 

 

Via een eerste perifeer veneuze lijn wordt u in slaap gebracht. 
 

De onderbuik en pubisstreek worden geschoren. De benen worden met 
drukopheffende materialen voorzien. U wordt in een lithotomie positie geplaatst. De 

armen worden opzij gebracht en u wordt met tape vastgemaakt aan de operatietafel 
opdat u niet zou kunnen verschuiven wanneer u in extreme Trendelenburg wordt 

geplaatst. Er wordt een centraal veneuze lijn en een arteriële lijn geplaatst. Er wordt 
een maagsonde ingebracht om de maag te decomprimeren. De oogzalf wordt 

aangebracht en de oogleden worden met tape dicht gekleefd om beschadiging van 

de cornea te voorkomen. Er is een beperking van de intraveneuze vochttoediening 
tot de anastomose tussen blaas en urethra is gerealiseerd. Zodoende voorkomt men 

overdreven urineproductie die de zichtbaarheid zou beperken.  
 

 

 
 



   

De opstelling tijdens de da Vinci prostatectomie 

 

 
 

 
 



   

Bij een da Vinci prostatectomie wordt de prostaat weggenomen, samen met het 

omliggende weefsel, het stuk plasbuis dat doorheen de prostaat loopt, een deel van 
de blaasuitgang, een gedeelte van de zaadleiders en de beide zaadblaasjes achter de 

prostaat. Vervolgens wordt een nieuwe verbinding gemaakt tussen de blaas en het 
overgebleven gedeelte van de plasbuis. Bij de ingreep worden ook de zaadleiders 

afgesloten. Het weggenomen weefsel wordt opgestuurd voor nader microscopisch 
onderzoek. Dit onderzoek neemt enige dagen in beslag en de uitslag ervan zal 

meestal tijdens uw verblijf in het ziekenhuis en zeker tijdens de eerste poliklinische 
controle met u besproken worden. De operatie duurt in totaal ongeveer twee uur. 

 

 
 

 

Directe postoperatieve zorgen 

 

Direct na de operatie gaat u naar de ontwaakkamer. Controle van de vitale 
parameters, de pijn, het urinedebiet en het debiet van de drains behoren tot de 

observatiepunten. Na enkele uren gaat u voor één nacht naar een intensieve 
zorgafdeling (midcare). De dag daarop wordt u terug naar uw kamer gebracht. 

 
PCA (patient-controlled analgesia) is niet nodig daar de pijn minder acuut is en niet 

zo lang duurt als bij de open prostatectomie. 
De patiënten klagen soms postoperatief van een opgeblazen gevoel in de buik. Deze 

is het gevolg van de CO2 die men gebruikt tijdens de procedure. 



   

Na de operatie 

 
U heeft 6 kleine wondjes ter hoogte van de buikwand. Deze kunnen een hematoom 

vertonen maar dit verdwijnt spontaan. Op het einde van de ingreep laat de uroloog 
twee dunne draintjes in uw buik achter voor het laten afvloeien van wondvocht. Deze 

draintjes worden verwijderd zodra er weinig volume is aan wondvocht. Het debiet 
van de drains kan toenemen ten gevolge van een urinelek, een lymfelek (wanneer 

een lymfadenectomie werd uitgevoerd) of een bloeding ter hoogte van het klein 
bekken. Het debiet van de drains bij robotchirurgie ligt altijd hoger dan bij de open 

prostatectomie daar de irrigatievloeistof tijdens de eerste procedure niet volledig 
werd verwijderd. 

 

U krijgt een sonde in de plasbuis voor de afvoer van urine. De verblijfsonde blijft 6 
tot 10 dagen ter plaatse en wordt daarna op de consultatie, na het nemen van een 

kontrastfoto (lektest), verwijderd. U zult een beenzakje (opvangzak voor urine die 
aan het been kan gedragen worden) aangemeten krijgen waardoor u weinig 

mobiliteitsbeperking zult ervaren zolang de verblijfsonde ter plaatse blijft. 
 

Zorg er steeds voor dat de opvangzak voor de urine lager hangt dan het niveau van 
de blaas. Zorg er ook steeds voor dat de afvoer van de urine verzekerd is. In geval 

van blaasspasmen ten gevolge van de aanwezigheid van de sonde, zult u aangepaste 
medicatie krijgen. 

 
U zult ook nog een infuus hebben. Zodra u terug darmbewegingen hebt, kan er 

gestart worden met de inname van heldere vloeistoffen (water, koffie, thee, …) en 
kan het infuus verwijderd worden. Het is belangrijk dat u, zodra de darmwerking dit 

toelaat, verder twee liter drinkt per dag. Mocht u bloed observeren in de urine, 
dewelke normaal is in het begin, moet u wat meer drinken. De inname van eiwitrijke 

voeding en vitamine C zal de wondheling bevorderen. 

Er kan zwelling zijn van de balzak en de penis. Deze zou na 7 tot 10 dagen moeten 
verdwenen zijn. Hoogstand van de balzak zal de zwelling vlugger doen verdwijnen. U 

kunt, wanneer u neerligt, de balzak in hoogstand brengen met een handdoek. 



   

Complicaties 

 

Op enkele mogelijk optredende bijwerkingen en/of complicaties willen wij u hier 
wijzen. Voor alle van de hieronder genoemde bijwerkingen/complicaties geldt dat u 

ze kunt krijgen, maar niet hoeft te krijgen. 
 

De meeste patiënten die de procedure ondergaan zijn anders gezonde mannen 
zonder medische en chirurgische voorgeschiedenis. Het is dus onmogelijk om te 

voorspellen hoe ze op de anesthesie en de pijnmedicatie zullen reageren. Patiënten 
met co-morbiditeiten zoals: hartaandoeningen, obesitas, COPD (chronisch obstructief 

longlijden), diabetes en AHT (arteriële hypertensie) hebben een hoger risico. 

 

Een paralytische ileus 

 

Een paralytische ileus is altijd mogelijk na abdominale chirurgie. Bij afwezigheid van 
darmperistaltiek mag de patiënt niets per os innemen. Van zodra er peristaltiek is, 

mag hij heldere dranken innemen. De dag nadien kan er gestart worden met 
opklimmende voeding. 

 

Urineverlies (incontinentie) - zie apart hoofdstuk over incontinentie 

 

Na het verwijderen van de sonde kunnen verschijnselen als bloedplassen, valse 
plasdrang, niet kunnen plassen, buikpijn en ongewild urineverlies optreden. 

Aanvankelijk is ongeveer de helft van de mannen incontinent. Deze continentie wordt 
vlug herwonnen met behulp van bekkenbodemspieroefeningen. De kinesitherapeute 

zal u aanleren hoe u, door gebruik te maken van uw bekkenbodemspieren, 
urineverlies kunt voorkomen. Bij alle mannen wordt, na het verwijderen van de 

verblijfsonde, een plastest gedaan in de polikliniek. Als, na uitvoering van deze 
plastest, blijkt dat u nog onvoldoende controle heeft over het urineren, zal de 

uroloog u bijkomende oefeningen bij een kinesist(e) voorschrijven. Een jaar na de 



   

ingreep blijken nog ongeveer drie tot vijf van de honderd patiënten zodanig last te 

hebben van urineverlies, dat andere behandelingen kunnen overwogen worden. 
 

Erectiele disfunctie - zie apart hoofdstuk over erectiestoornissen 

 
De uroloog probeert bij de ingreep zoveel mogelijk de zenuwen en bloedvaten intact 

te laten die verantwoordelijk zijn voor het krijgen van een erectie. Deze zenuwen en 
bloedvaten lopen dicht langs de prostaat. Of de uroloog hierin volledig slaagt, hangt 

ondermeer af van de grootte en de ligging van het gezwel. Veelal komt de 
mogelijkheid tot het krijgen van een erectie vanzelf terug na drie tot twaalf maanden 

(of soms zelfs nog later). De genezing van deze zenuwen gaat dus zeer traag. De 

zaadlozing is na de operatie altijd verdwenen. Het bereiken van een hoogtepunt na 
seksuele stimulatie blijft wel mogelijk. Problemen op dit gebied kunnen later steeds 

met uw uroloog besproken worden. 
 

Vernauwing van de plasbuis (urethrastenose) 

 
In de nieuwe blaas-plasbuis verbinding kan een vernauwing ontstaan, die leidt tot 

een slappere urinestraal. Tijdens de periodieke poliklinische bezoeken zal de uroloog 
u hiernaar vragen. Om die reden is het noodzakelijk dat u zich bij een volgende 

raadpleging op de dienst urologie aanmeldt met een volle blaas opdat een plastest 
zou kunnen gebeuren. Deze vernauwing van de plasbuis kan over het algemeen 

poliklinisch behandeld worden door het dilateren van het vernauwde gebied. Soms 
moet de vernauwing ingesneden worden onder narcose. 

 

Wondcomplicaties 

 

Complicaties aan de wondjes kunnen ondermeer bestaan uit wondinfecties, 
vochtophopingen in het operatiegebied en urinelekkage via de wonde. Deze 

complicaties komen zeer zelden voor. 



   

Diepe veneuze thrombose (DVT) 

 

Elke ingreep in het klein bekken kan aanleiding geven tot stolsels (thrombose) in de 
diepe bloedvaten van het onderbeen. Dergelijke thrombose wordt tegengegaan door 

het dragen van steunkousen tijdens en na de operatie. Deze steunkousen draagt u 
tot u meer in beweging bent dan ligt of zit. U krijgt ook dagelijks een prik in de buik 

ter preventie van thrombose. Om complicaties na de ingreep zoveel mogelijk te 
voorkomen is het belangrijk om de lichamelijke activiteit snel te hervatten. 

 
Tot de categorie van de zeldzame potentiële complicaties behoren: darmperforaties, 

het kwetsen van de urether en de blaas, intra-abdominale bloedingen, lekkage van 

lymfe, DVT, littekenbreuken. 
 

Ontslag uit het ziekenhuis 

 
U kunt, na een da Vinci prostatectomie, de derde postoperatieve dag ontslagen 

worden. Zodra u kan wandelen en de basisactiviteiten zelfstandig kan uitvoeren, mag 
u naar huis. Voor het ontslag wordt de laatste drain verwijderd. Er wordt een 

voorschrift meegegeven voor pijnmedicatie, voor laag moleculaire heparines en 
uitzonderlijk voor antibiotica. 

 
U kreeg, voor het ontslag, informatie over de catheterzorg en over de wissel tussen 

beenzakje en nachtcollecteerzak. 
 

U mag zes weken lang geen lasten tillen van meer als vijf kilogram. U mag ook geen 
zware inspanningen verrichten gedurende die periode. Vrijen is eveneens voor zes 

weken verboden. U mag ook zes weken lang niet met de fiets rijden. Omwille van 
medico-legale redenen mag u gedurende een zelfde periode niet zelf met de wagen 

rijden. 

 
48 uur na de operatie mag u zich terug douchen. 



   

 

Het is belangrijk dat u en uw omgeving vooraf goed geïnformeerd werden over de 
potentiële problemen. Een goede voorlichting zal de angst sterk reduceren. Het is 

ook belangrijk dat u en uw partner gebruik kunnen maken van een telefonische 
support in geval van problemen of onzekerheden. 

 

Aandachtspunten voor thuis 

 

Het voorkomen van hematurie (bloed in de urine) is normaal en kan enkele weken 
duren. Wanneer een bloedklonter of een stukje mucosa de verblijfsonde afsluit, mag 

een uroloog of een gespecialiseerde verpleegkundige de verblijfsonde voorzichtig 

spoelen met steriele fysiologische zoutoplossing. 
 

Wanneer de verblijfsonde accidenteel verwijderd werd, mag enkel een uroloog een 
nieuwe verblijfsonde plaatsen. Er is altijd het risico dat de anastomose beschadigd 

zou worden. 
 

Lekkage van urine naast de sonde kan het gevolg zijn van blaasspasmen. Er moet 
altijd nagegaan worden of de verblijfsonde goed doorgankelijk is. 

 
Om de kans op urineweginfecties te beperken en om de stoelgang zachter te maken, 

wordt geadviseerd om minstens twee liter vocht per dag in te nemen. Abdominale 
chirurgie en de inname van sommige pijnstillers kunnen de darmperistaltiek 

vertragen en het stoelgangpatroon verstoren. 
 

Wanneer er obstipatie optreedt, kan er aanvullend nog medicatie gegeven worden 
om de stoelgang zachter te maken. 

 
Afhankelijk van het type arbeid en het herstel kan u ten vroegste na twee weken 

terug aan het werk. Toch is een herstelperiode van zes weken aan te raden. 

 



   

Er zijn studies die aantonen dat wanneer men de verblijfsonde na drie tot zeven 

dagen verwijdert, er een grotere kans is op urineretentie. Vooral wanneer er tijdens 
de ingreep een uitgebreide reconstructie nodig was van de blaashals, is het soms 

raadzaam om de verblijfsonde twee tot drie weken ter plaatse te laten. 
 

Na één tot drie weken komt u bij de uroloog op consultatie. Voordat de verblijfsonde 
verwijderd wordt, wordt er een cystografie verricht. Zo kan men eventuele lekkage 

opsporen. Wanneer er een lek is ter hoogte van de anastomose, blijft de 
verblijfsonde één tot twee weken langer ter plaatse. Indien de anastomose lekdicht 

is, kan de verblijfsonde verwijderd worden. Voordat u terug naar huis kan, wordt de 
kracht van de urinestraal geëvalueerd. 

 

In het begin kunt u geconfronteerd worden met ongewild urineverlies. Met behulp 
van de bekkenbodemspieroefeningen kan u vlug terug continent worden. Het gebruik 

van een plaskalender kan bijdragen tot het stellen van de differentiaaldiagnose 
tussen stressincontinentie en urge-incontinentie. 

 
Het risico op een persisterende incontinentie is 1 tot 3 %. Statistieken tonen aan dat, 

na de da Vinci prostatectomie, de continentie vlugger herwonnen wordt. Een goede 
voorlichting en begeleiding van u en uw partner is ook hier weer van kapitaal belang. 

 
Eens de continentie herwonnen is, zal de aandacht al vlug naar de erectiestoornis 

gaan. Vele redenen liggen aan de basis of het erectievermogen al dan niet snel of 
zelfs helemaal niet zal terugkeren. Zo zijn de leeftijd van de patiënt, andere 

aandoeningen, het potentievermogen voor de operatie en het al dan niet 
zenuwsparend karakter van de ingreep mede bepalend. Samen met u en uw partner 

wordt deze morbiditeit uitvoerig besproken en wordt er naar een gepaste oplossing 
gezocht. Het informeren over de intra-caverneuze injectie en het gebruik van PDE5-

inhibitoren is daar een onderdeel van. 

 
Wanneer u klaagt van een steeds zwakker wordende urinestraal moet men 

bedachtzaam zijn voor een urethrastrictuur ter hoogte van de anastomose. Soms 



   

moet deze gedilateerd worden. Wanneer dit repetitief noodzakelijk is, zal de uroloog 

eventueel de strictuur koud insnijden. 
 

Nacontroles 

 
Het gesprek over het weefselonderzoek vindt doorgaans plaats op de consultatie en 

dat 1 tot 2 weken na de operatie. Er wordt een afspraak voor u gemaakt nog voor u 
uit het ziekenhuis ontslagen wordt. 

 
Het anatomo-pathologisch verslag zal uitmaken of er al dan niet een adjuvante 

therapie moet gestart worden. Deze kan zijn: een adjuvante radiotherapie en/of een 

adjuvante hormonotherapie. Ook deze materie zal uitgebreid met u en uw partner 
besproken worden wanneer deze behandelingen aan de orde zijn. 

 
De nacontroles vinden het eerste jaar na de ingreep iedere 3 maanden plaats, 

daarna wordt de frequentie hiervan verminderd. 
 

Regelmatige controles van de continentie, de erectiele functie, de kracht van de 
urinestraal en de PSA behoren tot de normale routine postoperatieve controle. 

 
 



   

 
 

Tot slot 

 

De kortere hospitalisatieduur impliceert ook de reductie van tijd die de 
prostaatverpleegkundige krijgt om u en uw omgeving terdege voor te lichten en voor 

te bereiden op het ontslag uit het ziekenhuis. U kan overdonderd zijn door de 
hoeveelheid informatie die u krijgt in dit korte tijdsbestek. Vandaar dat het belangrijk 

is om naast de verbale informatie ook een brochure te voorzien met praktische 
richtlijnen. Tijdens de gesprekken met u en uw omgeving wordt ook nagegaan in 

hoeverre u deze informatie begrijpt. Een mogelijkheid tot telefonische support zal 
ook de angst en onzekerheid  reduceren. 

 

De robotchirurgie zal in de toekomst verder verfijnd worden en er zal ook gestreefd 
worden naar steeds meer chirurgische precisie en doeltreffendheid, naar kortere 

operatietijden, naar kortere hospitalisatieperiodes en naar een reductie van de 
complicaties vergeleken met de standaard chirurgie. Wel dient vermeld dat het 



   

roboticasysteem niet bij elke procedure en voor elke patiënt zal kunnen gebruikt 

worden. 
 

De toekomst van de oncologische urologische chirurgie zal mede veranderd worden 
door de komst van de da Vinci S robot. Wij zijn er van overtuigd dat met de 

introductie van deze hoogtechnologische robot we onze zorg voor de patiënt verder 
kunnen verbeteren. De technische mogelijkheden en precisie van de robot zijn groter 

dan bij 'de standaard operatie'. De overwegingen om sommige patiënten niet 
chirurgisch te behandelen omwille van de co-morbiditeiten kunnen met deze 

technologie misschien gereduceerd worden. 
 

Ook voor de verpleegkundigen zijn met de komst van deze nieuwe hoogtechnologie 

grote veranderingen en aanpassingen het gevolg. De roboticatechnologie zal hen 
enerzijds toelaten om zich te verdiepen in de nieuwe niches van de minimaal 

invasieve chirurgie die daaruit ontstaan en anderzijds onderstreept zij de noodzaak 
van hun empathische aanwezigheid bij de patiënt. 



   

Verpleegkundige aandachtspunten 
 



   

Geachte heer, 

 
U werd in ons ziekenhuis behandeld voor uw prostaatcarcinoom. Wij hopen dat u 

tevreden was over uw verblijf en over de zorgen waarmee wij u mochten omringen. 
Met deze folder willen wij toch nog even uw aandacht vestigen op het volgende: 

 

Documenten bij ontslag 

 

•  brief voor de huisarts 

•  eventueel brief en voorschrift voor de thuisverpleegkundige 
•  medicatievoorschrift en voorschriften incontinentiemateriaal 

•  voorschrift kinesitherapie 

•  afspraak volgende consultatie 

•  formulieren voor de verzekering en de arbeidsongeschiktheid 

 

Gerichte informatie 

 

•  mogelijke incontinentie zal verdwijnen door het toepassen van de 
bekkenbodem-spieroefeningen. Eventueel krijgt u verder kinesitherapie thuis. 

•  te vermijden gedurende 6 weken: heffen, zware inspanningen, fietsen, 

paardrijden, (autorijden). Voldoende lichaamsbeweging is noodzakelijk. 
•  drink voldoende (twee liter water per dag), liefst weinig alcoholische dranken. 

Beperk het gebruik van koffie en thee. 

• sterk gekruide voedingsmiddelen vermijden. 
• de huisarts verwittigen bij aankomst thuis. 

• de huisarts verwittigen bij pijn of koorts (meer dan 38°C). 

• bij volgend consult: voldoende drinken om er te urineren (eventueel ter 

plaatse drinken). Breng ook uw plaskalender, met de notities van de laatste 2 
dagen, mee. 

• geen ligbad nemen gedurende de eerste veertien dagen. Een douche mag 
wel. 



   

• constipatie moet vermeden worden. Zodoende krijgt u aangepaste medicatie 

om de stoelgang zachter te maken. Het eten van vezelrijke voeding, fruit en 

groenten kan hierbij helpen. Het gebruik van suppo’s of lavementen dient 
vermeden te worden. 

• de thuisverpleegkundige zal moeten gecontacteerd worden voor de dagelijkse 
toediening van 1 spuitje (Fraxiparine® of Clexane®) in de buik en dit ter 

preventie van een diepe veneuze thrombose. 
• de steunkousen mag u achterwege laten van zodra u meer in beweging bent 

dan ligt of zit. 

 

Richtlijnen voor het gebruik van katheters en urine-opvangzakken 

 

• er is een groot aanbod van urine-opvangzakken met toebehoren. Urine-

opvangzakken met een inhoud van 500 tot 600ml kunnen overdag worden 
gebruikt als beenzak. De grote zakken (1500 tot 2000ml) zijn geschikt voor de 

nacht en kunnen met een beugel aan het bed worden bevestigd. Nachtzakken 
hebben over het algemeen een lange slang. 

• sommige urine-opvangzakken hebben een kraantje (aftap) waarmee u de 
urine-opvangzak kunt laten leeglopen in het toilet. Daarnaast zijn er ook 

zakken met een terugslagventiel (ter voorkoming van het teruglopen van de 
urine). Het aanzetstuk van het collecteersysteem moet ondergedompeld 

worden in de ontsmettingsalcohol alvorens deze aan te sluiten op de katether. 

• de meeste urine-opvangzakken hebben een zacht vlies (non-woven) aan de 
achterkant. Zo voorkomt men dat de urine-opvangzak aan het been gaat 

kleven. 
• er zijn ook urine-opvangzakken met 2 of 3 vakken waardoor het zakje de vorm 

van het been aanneemt. Als de urine-opvangzak gevuld is met urine heeft 

men geen last van een bolle ballon op het been. 
• u kunt de kans op lekkage en infectie verkleinen door ervoor te zorgen dat de 

afvoerslang niet afknikt zodat de urine vlot kan doorstromen naar de urine-
opvangzak. 



   

• als het dragen van een urine-opvangzak op het onderbeen onmogelijk is, is 

fixatie op het bovenbeen noodzakelijk. Als u bij deze vorm van bevestiging 

gaat zitten heeft u kans dat de urine-afvoer uit de katheter stagneert. U kunt 
dit voorkomen door bij een zittende houding de knie op een iets lager niveau 

te brengen dan het onderlichaam. Dus: zorg ervoor dat de urinezak zich 
steeds lager bevindt dan de blaas. 

• het verwisselen van urine-opvangzakken is afhankelijk van het soort urine-
opvangzak en de hoeveelheid urine die u loost. Ook de geurontwikkeling of 

een urineweginfectie kan aanleiding zijn om de urine-opvangzak te 
verwisselen. 

 

Richtlijnen in verband met het incontinentiemateriaal 

 
• draag nooit extra inleggers in het verband. Dit belemmert de absorptie. Bij 

twijfel kunt u beter een groter verband gaan gebruiken. 
• draag verbanden in een nauw aansluitend ondergoed of speciaal (net)broekje. 

Ze moeten strak tegen het lichaam gedragen worden want alleen dan 

functioneren verbanden optimaal en worden luchtjes voorkomen. Ondergoed 
dat langer in gebruik is en dat door het vele wassen uit model is geraakt moet 

worden vervangen. 
• draag het verband iets hoger aan de voorkant dan aan de achterkant. 

Sommige verbanden geven door middel van een tekentje aan wat de voorkant 

is. 
• een te groot verband gaat opbollen en sluit onvoldoende aan bij de liezen, 

waardoor lekkage kan ontstaan. Het dragen van de juiste maat van verband is 
daarom belangrijk. 

• controleer regelmatig of het verband vol is. Sommige verbanden hebben een 

zogenaamde vochtindicator. Deze tekens of letters geven door middel van 
verkleuring of vervaging aan of het verband verzadigd is. 



   

• voor de nacht en op dagen dat u diuretica (vochtafdrijvende medicatie) 

gebruikt, is het aan te bevelen om een verband met een groter 

absorptievermogen te gebruiken. 
• verschoon uw verband regelmatig. Afhankelijk van de mate van incontinentie 

en de frequentie van urineverlies, is 2 tot 5 keer per dag verschonen een 
algemene richtlijn. Verliest u voortdurend urine dan is 5 maal per dag 

verschonen aan te bevelen. 
 

Hygiëne 

 
Een goede huidverzorging bij incontinentie is erg belangrijk. De werking van urine op 

de huid kan leiden tot vervelende huidirritaties. Dit kunt u voorkomen door de huid 

goed schoon en droog te houden. Was daarom de huid regelmatig, bij voorkeur 
zonder zeep, en droog deze goed af. Besteed daarbij extra aandacht aan de 

huidplooien omdat de huid op deze plaatsen sneller gaat 'broeien'. Na het afdrogen 
kunt u de huid eventueel insmeren met een lotion (olie) of crème. Een 

huidbeschermende zalf op basis van zinkoxide kan ook gebruikt worden. 
 

Tot slot 

 
Deze brochure bevat een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie 

naast het gesprek met uw behandelend uroloog en de prostaatverpleegkundige. 
Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Dit zal altijd 

door uw uroloog aan u kenbaar gemaakt worden. 
Ook voor uw naasten kan het belangrijk zijn deze brochure te lezen. Het is misschien 

gemakkelijker praten als zij meer over uw ziekte weten. Hebt u na het lezen van 
deze brochure nog vragen, dan kunt u steeds de prostaatverpleegkundige 

contacteren.  
 

 

 



   

 
 

 



   

Incontinentie 
 

 



   

Incontinentie na een radicale prostaatverwijdering 

 

Cijfers over de prevalentie en de incidentie van incontinentie na een radicale 
prostaatverwijdering variëren in de literatuur heel erg en dat heeft onder meer te 

maken met de gebruikte definitie van incontinentie, de methode waarmee de 
gegevens verzameld werden, de follow-up periode, de gebruikte chirurgische 

technieken, de leeftijd van de patiënt, de co-morbiditeiten, het BMI, … 
 

Voor sommige auteurs wordt als continentie beschouwd totaal geen urineverlies, 
terwijl voor andere onderzoekers één verbandwissel of minder per dag als 

continentie beschouwd wordt. Sommige onderzoekers werken met een scoresysteem 

en anderen niet. Deze en andere verschillen in zowel definities en de 
onderzoeksmethodes kunnen een verklaring zijn voor de soms sterk uiteenlopende 

onderzoeksresultaten. 
 

Zowel de leeftijd als de gebruikte operatietechniek (de bilateraal zenuwsparende, de 
unilateraal zenuwsparende en de niet zenuwsparende techniek) hebben een 

verschillende uitkomst inzake incontinentie. 
 

Ook spanningen, vermoeidheid, depressies, fysieke inspanningen, … kunnen de 
controle over het urineverlies beïnvloeden. Sommige patiënten beschrijven volledige 

continentie ‘s nachts en overdag, maar ‘s avonds treedt er urineverlies op. 
 

De meest voorkomende vorm van incontinentie na de radicale prostatectomie is de 
stress- of inspanningsincontinentie waarbij er urineverlies optreedt telkens als de 

druk in de buikholte stijgt, zoals bij hoesten, niezen, lachen, tillen van zware 
voorwerpen, springen, … De oorzaken van deze vorm van urineverlies zijn: een 

incompetente externe sluitspier, een kortere functionele lengte van de plasbuis ten 
gevolge van de operatie, een suppressie van de blaashals en een verminderde intra-

urethrale druk. 

 



   

Aandrangs- of urge-incontinentie daarentegen presenteert zich als urineverlies 

voorafgegaan door een aandrang om te gaan plassen. Dit is vaak het gevolg van een 
overactieve blaasspier waarbij de blaasspier te pas en ten onpas gaat samentrekken 

en zich zo gaat ledigen. Dit kan een amplificatie zijn van een toestand die reeds voor 
de operatie zonder klachten aanwezig was of deze overactiviteit kan het gevolg zijn 

van een chirurgische beschadiging van de bezenuwing van de blaasspier. 
 

Soms is er een gemengde incontinentie waarbij zowel de inspanningsincontinentie als 
de 

aandrangsincontinentie aanwezig is. 
 

 

Het effect op de levenskwaliteit 

 
Wanneer mannen moeten kiezen voor een behandeling van hun gelokaliseerd 

prostaatcarcinoom, houden ze rekening met de gevolgen van die behandeling op hun 
levenskwaliteit. De potentiële neveneffecten van de behandeling kunnen een 

belangrijke impact hebben op hun fysisch en psychisch welbevinden en deze is niet 
altijd evenredig met de ernst van de klachten. Zo kan iemand, die een paar druppels 

urine verliest per dag, daar heel zwaar aan tillen terwijl een andere man, die één of 
twee verbandwissels per dag nodig heeft, daar helemaal geen problemen mee heeft. 

De individuele beleving kan dan ook nog eens evolueren in functie van de tijd. Zo 
kan het occasioneel verlies van een paar druppels urine als psychisch heel belastend 

worden ervaren direct na het verwijderen van de verblijfsonde, terwijl men daar op 
een later tijdstip geen ergernissen meer over heeft. Sommigen zullen zich dus 

aanpassen aan deze veranderde toestand, terwijl anderen het daarmee moeilijk 
blijven hebben. Mannen maken zich ook meer zorgen over de neveneffecten van de 

behandeling (incontinentie, erectiestoornissen) dan hun partners. Deze laatste zijn 
meer bezorgd over de genezing en de levensverwachting terwijl zij de neveneffecten 

als minder significant beschouwen. 

 



   

Een goede voorlichting over de neveneffecten is belangrijk voor een verbetering van 

de levenskwaliteit van de patiënt tijdens de directe postoperatieve periode. Het is de 
taak van de gezondheidswerkers om de patiënt accuraat te informeren over de 

potentiële neveneffecten van de behandeling en over een behandelingsplan voor 
deze neveneffecten. Zo voelt de patiënt zich beter gesteund en minder aan zijn lot 

overgelaten, eens hij uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Een goede follow-up van de 
huisarts en de andere zorgverstrekkers uit de eerstelijnszorg, zullen ertoe bijdragen 

dat het algemeen welbevinden van de patiënt in sterke mate toeneemt. 
 

 

 

Onderzoek van de incontinentie 

 

De eerste stap in het onderzoek naar de incontinentie is de afname van een 
anamnese. De bevraging van de geschiedenis van het urineverlies kan belangrijke 

informatie geven zoals de aanwezigheid van preoperatieve incontinentie, de 
medische en chirurgische voorgeschiedenis, het medicatiegebruik, de mictieklachten, 

het verbruikte materiaal, de impact op de levenskwaliteit, de periode van het 

urineverlies, het plasgedrag, het volume, de frequentie, dysurie, vroegere 
behandelingen en de resultaten, … 



   

Belangrijke instrumenten in de diagnosestelling is het bijhouden van een 

plaskalender, het invullen van een vragenlijst over de levenskwaliteit in relatie tot het 
urineverlies en het uitvoeren van een padtest gedurende 24 uur. 

 
Het fysisch onderzoek focust zich op het neurologisch functioneren, een inspectie van 

het abdomen, het rectum en de geslachtsorganen. Er wordt een urineonderzoek 
uitgevoerd om een urineweginfectie uit te sluiten en een bloedafname is nodig om de 

nierfunctie te controleren. Postoperatief wordt er ook op regelmatige tijdstippen een 
PSA-test uitgevoerd om het effect van de behandeling te evalueren. Door het meten 

van het urineresidu (de hoeveelheid urine die nog in de blaas achterblijft na de 
urinelozing) door middel van een echografie kan de uroloog beslissen om aanvullend 

nog een cystoscopie uit te voeren om zo een stenose ter hoogte van de nieuwe 

blaas-plasbuisverbinding (de anastomose) uit te sluiten. 
 

Soms is er aanvullend een urodynamisch onderzoek noodzakelijk om neurogeen 
blaaslijden of blaasinstabiliteit uit te sluiten. Urodynamische studies tonen aan dat bij 

twee derde van de patiënten, die een radicale prostatectomie hebben ondergaan, 
een sfincterdeficiëntie als belangrijkste of als enige oorzaak aan de basis lag van de 

urinaire incontinentie. 
 

Postoperatief is er ook soms sprake van aandrangsincontinentie. 
 

Een verminderde urinestraal kan dan weer het gevolg zijn van een strictuur ter 
hoogte van de anastomose of ter hoogte van de distale plasbuis. Ook een 

verminderde contractiliteit van de blaas als gevolg van een intra-operatieve 
neurologische beschadiging kan lijden tot een minder krachtige urinestraal. 

 

 

 



   

Behandeling van incontinentie 

 

Er komt steeds meer aandacht voor urine-incontinentie bij mannen. Hieraan wordt 
bijgedragen door twee ontwikkelingen. Ten eerste ontstaat, door een toename van 

voornamelijk de radicale prostaatchirurgie, vaker iatrogene schade die incontinentie 
tot gevolg kan hebben. Ten tweede zijn er nieuwe pathofysiologische inzichten over 

incontinentie bij mannen door een overactieve blaas. 
 

Incontinentieklachten van de lagere urinewegen worden ‘lower urinary tract 
symptoms’ of LUTS genoemd. Onder LUTS vallen opslagsymptomen (bijvoorbeeld: 

frequente mictie, nycturie, aandrangsincontinentie), mictiesymptomen (bijv. een 

minder krachtige urinestraal, sproeien, hesitatie en nadruppelen) en symptomen die 
zich manifesteren na de urinelozing (bv. residugevoel en nadruppelen). Naast 

aandrangs- en overloopincontinentie komt bij de man in toenemende mate 
stressincontinentie voor door iatrogene sfincterschade. Medicatie, kinesitherapie en 

aanpassing van het plasgedrag zijn de meest voorkomende behandelingen voor 
incontinentie bij de man. Chirurgische behandelingen worden voorbehouden voor 

mannen met persisterende incontinentie die niet kan verholpen worden met de 
conservatieve behandelingen. In geval van sfincterdeficiëntie zullen de 

behandelingen erop gericht zijn de sluitingsdruk ter hoogte van de blaasuitgang te 
verhogen. Dit kan men door het aanbrengen van een ‘male sling’ of door het 

implanteren van een artificiële urinaire sfincter. 
 

Tijdens de periode van ongewild urineverlies is het belangrijk dat er een goede 
hygiëne van de huid plaatsvindt. Een goed intiem toilet, soms meerdere keren per 

dag, kan veel huidproblemen (dermatitis, smetten, maceratie) voorkomen. De 
patiënt gebruikt het best pH-neutrale zeep of geen zeep. Het is ook belangrijk dat de 

huid telkens goed wordt afgedroogd. Soms is het raadzaam om een beschermende 
zalf op basis van zinkoxide aan te brengen op huid die in contact komt met de urine. 

 

Om de urine op te vangen worden er vaak absorberende verbanden gebruikt 
(inlegkruisjes voor mannen). Er zijn momenteel zoveel opvangmaterialen beschikbaar 



   

dat bij het kiezen ervan deskundige hulp van een incontinentie- of 

prostaatverpleegkundige gewenst is. Zo zijn er absorberende materialen, in diverse 
maten en vormen. De opnamecapaciteit en de geurneutralisatie van het 

opvangmateriaal zijn de laatste jaren overigens veel verbeterd. 
 

De patiënten worden ook voorgelicht over hun dieet en drinkgedrag. Zo moet 
overdreven vochtinname afgeremd worden en moeten dranken die de blaas extra 

prikkelen (koffie, thee, zure dranken) vermeden of beperkt worden. Obstipatie moet 
behandeld worden omdat dit oorzaak kan zijn van aandrangsincontinentie of van 

overloopincontinentie. Een vezelrijke voeding kan ook ten gunste zijn van een 
verbeterd stoelgangpatroon. Overgewicht moet via dieet en het aanleren van goede 

voedingsgewoonten teruggedrongen worden. 

Soms wordt een penisklem gebruikt om het urineverlies te verhinderen. Deze klem 
brengt men aan rond de schacht van de penis. De druk op de schacht moet zo 

minimaal mogelijk worden gehouden en om de drie uur moet men de klem lossen 
om drukletsels ter hoogte van de penis of de plasbuis te voorkomen. 

 
 

 
 

Cunningham klem 

 
 

 



   

Het gebruik van een condoomkatheter (uridoom) kan, indien goed aangebracht en 

het juiste formaat wordt gebruikt, het urineverlies perfect opvangen in een 
aangesloten collecteerzakje dat men rond het onder- of soms bovenbeen bevestigt 

met behulp van beenriempjes. 
 

 
 

Conveen uridoom 



   



   

Voor patiënten met aandrangsincontinentie ten gevolge van een overactieve blaas zal 

medicatie voorgeschreven worden. Geneesmiddelen met zowel een anti-
cholinergische als een musculotrope werking kunnen de continentie verbeteren. Bij 

de medicamenteuze behandeling van een overactieve blaas blokkeren 
anticholinergica de gladde spiercellen van de blaasspier zodat de (over)activiteit van 

deze blaasspier tijdens de opslagfase (opslag van urine in de blaas) wordt geremd. 
Recente anticholinergica hebben een langere werking en minder neveneffecten zoals 

een droge mond, obstipatie, en wazig zicht. Steeds vaker wordt gebruikgemaakt van 
injecties botuline A toxine. Op tien tot vijfentwintig plaatsen wordt in de blaasspier of 

submucosaal botuline A toxine ingespoten. Het doel is om de gladde blaasspiercellen 
te verlammen door de acetylcholineafgifte bij de motorische eindplaat te blokkeren. 

Deze behandeling is bij ongeveer 80% van de patiënten effectief. Gemiddeld zijn de 

injecties zes tot negen maanden werkzaam. Een bekende bijwerking is voorbijgaande 
urineretentie die bij ongeveer 10% van de patiënten voorkomt. 

Neuromodulatietechnieken, zoals sacrale zenuwstimulatie en posterieure tibiale 
zenuwstimulatie, zijn eveneens effectief gebleken bij overactieve blaasklachten. 

Sacrale neuromodulatie zorgt door elektrische stimulatie van de afferente takken van 
S3 voor inhibitie van de blaasspier, waardoor de symptomen van een overactieve 

blaas worden onderdrukt. Als tijdens een testfase blijkt dat de patiënt substantieel 
minder klachten heeft door deze behandeling, wordt een definitieve inwendige 

elektrode geplaatst in het derde sacrale foramen, die verbonden wordt met een 
geïmplanteerde pacemaker. Een afstandsbediening zorgt ervoor dat de patiënt het 

juiste stimulatieniveau van de pulsgenerator kan bepalen. Zodoende kan de 
overactiviteit van de blaasspier verdwijnen. 

 



   

 
 

 
Voor stressincontinentie kunnen geneesmiddelen met alfa-adrenergische werking, die 

de sterkte van de sluitspier optimaliseren, soelaas bieden maar omwille van de 
potentiële cardiovasculaire toxische neveneffecten worden deze geneesmiddelen niet 

veel voorgeschreven. Belangrijker in de behandeling van de stress-incontinentie en 

de gemengde incontinentie na een totale radicale prostaatverwijdering, zijn de 
bekkenbodemspieroefeningen. Door het regelmatig uitvoeren van de oefeningen, die 

aangeleerd worden door een gespecialiseerde kinesitherapeut(e), kan de patiënt het 
urineverlies beperken en na verloop van tijd zelfs verhinderen. Via biofeedback 

probeert men de controle over en de sterkte van de bekkenbodemspieren te 
verbeteren. Soms wordt gewerkt met elektrische stimulatie om de contractiliteit van 

de bekkenbodemspieren te verbeteren en om de overactiviteit van de blaasspier te 
inhiberen. Deze elektrische prikkels kunnen afgeleverd worden via een rectale probe 

of via huidelectroden die perineaal worden aangebracht. De electrische stimulatie 
wordt vooral toegepast bij patiënten die niet zelf actief de bekkenbodemspieren 

kunnen aanspannen of die deze spieren slecht zwak kunnen samentrekken. De 
bekkenbodemspieroefeningen kunnen verspreid over heel de dag en tijdens de 



   

dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd. Een minimum van honderd contracties per 

dag zouden snel tot een goed resultaat moeten leiden. 
 

Een gerandomiseerde studie van professor Van Kampen heeft aangetoond dat 88% 
van de patiënten, die hun bekkenbodemspieren dagelijks oefenden, na drie maanden 

continent waren. Slechts 56% van de patiënten die geen 
bekkenbodemspieroefeningen deden waren na drie maand continent. Het 

aanbrengen van een ‘male sling’ of het bulbo-urethrale bandje, dat via een perineale 
insnede ter plaatse wordt gebracht, is een mogelijke chirurgische behandeling voor 

stress-incontinentie. De ophangbandjes of male slings werken volgens een ander 
principe dan de bandjes die gebruikt worden bij vrouwen met stressincontinentie. 

Deze laatste dienen om de hypermobiele urethra te stabiliseren. 

 
Bulbo-urethrale bandjes bij mannen beogen voldoende compressie te geven op de 

bulbus urethrae, terwijl mictie nog steeds mogelijk blijft. De techniek is nieuw en 
lange termijnresultaten zijn nog niet gekend. 

 
 

 
De Male Sling 

 
Mannen met een persisterende incontinentie kunnen chirurgisch geholpen worden 

door middel van het implanteren van een artificiële urinaire sfincter. Een 
periurethrale manchet (cuff) wordt rond de bulbaire urethra aangebracht. Deze cuff 

zorgt voor een constante afsluiting van de plasbuis tijdens de vullingsfase van de 



   

blaas. Als de patiënt wil plassen, drukt hij op een pompje dat het vocht vanuit de 

cuff verplaatst via een leiding naar het ballonreservoir dat achter de buikspieren 
werd geïmplanteerd. 

 
Het pompje bevindt zich in de balzak. Eens het steriel fysiologisch serum vanuit de 

cuff naar het reservoir werd gepompt, blijft het plaskanaal twee tot drie minuten 
open, genoeg tijd voor de patiënt om zijn blaas te ledigen. Na deze tijd zal het vocht 

automatisch vanuit het reservoir terugvloeien naar de cuff en bijgevolg het 
plaskanaal terug waterdicht afsluiten. Het succespercentage bedraagt 90%. 

 
Zeldzaam klagen de patiënten van een minimaal urineverlies wanneer ze op een 

zadel of de rand van een zetel zitten en zodoende druk op de cuff uitoefenen 

waardoor ze het vocht uit de cuff persen en bijgevolg het plaskanaal open komt te 
staan. De optimalisering van deze techniek hebben er toe geleid dat een revisie van 

het systeem op een later tijdstip zeldzaam is geworden. 
 

 
 

 
 

Een artificiële urinaire sfincter



   

Bekkenbodemspieroefeningen 



   

Waarom moet je bekkenbodemspieroefeningen doen? 

 

Na de operatie kan er urineverlies optreden bij bepaalde inspanningen zoals hoesten, 
niezen, tillen van lasten, opstaan, uit bed komen, ... Dit is een gevolg van de 

operatie en is gelukkig meestal van tijdelijke aard. De ingreep heeft plaats in het 
gebied van de sluitspier van de blaas. Waar voorheen de continentie werd verzekerd 

door de interne sluitspier en de prostaat, valt alles nu op de schouders van de 
externe sluitspier. Deze externe sluitspier is onvoldoende sterk om de continentie 

tijdens deze inspanningsperioden te verzekeren en bijgevolg moet deze sluitspier 

getraind worden. 
 

 

Wat zijn de bekkenbodemspieren? 

 

De bekkenbodem vormt als het ware een gespierde kom die het bekken onderaan 
afsluit, vooraan begrensd door het schaambeen en achteraan door het staartbeen. 

De bekkenbodem bestaat uit verschillende spieren met als belangrijkste functies: een 
steunfunctie, een sluitfunctie en een seksuele functie. Bijna elke man heeft na een 

radicale prostatectomie nog steeds een goede bekkenbodem maar deze spieren zijn 
weinig getraind. De bekkenbodemspieren zullen meer moeten gebruikt worden dan 

vroeger om het plaskanaal te helpen afsluiten. Omdat een deel van de plasbuis, dat 
doorheen de prostaat loopt, met de operatie werd verwijderd, is de sluitingskracht na 

de operatie lager. Dit belangrijk deel van de plasbuis zorgde mee voor de sluiting en 

het ophouden van de urine. We spreken hier over het verlies van een deel van de 
functionele lengte van de plasbuis. Door het oefenen van de bekkenbodemspieren 

zal de sluitfunctie terug verbeteren en het urineverlies kunnen beperkt worden. 
 



   

 

Hoe kunnen we de bekkenbodemspieren trainen? 

 
Doorheen de bekkenbodem lopen bij de man de plasbuis en de dikke darm. Zowel de 

plasbuis als de dikke darm zijn omgeven door een kringspier of sluitspier. Doordat 
het gevoel en de beheersing van deze kringspier rond de plasbuis direct na de 

ingreep moeilijk is, zullen we ons vooral toespitsen op het trainen van de sluitspier 
rond de anus, waarover de patiënt wel een betere controle heeft. Het dichtknijpen 

van de anale sluitspier alleen vormt meestal geen probleem. Door nu gericht samen 

te trekken kan de patiënt ook de sluitspier van de plasbuis samentrekken. Het is deze 
sluitspier die moet geoefend worden. De patiënt kan dit controleren door twee 

vingers op het perineum (de dam onder de balzak) te leggen. De patiënt voelt nu 
een samentrekking van de spieren. Vaak zal ook de basis van de penis zich lichten. 

Dit is een aanwijzing dat de patiënt de sluitspier vooraan goed oefent.  
 

Wanneer we spreken over het aanspannen, toeknijpen van de sluitspier, dan wordt 
dus hiermee bedoeld: het gelijktijdig aanspannen van de anale sluitspier (achteraan) 

en de sluitspier van de plasbuis (vooraan). Volgens een welbepaald schema zullen de 
intensiteit en de frequentie van de spiercontracties (samentrekken van de spieren) 

worden opgedreven. 



   

Wanneer worden de oefeningen opgestart? 

 

De bekkenbodemspieroefeningen worden reeds gestart voor de ingreep. De huisarts, 
de uroloog of de prostaatverpleegkundige kan de patiënt een lijst bezorgen van 

kinesitherapeuten die gespecialiseerd zijn in dit domein of de patiënt kan deze lijst 
ook raadplegen op www.pelvired.be. 

 
Wij raden de patiënt aan om reeds drie sessies voor de ingreep te volgen en verder 

zoveel als mogelijk thuis te oefenen. Tijdens het verblijf in het ziekenhuis worden 

een reeks eenvoudige oefeningen aangeleerd die de patiënt thuis verder kan doen. 
Na het verwijderen van de blaassonde worden de oefeningen hervat bij de 

gespecialiseerde kinesitherapeut(e). 
 

Oefenprogramma in het ziekenhuis 

 
Er kunnen heel wat oefeningen aangeleerd worden om de bekkenbodemspieren te 

trainen. Er kan worden getraind op kracht en op uithouding. De patiënt moet ook 
steeds voldoende rustmomenten inbouwen en zich aan het voorgestelde 

trainingsschema houden. De basisoefeningen zijn volledig gericht op het beheersen 
van de bekkenbodemspieren, zeg maar het perfect aanvoelen tussen het opspannen 

en ontspannen van de bekkenbodemspieren. De intensiteit van de oefeningen kan zo 
nodig, geleidelijk aan worden opgevoerd. De patiënt moet er zich van bewust zijn dat 

een sluitspier ook kan worden overtraind en dat dit voor veel ongemakken kan 

zorgen. 
 

De houding tijdens de oefeningen 

 
Alle oefeningen starten in liggende houding. De meest ideale houding bij het 

opstarten van de oefeningen is in ruglig, met de knieën gebogen en voeten 
gesteund. Dit is de meest ontspannen houding voor de bekkenbodem. Het is niet de 



   

bedoeling de buik- en dijspieren bij deze oefeningen te betrekken. De patiënt moet 

tijdens de oefeningen rustig blijven ademen en mag bijgevolg de ademhaling niet 
stoppen. Toch hebben veel patiënten de neiging om de ademhaling te stokken 

tijdens het uitvoeren van de oefeningen. Het samentrekken van de 
bekkenbodemspieren voelt net hetzelfde aan als of je een windje of de plas wilt 

tegenhouden. 
 

Voorbereiding 

 

Voordat er met de oefeningen gestart wordt, is het belangrijk dat de patiënt het 
onderscheid kent tussen het optrekken of afsluiten van de anale sluitspier alleen, en 

het gelijktijdig samentrekken van de anale sluitspier en sluitspier van de plasbuis 
(voorste sluitspier). De patiënt moet eerst enkele keer na elkaar de anale sluitspier 

dichtknijpen. Vervolgens moet hij de anale en de voorste sluitspier samen 
contraheren of samentrekken. Als kwaliteitscontrole kan men twee vingers op het 

perineum (de dam tussen balzak en anus) plaatsen en de samentrekking voelen of 
kan men proberen om de penis op te lichten door middel van de contractie. Indien 

de patiënt daarin slaagt, is de uitvoering van deze basisoefening perfect en kan 
worden overgegaan naar de volgende oefeningen. 

 

De krachtoefening 

 

De patiënt ligt in ruglig met de benen opgetrokken en lichtjes gespreid. Hij moet nu 

de bekkenbodemspieren krachtig samentrekken gedurende 1 seconde en daarna de 
bekkenbodemspieren ontspannen gedurende 2 seconden. Deze oefening moet tien 

keer herhaald worden. Daarna moet de patiënt een rustperiode inbouwen van enkele 
seconden alvorens verder te gaan naar de volgende oefening. 

 
 



   

Een oefening op uithouding 

 

De patiënt ligt in ruglig met de benen opgetrokken en lichtjes gespreid. De 
bekkenbodemspieren worden nu zachtjes samengetrokken, dus minder hard als bij 

de krachtoefening, en men probeert deze contractie tien seconden aan te houden 
met een constante spanning. Daarna moet men de bekkenbodemspieren ontspannen 

gedurende 20 seconden. Deze oefening moet tien keer herhaald worden. 
 

 

Oefenen van het reflexmatig opspannen van de 
bekkenbodemspieren 

 

Naast het herhaald uitvoeren van de bekkenbodemspieroefeningen is het ook 
belangrijk om reflexmatig de anale sluitspier samen te trekken bij bepaalde 

houdingsveranderingen. Tijdens deze houdingsveranderingen zal de druk in de 
onderbuik toenemen en daardoor stijgt de druk op de blaas. 

 
Het gevolg is dat de druk in de blaas zal toenemen. Als de druk in de blaas de 

sluitingsdruk overstijgt, zal de patiënt urineverlies ervaren (stressincontinentie). De 
patiënt zal een reflex moeten aanleren om vóór het niezen, hoesten, heffen, opstaan, 

vooroverbuigen, ... de sluitspier samen te knijpen. De sluitspier blijft dan 

samengetrokken tijdens de periode van verhoogde druk in de onderbuik: bijv. tijdens 
het hoesten, niezen, … Pas wanneer de druk in de onderbuik is verdwenen, kan men 

rustig de sluitpier opnieuw ontspannen. 

 

 

 



   

Oefenprogramma thuis 

 

Het blijven oefenen van de bekkenbodemspieren is van kapitaal belang met het oog 
op een zo vlug mogelijk herwinnen van de continentie. De intensiteit en de 

frequentie kunnen geleidelijk aan opgevoerd worden. 
 

• de frequentie kan opgevoerd worden: starten met 10 x 1 seconde en komen 

tot 15 x 1 seconde. 
• de spiercontractie kan wat langer aangehouden worden: starten met 10 

seconden en komen tot 15 seconden. 

• men kan de houding veranderen tijdens de bekkenbodemspieroefeningen: 
bijv. van liggend naar zittend, van liggend naar staand. 

• men kan thuis de oefeningen integreren in de dagelijkse activiteiten. 

• tijdens het samentrekken van de bekkenbodemspieren probeert men te 
hoesten, voorover te buigen, door de benen te buigen, op te staan, … 

• 90 contracties van de bekkenbodemspieren per dag geven goede resultaten. 

• oefeningen over de ganse dag spreiden. 
• oefeningen tijdens dagelijkse activiteiten uitvoeren. 

• gradueel weglaten van incontinentiemateriaal (eerst ‘s nachts, dan ‘s 

morgens). 

• plaskalender bijhouden en meebrengen bij de eerste postoperatieve controle. 
• thuistraining vraagt veel discipline. 

• in de beginfase vergt de training veel concentratie waardoor de oefeningen 

nogal vermoeiend zijn. 
 
 

Eens de continentie herwonnen werd, kunnen de oefeningen afgebouwd of gestopt 

worden. 
 

 



   

De plaskalender 

 

Aan u werd gevraagd om een plaskalender of mictielijst bij te houden. Een 
plaskalender laat toe een evolutie van het urineverlies en de resultaten van de 

behandeling na te gaan. Het is daarom belangrijk om gedurende 24 uur nauwkeurig 
een plaskalender bij te houden waarin u deze gegevens noteert. 

 
Met deze gegevens kan uw arts de juiste diagnose stellen en zo een 

behandelingsplan op maat voor u opmaken. 

 

Datum en tijd 

 
Datum en het uur waarop u iedere keer plast. 

 

Drank 

 
In de kolom DRANK kunt u per regel aangeven op welk tijdstip en hoeveel u heeft 

gedronken. 
U noteert ook wat u gedronken heeft, bijv. water, koffie, thee, bier, … 

 

Urine 

 

Iedere plas die u doet, moet opgevangen worden in een maatbeker zodat u kunt 
aflezen in milliliters (ml) hoeveel u geplast heeft. Verzamel niet de urine van een 

aantal plassen. Ook ’s nachts niet. Elke plas moet apart gemeten én genoteerd 
worden. 

 



   

Aandrang en/of pijn 

Vermeld tevens bij iedere plas of u aandrang en/of pijn voelde voordat u 
moest plassen. 

 

Urineverlies 

 

In de kolom URINEVERLIES kunt u noteren wanneer u ongewild urineverlies 
bemerkte en of u daarbij aandrang en/of pijn voelde. 

 

Verbandwissel 

 
Het wisselen van verband is eveneens belangrijk om aan te geven. Het aantal en 

soort gebruikte verbanden kunt u achteraan de lijst noteren. Hebt u na het 
ongewilde urineverlies geplast op het toilet, dan vult u in de kolom URINE het aantal 

milliliters in dat u geplast hebt. Wanneer u na het ongewilde urineverlies geen plas 
meer op het toilet heeft gedaan, dan hoeft u niets in deze kolom in te vullen. 

 

Actie 

 
Wat was u aan het doen tijdens het ongewilde urineverlies? Bv. rusten, hoesten of 

niezen, lopen, 

lasten aan het tillen, … 
 



   

 

 
 

De plaskalender 



   

Het plasgedrag 

 

Plashouding 

 

De man plast zittend met de voeten gesteund op de grond en de dijen gespreid om 
zodoende ter hoogte van het perineum een goede ontspanning te verkrijgen. De rug 

is recht. 

 

Niet meepersen 

 
Het persen voor en tijdens het urineren moeten afgeleerd worden omdat bij het 

persen de sluitspier zich onvoldoende gaat ontspannen waardoor een onvolledige 
urinelozing plaatsvindt. 

 

Niet onderbreken 

 
Men mag de mictie niet onderbreken omdat men dan de bekkenbodemspieren 

opspant. We krijgen dan het zogenaamde ‘streepjes-plassen’ (mictiestop-test). Dit 
resulteert in een onvolledig ledigen van de blaas, wat op langere termijn infectie en 

blaasproblemen kan veroorzaken. 
 

Geen residu 

 
Neem voldoende tijd om te plassen. Wanneer men van het plassen vlug wil af zijn, 

zal men de neiging hebben om mee te persen, wat zal resulteren in een residu 
(achterblijven van urine in de blaas na het plassen). 

 
 



   

Nadruppelen voorkomen 

 
Om na de urinelozing nadruppelen te voorkomen, geeft men de raad om een paar 

contracties van de bekkenbodemspieren uit te voeren of bulbaire massage toe te 
passen om zo de laatste druppels urine uit de plasbuis te verwijderen. 



   

Erectiestoornissen 
 



   

Vooraf 

 

Zoals borstkanker de grootste, vroeger verzwegen, angst is voor de meeste vrouwen, 
zo is prostaatkanker zeer bedreigend voor vele mannen. Hij brengt niet alleen de 

angst om te sterven met zich mee, maar ook angsten die de kern van de 
mannelijkheid raken. De behandeling van prostaatkanker, in welke vorm ook, brengt 

bijna onveranderlijk de bekende risico’s van incontinentie en impotentie met zich 
mee, die een rechtstreekse aanval zijn op het zelfbeeld, de trots en de levensvreugde 

van iedere man en die door hun aard mannen erg terughoudend maken over dit 

onderwerp. 
 

Uit: Van Man tot Man - leven met prostaatkanker Michaël Korda en Prof. Dr. E. van 
der Does 

 
 

Inleiding 

 
Bij een radicale prostatectomie worden de zenuwen die verantwoordelijk zijn voor de 

erectie soms mee weggenomen. Theoretisch bevinden deze zenuwen zich 
dorsolateraal van de prostaat en kunnen ze net voor het verwijderen van de prostaat 

van het prostaatkapsel worden afgepeld. Dit noemt men de zenuwsparende radicale 
prostatectomie. De praktijk leerde vroeger echter dat deze zenuwen meestal zo met 

het prostaatkapsel vergroeid zijn, dat het niet altijd makkelijk was om ze hiervan vrij 

te maken zonder de integriteit van het prostaatkapsel aan te tasten. Het mee 
verwijderen van deze zenuwen is onvermijdelijk wanneer het vermoeden bestaat dat 

de tumor door het prostaatkapsel is gegroeid. Dit heeft tot gevolg dat de 
noodzakelijke prikkel om de zwellichamen aan te zetten zich te vullen met bloed 

verloren is en er dus een verlies van erecties optreedt. De bloedvaten die 
verantwoordelijk zijn voor het vullen van de zwellichamen (en dus de erecties) 

bevinden zich voldoende ver van de prostaat zodat deze niet worden gekwetst. 



   

 

Met het wegnemen van de prostaatklier zal er na een radicale prostatectomie geen 
ejaculatie meer zijn (an-ejaculatie). We spreken ook van een droge ejaculatie omdat 

er geen sperma meer naar buiten komt tijdens het orgasme. Een orgasme blijft 
mogelijk omdat aan die bezenuwing niet geraakt wordt. 

 

De normale erectie 

 
Voor een erectie is meestal seksuele opwinding nodig. Opwinding ontstaat door 

prikkeling van onze zintuigen (zoals ogen, gehoor, neus en tastzin). Door prikkeling 
van onze zintuigen (bijvoorbeeld iets zien, voelen, bepaalde gedachten en verlangens 

in het hoofd) worden er via zenuwbanen uit de hersenen signalen naar de onderbuik 
overgebracht waardoor zogenaamde gladde spiercellen in het vlies rond de 

zwellichamen slapper worden en de zwellichamen zich met bloed kunnen vullen. 
 

In de penis bevinden zich twee zwellichamen naast elkaar en ook een kleiner 
zwellichaam rond de urethra (plasbuis). Het vlies rond de zwellichamen wordt nu 

opgespannen, de penis wordt dikker en langer en komt overeind. Tegelijkertijd wordt 
voorkomen dat bloed uit de penis wegloopt. Om te voorkomen dat de erectie inzakt 

(de zwellichamen lopen weer leeg) moeten er zenuwprikkels blijven bestaan. Deze 
prikkels krijgt men tijdens het vrijen. Op het ontstaan van een erectie heeft het 

mannelijke geslachtshormoon testosteron invloed. Het moet in voldoende mate in 
het bloed aanwezig zijn. Ook de mate van zin hebben in seks (= libido) is van het 

testosteron afhankelijk. 

 
Men spreekt van een erectiele disfunctie ofwel erectiestoornis wanneer de penis 

onvoldoende stijf wordt of de stijfheid voor een bevredigende seksuele activiteit te 
kort duurt. 

 
 



   

 



   

 
 

Dwarsdoorsnede van de penis 

 

 

De oorzaken van erectiele disfunctie 

 

Leeftijd 

 
Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat 30% van de mannen van 45 jaar 

erectiestoornissen hebben. Bij mannen van 60 jaar is dat al 40% en bij mannen van 
70 jaar is dat bijna 50%. Er is dus totaal geen reden om er erg van te schrikken. Het 

komt heel vaak voor. Maar de meeste mannen praten er niet gemakkelijk over. Dat is 
heel jammer, want er is sinds een aantal jaren op zeer eenvoudige wijze meestal wel 

iets aan te doen. Het ouder worden op zich is natuurlijk geen echte oorzaak. Er zijn 
voldoende voorbeelden in de geschiedenis van mannen die op hun 80ste nog een 

kind verwekken. Het is vaak een combinatie van ouder worden en het krijgen van 
een ziekte, bijvoorbeeld aderverkalking of ouderdomsdiabetes. 

 

Verstopte bloedvaten 

 
(Slag-)aderverkalking is een veel voorkomende oorzaak van erectiestoornissen, 

waarbij de aanvoer naar de bloedvaten in de penis dichtslibt. Dit betreft zowel de 



   

slagaders als de overige aders. Verandering in de doorbloeding van de penis kan er 

toe leiden dat de stijfheid van de penis afneemt en dat het langer duurt eer de 
erectie tot stand komt. Verder kan de ontstane erectie te kort aanhouden, waardoor 

er te weinig tijd is om een goede penetratie te realiseren. Bijna altijd is dit een 
situatie waarbij ook andere bloedvaten verkalkt zijn. Naarmate men ouder wordt, 

wordt de kans op aderverkalking groter. 

 

Diabetes 

 

Suikerziekte (diabetes mellitus) is een vaak voorkomende oorzaak van 
erectieproblemen. Suikerziekte heeft een slechte invloed op de werking van de 

zenuwen (neuropathie) en de bloedvaten. Ongeveer 50% van alle mannen met 
diabetes krijgt ooit met erectiestoornissen te maken. Uiteraard spelen leeftijd en 

vaatafwijkingen hierbij ook een rol. 
 

Roken, alcohol en drugs 

 

Alcohol is in verband gebracht met een vermindering van het mannelijk 
geslachtshormoon testosteron. Zware alcoholisten hebben soms last van 

vervrouwelijkte borstvorming en verkleining van de zaadballen. Echter, een enkel 
glas rode wijn wordt vaak beschouwd als goed voor de bloedvaten. Roken van 

cannabis, cocaïne, opium of nicotine kan bepaalde mannen ontspannen en daardoor 
krijgen ze meer moed en lust, maar het uiteindelijke lichamelijke effect is een 

negatieve invloed op de seksuele functie. Hetzelfde geldt voor het slikken van 
amfetamine of XTC. 

 

 



   

Het gebruik van bepaalde medicijnen 

 
Een voorbeeld vormen de bètablokkers. Zij worden vooral gegeven voor de 

behandeling van hypertensie (hoge bloeddruk) en bepaalde hartproblemen (angina 
pectoris). Ook kunnen sommige psychofarmaca een negatieve invloed op de erectie 

hebben. Enkele voorbeelden hiervan zijn de antidepressiva en de kalmeermiddelen. 
Deze medicijnen kunnen het seksuele verlangen doen afnemen en ook het 

klaarkomen bemoeilijken. 
 

Ziekte van hersenen of zenuwbanen 

 
Ziekten van de hersenen of de zenuwbanen leiden ertoe dat prikkels niet meer 

kunnen worden doorgegeven. Een voorbeeld hiervan is multiple sclerose. Ook bij een 
ongeval waarbij het bekken gebroken is en de zenuwbanen stuk zijn, treedt vaak een 

erectiestoornis op. Eveneens geldt dat voor een operatie aan één van de 
bekkenorganen zoals de endeldarm of de prostaat, of wanneer deze organen 

bestraald zijn. 

 

De radicale prostatectomie 

 
Dergelijk operatief ingrijpen kan impotentie veroorzaken omdat beide zenuwen die 

over de prostaat lopen en verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van het sein 
‘erectie’, beschadigd kunnen worden tijdens de ingreep. Als het kan, zal een 

zenuwsparende prostatectomie uitgevoerd worden. De uroloog zal dan proberen 

tijdens de operatie om de neurovasculaire bundels intact te laten, op voorwaarde dat 
de tumor niet te dicht in de buurt zit. De uroloog zal altijd zoveel weefsel wegsnijden 

als nodig is om de tumor in zijn totaliteit weg te krijgen, ook al houdt dat in dat de 
bewuste zenuwen er uit moeten. 

 
 



   

Radiotherapie van de prostaat 

 
Radiotherapie kan ook impotentie veroorzaken. Aangezien de neurovasculaire 

bundels aan weerszijden van de prostaat liggen, zijn ze niet af te schermen voor de 
stralen. De stralenbundels met hoge energie, die door de zenuwcellen gaan, 

beschadigen deze zenuwcellen. Als de toegebrachte schade te groot wordt, sterven 
de zenuwvezels af. Dat hoeft niet altijd meteen te gebeuren. Soms kan dit twee tot 

drie jaar duren. Soms gebeurt het helemaal niet omdat de resterende gezonde cellen 
de stralingseffecten hebben overleefd en de schade gaan herstellen. 

 

 

Hormoontherapie 

 
Hormoontherapie laat de zenuwen en de bloedvaten volledig intact, maar leidt 

niettemin veel vaker tot impotentie dan de operatie of de bestraling. De hormonale 
behandeling zal ervoor zorgen dat de normale hormonale beïnvloeding van de 

seksuele activiteit verdwijnt. Normaal gaan testosteronmoleculen (voor 95% 
aangemaakt in de teelballen) ter hoogte van de hersenen de fysieke en psychische 

geslachtsdrift opwekken. Zodra het gehalte aan testosteron daalt (bv. na een 
castratie of door gebruik te maken van LHRH-middelen) neemt de interesse in seks 

en het vermogen een erectie te krijgen af. 
 

 



   

Psychologische oorzaken 

 
Diverse psychische problemen kunnen de oorzaak zijn van een erectiestoornis. 

Onzekerheid en angst voor falen spelen een belangrijke rol. Ook andere factoren 
hebben een invloed zoals het geluid, licht, geur of gedrag van de partner. Ook 

depressies, zogenaamde 'life-events' (ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven), 
geringe seksuele opwinding van de partner, nare seksuele ervaringen in de jeugd, 

bang zijn voor intimiteit, relatieproblemen of seksualiteit als wapen in een onderlinge 
strijd tussen de partners kunnen een oorzaak zijn van de erectiele disfunctie. 

 

 

Afwijking van de penis zelf 

 
Een afwijking aan de penis zelf zal ook tot een erectiestoornis kunnen leiden, 

bijvoorbeeld omdat het pijn doet tijdens het vrijen en daardoor remmend werkt op 
de zin om te vrijen. Bijvoorbeeld een te nauwe voorhuid die te strak komt te staan 

bij een erectie of een kromstand die wordt veroorzaakt door een verharding in het 
vlies rond een zwellichaam kunnen een erectiestoornis tot gevolg hebben. Er bestaat 

ook een zeldzame ziekte waarbij de penis in erectie een ernstige kromstand vertoont 
en waarbij soms zodanige pijn optreedt, dat de lust tot vrijen voorbij is. Dit noemt 

men de ziekte van La Peyronie. Soms is de kromstand zo groot dat geslachtsverkeer 
onmogelijk is. 

 
 

Bekkenbodemspieren 

 
Als de bekkenbodemspieren in een slechte conditie zijn, kan dat zowel de erectie als 

de ejaculatie negatief beïnvloeden. 
 
 



   

De behandeling 

 

Medicijnen 

 

Viagra® - tablet om te slikken 

 

Viagra® is tot nu toe het meest gebruikte middel ter behandeling van 
erectiestoornissen. Bij normaal gezonde personen werkt het meestal prima. Er zijn 

tabletten van 25 mg, 50 mg en 100 mg. De werking begint gewoonlijk al 25 minuten 
na inname en houdt ca. 4 uur lang aan. Er is wel seksuele prikkeling nodig. De arts 

overlegt met zijn patiënt wat voor hem de beste behandeling is. 
 

Cialis® - tablet om te slikken 

 

Met dit nieuwe middel zullen vele mannen met erectiestoornissen hun problemen 
even kunnen vergeten. Met Cialis® kunnen zij gedurende 24 - 36 uur normaal seks 

beleven. Dat wil zeggen dat gedurende die tijd, net als bij gezonde mannen, de 
erectie kan worden opgewekt door seksuele prikkeling en dat deze verdwijnt als de 

man niet langer opgewonden is. Er zijn tabletten van 10 en 20 mg. 
 

Levitra® - tablet om te slikken 

 

Er zijn tabletten van 5, 10 en 20 mg. De tablet wordt ongeveer 25 tot 60 minuten 

vóór seksuele activiteit ingenomen en zal alleen werken wanneer de man seksueel 

wordt geprikkeld. Door seksuele prikkeling kan de man, ongeveer 25 minuten na 
inname van Levitra®, een erectie hebben. Het product is tot 4 uren lang werkzaam. 



   

Zelfinjecties in de penis 

 
Een over het algemeen effectieve manier om een erectie te kunnen opwekken is via 

een heel dun naaldje met een spuitje een bepaalde stof in één van de zwellichamen 
te spuiten. Dit zijn de zogenaamde vaatverwijdende stoffen zoals papaverine en 

prostaglandine. Wanneer er fentolamine aan papaverine of prostaglandine wordt 
toegevoegd, wordt het effect van de injectie versterkt. Deze zelfinjectietherapie, die 

de patiënt kan leren op de polikliniek urologie, is vooral geschikt voor patiënten met 
een zenuwbaanstoornis zoals bij multipele sclerose (MS) of suikerziekte (diabetes 

mellitus) en bij een gestoorde toevoer van bloed. Er is geen seksuele prikkel nodig 

opdat de bloedvatverwijdende stof effectief zou zijn. De arts zal de patiënt zeer goed 
moeten instrueren om te voorkomen dat hij fouten zal maken. Het toedienen van 

een te hoge dosis kan aanleiding geven tot priapisme (een erectie die langer duurt 
dan 6 uur). 

 
 

 

 
 

Inspuiting in de zwellichamen van een bloedvatverwijdende stof 

 

 



   

Erectieprothesen 

 
Het gaat om een 3-delig oppompbaar systeem. Met behulp van het in de balzak 

gelegen pompje kan vloeistof vanuit een reservoir gepompt worden in twee 
oppompbare cilinders die zich in de zwellichamen bevinden (zie onderstaande 

figuur). 
 

 
 

Erectieprothese: 3-delig oppompbaar systeem 

 

 

Vacuümpomp 

 
Als de patiënt om bepaalde redenen geen geneesmiddelen kan of wil gebruiken of 

als geneesmiddelen hun werking niet kunnen verrichten omdat er bijvoorbeeld 
ernstige schade aan bepaalde zenuwen is ontstaan, dan kan een vacuümpomp 

goede diensten bewijzen. Als de partner er nauw bij betrokken is, kan het een zeer 
nuttig hulpmiddel zijn. Bijwerkingen zijn zeldzaam en de werking is meestal goed. 

 



   

De vacuümpomp bestaat uit een kunststof cilinder die over de penis wordt geplaatst 

en waarbij een vacuüm ontstaat wanneer de lucht uit de cilinder wordt weggezogen. 
Hierdoor wordt bloed van het bekken naar de penis gezogen en krijgt men een 

erectie. Deze erectie kan gedurende ongeveer een half uur behouden blijven 
wanneer een afsluitende ring (vanaf de cilinder) rond de basis van de penis wordt 

aangebracht. De ring mag de patiënt niet langer dan een half uur laten zitten om 
zodoende drukletsels te vermijden. Alleen het deel van de zwellichamen dat zich 

buiten het lichaam bevindt, wordt bij gebruik van vacuümpomp en de penisring stijf. 
 

 
 

Vacuümpomp 

 
 

Penisring 

 

Krijgt de patiënt wel zelf een erectie (zonder hulp) maar houdt deze niet lang genoeg 
aan, dan kan hij een penisring gebruiken. Deze ring van rekbaar rubber plaatst hij 

om de penis in erectie rond de basis van de penis. Vervolgens kan het bloed niet 
terugstromen uit de penis en blijft de erectie behouden. Na uiterlijk een half uur 

moet de patiënt de ring weer verwijderen, anders kunnen er problemen ontstaan. 

 
 



   

Bloedvatoperaties 

 
Operaties aan de bloedvaten met het doel de bloedvoorziening van de penis te 

verbeteren zijn tot nu toe bijna altijd weinig succesvol geweest en worden daarom 
zelden uitgevoerd. 

 

Psychologisch 

 

Wanneer de uroloog een psychische oorzaak van de erectiestoornis vermoedt, kan 
gesprekstherapie voorgesteld worden. Verschillende invalshoeken zijn hierbij 

mogelijk zoals sekstherapie, psychotherapie of counseling. 
 

Bij sekstherapie staat de manier van vrijen en beleven of juist niet beleven van 
intimiteit centraal. Wanneer er behalve een erectiestoornis en seksuele problematiek 

ook meerdere psychologische symptomen zijn zal psychotherapie plaatsvinden. Bij 
counseling zal de arts proberen om het probleem duidelijker te maken, te 

verhelderen. Hierbij speelt voorlichting over het normaal seksueel functioneren een 
rol. 

 
De kans van slagen van een psychologische behandeling is het grootst wanneer de 

patiënt ook bereid is deel te nemen aan dergelijke behandeling en de patiënt een 
vaste partner heeft die aan de behandeling deelneemt. De behandelaar moet wel 

een seksuologisch geschoolde therapeut zijn. 
 

 

 

 
 



   

Kinesitherapie 

 
Onderzoeken hebben aangetoond dat kinesitherapie een aanvulling kan betekenen in 

de behandeling van erectiestoornissen. Deze stelling is gebaseerd op de hypothese 
dat de bekkenbodemmusculatuur een belangrijke rol speelt bij de erectie. 

Spierversterkende oefeningen en biofeedback kunnen dan ook een waardevolle 
aanvulling zijn in de behandeling van een erectiele disfunctie. 

 
 



   

Intimiteit en seksualiteit 

 

Het seksueel functioneren en de intimiteit worden anders na de diagnose en de 
behandeling van prostaatkanker. 

 
De diagnose en de behandeling hebben niet alleen hun weerslag op de patiënt maar 

zeker ook op zijn omgeving. Het zelfbeeld verandert en hierdoor verandert ook de 
relatie met de anderen. Het gewijzigd seksueel functioneren zal de levenskwaliteit 

verminderen en daarom is het belangrijk dat bij de opmaak van het zorgplan ook de 

seksualiteit aan bod komt. 
 

Het seksueel disfunctioneren schept bij de man met prostaatkanker verwarring, 
angst, ontgoocheling en soms woede. Hij voelt zich geen man meer en wordt 

geconfronteerd met schuldgevoelens omdat hij zijn partner niet meer de nodige 
intimiteit kan verschaffen. 

 
Ook de ervaring met incontinentie is nefast voor het seksueel functioneren. Het 

ongewilde urineverlies tast zijn zelfbeeld en zelfvertrouwen aan wat de 
seksualiteitsbeleving zeker niet ten goede komt. 

 
Een goede voorlichting vanwege de professionele gezondheidswerkers en een open 

communicatie tussen de partners onderling zal ertoe bijdragen dat deze 
morbiditeiten in perspectief worden gebracht en dat de partners elkaar zullen blijven 

ondersteunen en aanmoedigen. De onrust zal verminderen en het omgaan met deze 
meestal tijdelijke ongemakken zal beter verlopen. Het pleit nogmaals voor de inclusie 

van de partner bij de opmaak van het zorgplan. Zo zal de partner beter de 

veranderde seksuele, ondersteunende en verzorgende rol kunnen dragen. 
 

Het is ook belangrijk dat wanneer het koppel het veranderde seksueel functioneren 
wil verwoorden, daar de nodige tijd en ruimte wordt voor voorzien. Het vraagt van 

het koppel soms heel wat moed om deze problemen onder woorden te brengen. 



   

Wanneer ze zich op zo’n moment niet gehoord voelen, zou het lang kunnen duren 

voor ze daar weer de moed kunnen voor opbrengen. 
 

Soms moet je als hulpverlener als eerste de seksualiteit ter sprake brengen maar 
achteraf zijn de koppels dankbaar dat dit is gebeurd. Seksualiteit is en blijft 

belangrijk, ook na de diagnose en de behandeling van prostaatkanker. 
 

Het implementeren van de seksualiteit in het zorgplan is dus geen optie maar een 
must! 

 
 



   

Tot slot 

 

De kans om na de behandeling voor prostaatkanker geconfronteerd te worden met 
erectiestoornissen hangt af van meerdere factoren. De uitgebreidheid van de tumor 

en dus ook de behandeling speelt hierbij een rol. Daarbij spelen ook de conditie van 
de patiënt en zijn vroegere seksleven een grote rol. 

 
Jongere mannen zijn beter af dan oudere mannen. Mannen die voor de behandeling 

regelmatig seks hadden, maken meer kans om potent te blijven. Gezondere mannen 

herwinnen hun potentie beter dan minder gezonde mannen. Stoornissen in de 
bloedsomloop, suikerziekte, roken en depressies dragen bij tot erectiestoornissen. 

Maar zelfs bij de meest gezonde, seksueel actieve mannen zijn de erecties na een 
behandeling voor prostaatkanker niet altijd meer gelijk aan de erecties van voor de 

behandeling. De erecties zijn vaker moeilijker te krijgen, ze zijn minder stijf en ze zijn 
moeilijker te behouden. De stress als gevolg van de behandeling, de zorgen over het 

al dan niet terugkeren van de ziekte en de vele veranderingen in het leven van de 
kankerpatiënt dragen ertoe bij dat de potentie moeilijker herwonnen wordt. Een 

afwezige of onvolledige erectie betekent niet het einde van het seksleven. De 
gevoelszenuwen komen niet in het gedrang tijdens de behandelingen. En ook een 

slappe penis blijft gevoelig voor aanraking. Bij voldoende stimulatie kan een man ook 
zonder erectie een aangenaam orgasme ervaren. De zaadlozingen zullen na een 

radicale prostatectomie en na bestraling wel droog zijn (er komt geen sperma uit de 
penis). Ondanks de erectiestoornissen hebben tal van paren een aangenaam en 

actief seksleven. Er is wel geduld nodig voor de aanpassing. Een goed gevoel voor 
humor zal hierbij welkom zijn. De partners moeten met elkaar communiceren en er 

moet een bereidheid zijn om andere manieren van vrijen te ontdekken. 



   

Is er nog seks mogelijk na prostaatkankerchirurgie? 

 
De resultaten na een robotgeassisteerde prostatectomie zijn alvast zeer bevredigend. 

 

Inleiding 

 

Prostaatcarcinoom is de meest voorkomende kanker bij de man, met een incidentie 
van 10% in Vlaanderen, en de tweede doder door kanker. Wereldwijd blijft de 

incidentie stijgen. 
 

Tegenwoordig wordt de aandoening, door het vroegtijdig preventief onderzoek, 

dikwijls in een geneesbaar stadium gediagnosticeerd en behandeld. De 10-
jaarsoverleving bedraagt momenteel ongeveer 92%. Dit betekent dat heel veel 

mannen voor een langere tijd zullen moeten leven met de gevolgen van de 
behandeling. Hoe jonger de leeftijd van de patiënt, hoe groter de potentiële 

negatieve impact op zijn levenskwaliteit en die van zijn partner (erectiele disfunctie, 
incontinentie). 

 
Er bestaan verschillende methodes om een prostaatcarcinoom te behandelden: 

externe radiotherapie, brachytherapie (implantatie van radioactief materiaal), 
cryotherapie, HIFU-therapie, … Bij oudere personen met weinig agressieve tumoren 

(Gleasonscore <6) en lage tumorload volstaat soms watchful-waiting (actieve 
observatie). Bij jongere mannen met meer agressieve tumoren (Gleasonscore >=6) 

is het chirurgisch verwijderen van de prostaat, samen met de zaadblaasjes, 
wereldwijd de ‘golden standard treatment’. De chirurgie levert op langere termijn de 

beste resultaten qua disease free survival, overall survival en lokale tumorcontrole. In 
het verleden gebeurde dit enkel via een open ingreep (suprapubische of perineale 

toegangsweg) of via een klassieke laparoscopische kijkingreep. Deze technieken 

gaan gepaard met een zekere continentieproblematiek en vrij belangrijke erectiele 
disfunctie. Het gebruik van de da Vinci S Robot, bij het laparoscopisch uitvoeren van 

een totale radicale prostatectomie, reduceert in zeer belangrijke mate de 



   

beperkingen en nadelen van de open chirurgie en de klassieke laparoscopie en 

betekent een ware revolutie in de prostaatkankerchirurgie. De da Vinci 
prostatectomie incorporeert namelijk een ‘state-of-the-art’ chirurgisch systeem dat de 

uroloog helpt om duidelijker vitale anatomische structuren, zoals de neurovasculaire 
bundels, te zien en zo preciezer de chirurgische procedure te verrichten. 

 
 

ED en prostaatkankerchirurgie 

 

De totale radicale prostatectomie is tot op heden de hoeksteen in de behandeling 

van een gelokaliseerd prostaatcarcinoom. Deze ingreep heeft bewezen zeer effectief 
te zijn in de behandeling van de ziekte maar heeft, zoals elke behandeling, een 

aantal gevolgen. De meest voorkomende comorbiditeit is de seksuele disfunctie. 
Deze omvat een aantal specifieke stoornissen: anejaculatie, soms een reductie van 

het orgasme en erectiele disfunctie. 
 

De incidentiecijfers over erectiele disfunctie na een totale radicale prostatectomie 
verschillen van studie tot studie. Het voorkomen van erectiestoornissen na de 

operatie is afhankelijk van: de leeftijd van de patiënt, de kwaliteit van de erecties 
voor de ingreep, de aard van de ingreep (unilaterale of bilaterale zenuwsparende 

techniek versus een niet-zenuwsparende techniek), de operatiemethode (open 
retropubische ingreep versus de laparoscopische ingreep versus de da Vinci-

prostatectomie) en de expertise van de chirurg. 
 

De introductie van de bilaterale zenuwsparende totale radicale retropubische 
prostatectomie betekende een verbetering van de postoperatieve resultaten, maar 

zelfs met deze techniek, zoals blijkt uit diverse studies, is er een grote variatie qua 
potentiecijfers. De discrepantie tussen het sparen van de neurovasculaire bundels 

enerzijds en het potentieverlies anderzijds doet een aantal vragen rijzen: Wat is het 

mechanisme van de erectiele disfunctie na een radicale prostatectomie? Zijn de 
erectiestoornissen het gevolg van de beschadiging van de neurovasculaire bundels? 



   

Worden er andere belangrijke structuren, zoals arteriën, beschadigd tijdens de 

chirurgie? Zijn de erectiestoornissen het gevolg van corporele hypoxie? Treedt er 
beschadiging op van het caverneuze glad spierweefsel als gevolg van de 

beschadiging van de zenuwbundels? Bestaat er een peniele rehabilitatie en wanneer 
moet deze gestart worden? 

 
 

Wat is de incidentie van erectiele disfunctie bij patiënten die een 
radicale prostatectomie hebben ondergaan voor hun 

prostaatcarcinoom? 

 
Tijdens de vroege postoperatieve periode worden bijna alle patiënten geconfronteerd 

met erectiestoornissen. Wanneer ervaren chirurgen, met een grote expertise, een 
bilateraal zenuwsparende totale radicale prostatectomie verrichten, zien we een 

herstel van de potentie bij 60 tot 85 % van de patiënten binnen de 24 maanden na 
de operatie (Burnett, 2005). Wanneer slecht één neurovasculaire bundel werd 

gespaard, zien we herstelcijfers die variëren tussen de 30 en 70% (Burnett, 2005; 
Chang, Wood, Kroll, Youssef, & Babaian, 2003). 

 
 

Welke preoperatieve factoren beïnvloeden het postoperatief herstel 

van de erectiele functie? 

 
Drie preoperatieve factoren beïnvloeden de erectiele functie na een totale radicale 

prostatectomie. 
 

De eerste belangrijke factor is de graad van erectiel vermogen voor de operatie. 
Mannen met een verminderd vermogen om een erectie te krijgen of te behouden en 

die phosphodiesterase-type 5 (PDE5) inhibitoren, zoals sildenafil, tadalafil of 
vardenafil, gebruiken in de preoperatieve periode hebben een verhoogd risico op een 



   

verminderd herstel van de erectiele functie postoperatief. Dit verhoogd risico zou 

gerelateerd zijn aan morfologische veranderingen van de corpora cavernosa, dewelke 
men ziet bij het verouderen van de man (Montorsi, Briganti, Salonia, Rigatti, & 

Burnett, 2004). 
 

De leeftijd is ook een belangrijke predictor voor het herstel van de erectiele functie 
na een totale radicale prostatectomie. Er bestaat een omgekeerde correlatie tussen 

de leeftijd van de patiënt en het herstel van de erectiele functie. Wanneer een 
patiënt de procedure ondergaat op de leeftijd van 55 jaar heeft hij een grotere kans 

op herstel van de erectiele functie dan wanneer hij de ingreep ondergaat op de 
leeftijd van 65 jaar, ook al wordt dezelfde procedure door de zelfde chirurg 

uitgevoerd. Een hogere prevalentie van erectiel disfunctioneren bij oudere mannen is 

weerom gerelateerd aan morfologische veranderingen van de corpora cavernosa 
dewelke men ziet bij het verouderen (Montorsi et al., 2004). 

 
Een derde belangrijke factor is de ervaring van de chirurg. De zenuwsparende 

procedure is belangrijk in het behoud van de erectiele functie postoperatief. Een 
goede kennis van de anatomie en de expertise van de chirurg zijn van kapitaal 

belang voor het welslagen van deze zenuwsparende techniek. 
 

 

Hoe kan men de erectiele functie evalueren? 

 
De IIEF (International Index for Erectile Function) is een internationale, gevalideerde 

en korte vragenlijst die de patiënt zelf kan invullen. Men evalueert via deze 
meerkeuzevragenlijst de erectiefunctie voor en na de behandeling. Hiervoor dienen 

15 vragen beantwoord te worden en wordt er gescoord van 0 tot 5 of van 1 tot 5. De 
totaalscore wordt bepaald door elke afzonderlijke score op te tellen. De maximale 

score bedraagt dus 75. Hoe lager de score, hoe ernstiger de graad van erectiele 

disfunctie. De IIEF wordt op verschillende tijdstippen ingevuld: voor de operatie en 
tijdens de follow-up consultaties postoperatief. Zo kan de uroloog en/of de 



   

prostaatverpleegkundige de erectiele functie evalueren. Zo kunnen ook de 

bezorgdheden van de patiënten gedetecteerd worden en kunnen er tijdig 
oplossingen geformuleerd worden. 

 
 

Welke rehabilitatiemaatregelen kan men nemen voor het herstel van 

de erectiele functie? 

 

Recent onderzoek wijst uit dat een vroege rehabilitatie gunstig is voor het herwinnen 

van de erectiele functie (Burnett, 2005; Montorsi et al., 1997, 2004). Rehabilitatie 
kan bestaan uit het dagelijks gebruik van een vacuüm erectiepomp (Gontero & Kirby, 

2004; Kim, 2002), het toedienen van intracaverneuze injecties met vaso-actieve 
stoffen (Montorsi et al., 1997, 2004) en/of of het oraal toedienen van 

phosphodiesterase-type 5 (PDE5) inhibitoren (Gontero & Kirby; Kim). 
 

 

Hoe werken de phosphodiesterase-type 5 (PDE5) inhibitoren in het 

herstel van de erectiele functie? 

 
Het fysiologische mechanisme dat verantwoordelijk is voor de erectie van de penis, 

impliceert de vrijlating van stikstofmonoxide (NO) in de zwellichamen tijdens 
seksuele stimulatie. Het stikstofmonoxide activeert vervolgens het enzyme 

guanylaatcyclase, wat resulteert in een verhoogde productie van cyclisch guanosine 

monofosfaat (cGMP). 
 

De phosphodiesterase-type 5 (PDE5) inhibitoren zijn krachtige en selectieve remmers 
van cGMPspecifieke fosfodiësterase van het type 5 (PDE5) in het corpus cavernosum, 

dat verantwoordelijk is voor de afbraak van cGMP. De phosphodiesterase-type 5 
(PDE5) inhibitoren hebben geen direct relaxerend effect op geïsoleerd humaan 



   

corpus cavernosum-weefsel, maar bevorderen het relaxerend effect van NO op dit 

weefsel aanzienlijk. 
 

Wanneer bij seksuele stimulatie de NO/cGMP-route wordt geactiveerd, leidt de 
remming van PDE5 tot verhoogde cGMP-spiegels in het corpus cavernosum wat dan 

weer leidt tot een daling van het intracellulair calciumgehalte dewelke resulteert in 
een relaxatie van het glad spierweefsel van de zwellichamen en de bloedvaten. 

Zodoende kunnen de zwellichamen zich vullen met bloed waardoor een erectie van 
de penis tot stand komt. 

 
Er is wel seksuele stimulatie nodig om het farmacologische effect van de 

phosphodiesterase-type 5 (PDE5) inhibitoren te bewerkstelligen. 

 
 



   

Welke informatie betreffende de erectiele functie moeten de 

patiënten krijgen tijdens de eerste postoperatieve controle? 

 
Patiënten moeten ingelicht worden dat praktisch alle mannen na een totale radicale 

prostatectomie met een bepaalde graad van erectiele disfunctie geconfronteerd 
worden en dat het herstel van de erectiele functie tijd vraagt. 

 
Alle patiënten die een unilaterale of bilaterale zenuwsparende procedure ondergaan 

moeten weten dat het herstel van de erectiele functie tot twee jaar kan duren, met 

een gemiddeld maximaal herstel na 18 maanden (Burnett, 2005). Een vroege peniele 
rehabilitatie kan belangrijk zijn in de preventie van corporele fibrotische 

veranderingen die zich kunnen ontwikkelen wanneer postoperatief de erecties 
gedurende een bepaalde tijd afwezig blijven. 

 
Patiënten die een niet-zenuwsparende procedure ondergaan kunnen enkel nog 

geholpen worden met farmacologische interventies zoals intracaverneuze injecties 
met vaso-actieve producten (papaverine of prostaglandine E1 al dan niet in 

combinatie met fentholamine) of intra-urethrale applicatie van prostaglandine E1 
(MUSE). De chirurgische implantatie van een penisprothese is ook een belangrijke 

optie. 
 



   

Tot slot 

 
De totale radicale prostatectomie is tot op heden de standaard procedure voor de 

behandeling van een gelokaliseerd prostaatcarcinoom. De vroege detectie van het 
prostaatcarcinoom en nieuwe chirurgische technieken hebben in belangrijke mate de 

genezingskansen verbeterd, waardoor de focus nu meer gericht is op het maximaal 
behoud van de levenskwaliteit bij de steeds jongere patiënt. Een belangrijke 

postoperatieve bezorgdheid bij de patiënt en zijn partner is de erectiele disfunctie. 
 

Zenuwsparende procedures, waarbij de neurovasculaire bundels maximaal bewaard 

blijven tijdens het verwijderen van de prostaat, hebben ertoe geleid dat de 
potentiecijfers na de ingreep beter werden. 

 
Ook de robotgeassisteerde prostatectomie geeft duidelijk betere resultaten qua 

behoud en herstel van de erectiele funcie. Herstel van de erectiele functie gaat soms 
nog traag en kan tot twee jaar duren na de ingreep. Om het verlies aan erectiele 

functie te beperken is het nochtans belangrijk dat er reeds vroeg postoperatief 
gestart wordt met een peniele rehabilitatie. Applicatie van PDE-5 inhibitoren, evenals 

prostaglandines, phentolamine en/of papaverine kunnen helpen bij het in stand 
houden en verbeteren van de peniele bloedperfusie en oxygenatie. Zodoende blijven 

de structuren en de functie van de corpora cavernosa bewaard. Met het peniele 
rehabilitatieprogramma willen de artsen alle inspanningen leveren teneinde de 

kwaliteit van de erectie van de patiënt maximaal te behouden en willen zij de tijd die 
nodig is voor het herstel van de erectiele functie in belangrijke mate reduceren. 

Dit moet op zijn beurt resulteren in een toenemende tevredenheid bij de patiënt en 
zijn partner. 

 



   

De prostaatverpleegkundige 
 

 



   

De prostaatverpleegkundige 

 

Definitie 

 

Een prostaatverpleegkundige is een op hoog niveau (master, postgraduaat) 
opgeleide verpleegkundige, die werkzaam is in de directe klinische zorg met een 

bijzondere opdracht om de kwaliteit van de verpleegkundige zorg voor een patiënt 

gediagnosticeerd met een prostaatcarcinoom te verbeteren, dit vanaf diagnose tot na 
het ontslag. 

 
Daarbij worden theoretische kennis en praktische expertise gecombineerd in de 

volgende taakdomeinen: directe patiëntenzorg, advies/consultatie, 
kwaliteitsmanagement en innovatie, educatie, sensibilisering en ten slotte onderzoek. 

De combinatie van die taakdomeinen in één functie maakt dat er sprake is van een 
verpleegkundig specialist. 

 
 

Probleemstelling 

 

Mannen, die met een prostaataandoening worden geconfronteerd, moeten zich vaak 
voor een periode laten opnemen in het ziekenhuis. Dit heeft als gevolg dat in het 

leven van de man zowel fysieke en/of mentale veranderingen plaatsvinden. 
 

Onderzoek toont aan dat de aan prostaatkanker gerelateerde 

behandelingsproblemen zoals urinaire incontinentie, erectiele dysfunctie en 
verminderde levenskwaliteit een zware impact hebben op het leven en de 

belevingswereld van de patiënt en zijn familie. Daarom is het implementeren van de 
partner imperatief bij de opmaak van het zorgplan. We spreken van een 

familiegerichte zorg. 
 



   

Ook de verstoring van de normale levensgang, het onbekende van een 

ziekenhuissituatie, controleverlies over het eigen leven, onzekerheid betreffende de 
werk- en/of thuissituatie en weinig privacy zijn factoren die de patiënt als zeer 

bedreigend ervaren. 
 

Naast deze psychosociale problematiek is er nog de hospitalisatieduur die korter 
geworden is dan vroeger, wat resulteert in een grote concentratie van zorgen op een 

kortere tijd. Dit impliceert voor de patiënt ook vaak ontslag uit het ziekenhuis waarbij 
een concentratie van technische zorg in de thuissituatie noodzakelijk zal zijn. De 

prostaatverpleegkundige zal de patiënt en zijn omgeving hierin begeleiden. 

 

Familiegerichte zorg: een zorgmodel waarbij de partner vanaf de 

diagnose betrokken wordt bij de opmaak van het zorgplan. 

 

Inleiding 

 

Wanneer een man geconfronteerd wordt met prostaatkanker heeft hij de keuze uit 

verschillende behandelingsopties. Hij zal de behandelingskeuze voor zijn 

gelokaliseerd prostaatcarcinoom (watchful waiting, chirurgie, brachytherapie of 
externe radiotherapie) laten beïnvloeden door zijn huisarts, de behandelende 

uroloog, de prostaatverpleegkundige, zijn partner, zijn kinderen, zijn naaste 
omgeving, … Opdat de patiënt een gefundeerde keuze zou kunnen maken, is een 

multidisciplinaire voorlichting een noodzaak. Hierbij moeten alle behandelingsopties 
en de daarmee gepaard gaande fysieke gevolgen op een verstaanbare manier 

besproken worden. Iedere behandeling impliceert immers een aantal co-
morbiditeiten: incontinentie, erectiestoornissen en darmdisfunctie. De patiënt en zijn 

partner moeten daarover op voorhand voldoende ingelicht worden. Het is ook 
belangrijk dat de partner, vanaf de diagnose, mee betrokken wordt in de opmaak 



   

van het zorgplan. Dit verhoogt de angstreductie en draagt positief bij tot de 

algemene holistische zorg voor de man met prostaatkanker. 
 

Waarom een familiegerichte zorg? 

 
Ongeveer drie op de vier families zullen in hun leven geconfronteerd worden met 

kanker. Bij deze families registreert men, na de kankerdiagnose, een belangrijke 
daling van de familiale levenskwaliteit. De diagnose van prostaatkanker treft dus niet 

alleen de man en zijn partner maar alle familieleden. Stress, onrust, pijn, 

vermoeidheid, concentratiestoornissen, eetstoornissen, angst om te sterven en 
financiële zorgen zijn maar enkele van de emoties waarmee de familieleden, vanaf 

de diagnosestelling tot na de behandeling (tot op het moment van genezing of van 
eventueel herval), geconfronteerd worden. De inclusie van de partner en de 

familieleden bij de opmaak van het zorgplan is dus imperatief waardoor er niet alleen 
een optimale ondersteuning gerealiseerd wordt voor de patiënt maar ook voor elk 

individueel familielid. Aandacht voor het functioneren van de familie bij de opmaak 
van het zorgplan is onmisbaar. Het is belangrijk voor de zorgverlening om de 

familiale interacties te observeren en te verstaan. Welke zijn de angsten en hoe 
verloopt de ondersteuning? Welke is de familiale perceptie? Deze perceptie is 

belangrijk want deze staat het dichtst bij de beleving van de patiënt en kan dus 
dienen als handleiding alvorens bepaalde interventies te implementeren. De familie is 

de bron voor een complete en accurate verzameling van de gegevens die we nodig 
hebben bij de opmaak van het zorgplan. En dan is er ook nog de interactie tussen de 

familie en de patiënt. Het functioneren van de familie beïnvloedt de manier waarop 
de patiënt met zijn ziekte omgaat en omgekeerd zal het functioneren van de familie 

mede bepaald worden door de wijze waarop de patiënt met zijn prostaatkanker 

omgaat. Er is dus een correlatie tussen de gezondheid en de prognose van de 
patiënt enerzijds en het algemeen welgevoelen van de familie als geheel en van elk 

familielid afzonderlijk anderzijds. De aandacht voor en de invulling van de emotionele 
noden is een onmisbaar onderdeel van de familiegerichte zorg. Maar naast de 

emotionele support is het ook belangrijk dat de familieleden betrokken worden bij de 



   

technische aspecten van de zorgverlening en dat deze informatieve support ook blijft 

bestaan eens de patiënt het ziekenhuis heeft verlaten. Deze informatieve en 
emotionele betrokkenheid van de familieleden bij het plannen en het uitvoeren van 

de zorg zal er toe leiden dat de patiënt veel beter ondersteund wordt. 
 

 

De man met een gelokaliseerd prostaatcarcinoom en zijn 
partner 

 

De partner van de man, die met prostaatkanker wordt geconfronteerd, is het ergst 
getroffen van alle familieleden daar zij meestal de belangrijkste zorgverlener is en 

belast is met de meeste emotionele support. Partners melden dat er vanaf de 
diagnose en tijdens de behandeling bepaalde dimensies in hun leven veranderd zijn. 

Zo is de relatie met de zieke partner veranderd. Ze hebben nu ook een Nieuwe rol, 
deze van verzorgende. De herinneringen krijgen plots een andere dimensie en ze 

ervaren alles in het leven anders. Koppels reageren heel verschillend op de diagnose 
kanker. Er zijn koppels die zullen functioneren als een eenheid. Er zijn koppels die 

onafhankelijk van elkaar, maar op een gelijk niveau zullen functioneren en er zijn 
koppels die onafhankelijk zullen functioneren en waarbij één van de partners zich in 

een ondergeschikte positie bevindt. Koppels die beter met de diagnose kunnen 

omgaan zijn de koppels die functioneren als een eenheid. Ze zullen de kracht vinden 
om zich te informeren en om gebruik te maken van alle mogelijke externe 

voorzieningen. Dankzij hun aanpassingsvermogen zullen ze beter met elkaar 
communiceren en zullen ze manieren vinden om met de ziekte en de veranderde 

omstandigheden te kunnen omgaan. Koppels die onafhankelijk van elkaar 
functioneren en/of waarbij één van de partners zich in een ondergeschikte positie 

bevindt, zullen zich machteloos voelen, moeilijker met elkaar communiceren, 
moeilijker met de ziekte omgaan en weinig gebruik maken van externe 

ondersteuning of dienstverlening. Het is dus belangrijk om te weten hoe het koppel 
functioneert bij de opmaak van het zorgplan. 



   

 

De patiënt wordt ook steeds vroeger uit het ziekenhuis ontslagen wat met zich 
meebrengt dat de partner een steeds belangrijker zorgverlener wordt. Voor de meer 

technische thuiszorg staan de huisarts en de thuisverpleegkundigen in maar de 
meeste mantelzorg is, eens de patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen, de taak 

van de partner. Een professionele telefonische support kan hierbij een belangrijke 
angstreductie bij het gezin realiseren. De patiënt vindt het ook belangrijk dat zijn 

partner erbij is want voor hem is zijn partner de meest belangrijke ‘andere’. Hij vindt 
het belangrijk dat zijn partner erbij is tijdens het meedelen van de diagnose. De man 

met een nieuw gediagnosticeerde prostaatkanker vindt het belangrijk dat zijn partner 
mee helpt beslissen over de behandeling. De partner is, tijdens de behandeling en de 

periode erna, een steun en toeverlaat voor de patiënt. De partner moet erbij omdat 

de patiënt dit wil! 
 

 

Emotionele en fysieke antwoorden en ervaringen die door de 

man en zijn partner geformuleerd worden wanneer ze met 
prostaatkanker worden geconfronteerd 

 

De meest voorkomende emotionele antwoorden zijn angst, depressie, woede, onrust, 

afkeer en eenzaamheid. Andere mogelijke emotionele antwoorden zijn verwarring, 
pijn, onzekerheid en hopeloosheid. Als reactie op de diagnose prostaatkanker, 

ervaren sommige personen frustratie, bezorgdheid en machteloosheid. Partners 
formuleren soms ook ontkenning en schuldgevoelens wanneer hun man met 

prostaatkanker wordt geconfronteerd. 
 

De onzekerheid is één van de sterkste emotionele antwoorden die mee de houding 
zal bepalen tegenover de gekozen behandeling en tegenover het verloop van de 

ziekte. Zo zal de onzekerheid het positivisme tegenover de genezing van de ziekte 
afzwakken, de stress vergroten en de sociale en familiale ondersteuning 

ondermijnen. Deze onzekerheid treft alle familieleden en daarom moet de 



   

zorgverlening erop gericht zijn om vooral ook deze mensen te onderrichten en te 

ondersteunen. 
 

Fysieke antwoorden die geformuleerd worden tijdens de confrontatie met 
prostaatkanker zijn: vermoeidheid, concentratiestoornissen, slapeloosheid, 

eetstoornissen, verlies aan eetlust, maar ook de lichamelijke klachten die 
geassocieerd worden met stress, angst en depressie. 

 
Naast de emotionele en fysieke antwoorden kennen de partners van 

prostaatkankerpatiënten heel nieuwe ervaringen zoals rolveranderingen, 
moeilijkheden om de dagdagelijkse bezigheden te verrichten, verandering van werk 

en financiële problemen. Sommige partners pretenderen dat er niets aan de hand is 

en anderen bereiden zich dan weer voor op het overlijden van hun partner. De 
ontkenning dat het dagelijkse leven overhoop gehaald werd tengevolge van de zorg 

voor de zieke partner, leidt soms tot moeilijkheden bij de planning van de 
tijdsbesteding. 

 
 

Methodes om met de ziekte om te gaan 

 
Er zijn twee methodes (gedragingen) waarop partners en familieleden van patiënten 

met prostaatkanker met de diagnose omgaan: interne en externe gedragingen. 
 

Bij interne gedragingen gaat het om rolflexibiliteit, probleemoplossend gedrag tussen 
de familieleden onderling en het bespreekbaar maken van de manier waarop de 

diagnose wordt ervaren. Bij externe gedragingen gaat het om het zoeken naar 

informatie en sociale support, tijd nemen om openlijk te communiceren over de 
ziekte, tijd nemen om de diagnose te verwerken, aanpassen van de dagelijkse taken 

zo dit noodzakelijk blijkt, gebruik maken van alle mogelijke bestaande 
ondersteuningen, … 

 



   

Om een positieve ingesteldheid te behouden en de moed niet te verliezen gaan 

bepaalde familieleden zich informeren over de ziekte, de diagnose, de behandeling 
en de gevolgen van de behandeling. Ze gaan praten met andere familieleden, 

vrienden of professionele en vrijwillige medewerkers. Andere personen gaan zich, bij 
de confrontatie met prostaatkanker bij hun partner, terugtrekken met die zieke 

partner en zich volledig toewijden aan de zorg voor die partner. Ze putten kracht uit 
de herinneringen aan het verleden toen alles nog ‘anders en goed’ was. 

 
Het is zeker niet altijd gemakkelijk voor de partner en de familieleden om het gezin 

zo goed mogelijk draaiende te houden. Naast de vele aandacht en zorg die er is voor 
het zieke familielid, moet er gezorgd worden voor het huishouden, moet er een job 

uitgeoefend worden, moet er voldaan worden aan sociale verplichtingen, … 

 
Daarom is het belangrijk dat de communicatielijnen openblijven en dat familieleden 

elkaar ondersteunen en de taken gaan verdelen, elkaar helpen. 
 

Veelal zal de partner haar eigen noden en behoeften naar de achtergrond verwijzen 
en zich enkel focussen op haar zieke man. Ze zal de dagelijkse beslommeringen 

proberen weg te houden van haar zieke man in een poging om hem te beschermen 
tegen de stress die hiermee gepaard gaat. De partner zal proberen om de familiale 

patronen zoveel mogelijk te bewaren en ze zal haar nieuwe rol van verzorgende 
opnemen om zoveel mogelijk ondersteuning en hulp te kunnen bieden aan haar man 

en dit vanaf de diagnose tot en met de behandeling en daarna. 
 

Toch is het belangrijk dat de partner ook aandacht heeft voor haar eigen noden en 
behoeften en dat ze inziet dat ze zich hierover niet schuldig moet voelen als ze nu en 

dan eens tijd neemt voor zichzelf en zich daar goed bij voelt. Dit kan een manier zijn 
om zich te herbronnen en is noodzakelijk als ze al haar taken op langere termijn wil 

blijven realiseren. Communicatie met de andere familieleden, vrienden, collega’s en 

professionele hulpverleners kan hierbij helpen. 
 

 



   

Nood aan informatie en ondersteuning 

 

Meestal willen de familieleden veel informatie. Elk van de familieleden zit met unieke 
vragen waar ze een antwoord op zoeken. Elk heeft zijn eigen bezorgdheden. Als 

professionele zorgverstrekker kun je hierbij een invulling geven maar het is de 
patiënt die beslist hoeveel informatie er gegeven wordt en aan wie deze informatie 

gegeven wordt. In hun zoektocht naar kennis over de ziekte en zijn gevolgen gaan 
de koppels diverse bronnen gaan raadplegen. Bronnen van informatie zijn vrienden, 

familieleden, andere mannen met prostaatkanker, boeken, het internet, … Het is een 

hele opdracht om in dit kluwen van gegevens, die soms conflicterend zijn, de 
informatie te vinden die van toepassing is voor het koppel in kwestie. Daarom is de 

begeleiding van een professionele gezondheidswerker (huisarts, uroloog, 
gespecialiseerde verpleegkundigen, psycholoog) een noodzaak. 

 
Kennis zal de communicatielijnen tussen de familieleden openhouden en zal de 

dialoog tussen de gezondheidswerkers en het koppel mogelijk maken. Steeds meer 
patiënten willen trouwens inspraak in de keuze van de behandeling en daarom is 

kennis over de ziekte en de behandelingsmogelijkheden en morbiditeiten een 
onmisbaar gegeven. Deze betrokkenheid van het koppel zal ertoe leiden dat ze meer 

achter hun beslissing zullen staan en dat ze mentaal gesterkt zullen zijn tijdens het 
verwerkingsproces van de ziekte. 

 
Er is ook de nood aan ondersteuning, zowel psychologisch als emotioneel. 

Psychologische ondersteuning is nodig opdat de familie als eenheid zou kunnen 
blijven functioneren met behoud van het individuele zelfbeeld. Ieder familielid heeft 

haar/zijn eigen noden en erkenning en invulling van deze noden is belangrijk. 

Hiervoor moeten de gezinsleden kunnen terugvallen op de dialoog met elkaar en met 
professionele hulpverleners en moeten ze kunnen beroepen op thuiszorgdiensten, 

zelfhulpgroepen en mantelzorg. Zo zal de kans op stress, onrust en depressie 
gereduceerd worden waardoor de draagkracht, die nodig is om voor de zieke partner 

te zorgen, groter wordt. 
 



   

Emotionele ondersteuning is noodzakelijk opdat de zorgenden en de man met 

prostaatkanker hun draagkracht zouden kunnen behouden. De diagnose 
prostaatkanker maakt vele emoties los en het aan elkaar kunnen uiten van wat er 

leeft bij elk van de leden van het gezin is dan ook zeer belangrijk.  
Zo zal er een betere ondersteuning komen van elkaar en van de zieke partner. De 

noden zijn variabel in tijd en kunnen verschillen van persoon tot persoon. Ze kunnen 
afhankelijk zijn van de cultuur, de leeftijd, het bevattingsvermogen en de 

draagkracht van elk van de familieleden. Een persoonlijk aangepaste invulling van die 
noden is dan ook aan de orde. 

 
 

Informeren om de angst te reduceren 

 

Vroeger werd de levenskwaliteit na een radicale prostatectomie gecorreleerd aan de 
aanwezigheid of afwezigheid van progressie van de ziekte. Co-morbiditeiten zoals 

incontinentie en erectiele disfunctie kwamen zelden of niet aan bod. Nu wordt er, 
naast de aandacht voor de ziekte, ook veel aandacht besteed aan de neveneffecten 

van de diverse prostaatkankerbehandelingen. Tijdens de pre – en postoperatieve 
voorlichting zullen deze co-morbiditeiten dan ook voldoende ruim toegelicht worden. 

Ook zal een blijvende voorlichting en support van de patiënt en zijn omgeving ertoe 
bijdragen dat het herstel van de patiënt en zijn omgeving vlotter zal verlopen. 

 
 

Preoperatieve bezorgdheden 

 

Om de diagnose van prostaatkanker te kunnen stellen, dienen er verschillende 
onderzoeken te worden uitgevoerd. Het wachten op de resultaten van deze 

onderzoeken brengt heel wat angst en spanning met zich mee. Daarom moet deze 
periode zo kort mogelijk gehouden worden. 

 



   

Omgaan met de diagnose van prostaatkanker is niet gemakkelijk en de aanvaarding 

ervan vraagt tijd en gebeurt in verschillende fases. De diagnose komt altijd als een 
donderslag bij heldere hemel. Het meedelen van het nieuws aan de partner en de 

familieleden gebeurt soms niet direct. Dit moeten we respecteren. 
 

De keuze voor een bepaalde therapie is niet altijd gemakkelijk en soms laten de 
patiënten de keuze over aan de uroloog. Andere patiënten gaan zich verdiepen in de 

materie (boeken, internet) en spreken erover met de huisarts, een andere uroloog 
(second opinion), de partner, vrienden, andere mannen met prostaatkanker 

(lotgenoten), … Veel mannen willen zo vlug mogelijk de kanker uit hun lijf. Vooral 
mannen die iemand persoonlijk kennen die aan prostaatkanker overleden is, kiezen 

voor een chirurgische behandeling en liefst zo vlug mogelijk. 

 
 

Postoperatieve bezorgdheden 

 

De angst voor het onbekende is het grootst direct postoperatief. Wat kan ik 

verwachten? De meeste mannen worden ontslagen met een verblijfsonde ter 
plaatse. Deze sonde kan klachten geven zoals pijnlijke blaasspasmen, rectale pijn, 

hematurie, urineweginfecties, … De patiënt en zijn partner moeten hiervan op de 
hoogte zijn en moeten weten dat veel van bovenvermelde gebeurtenissen een 

normaal onderdeel zijn van de postoperatieve periode. De patiënt krijgt het best een 
schriftelijke handleiding mee naast de verkregen verbale informatie. Zo kan hij alles 

nog eens nalezen op zijn eigen tempo en wanneer het hem past. De technische zorg 

aan de sonde wordt het best aangeleerd in het ziekenhuis en in het bijzijn van de 
partner of één van de kinderen. Het betrekken van de directe omgeving in de 

uitvoering van de technische zorg zal ook bij deze mensen een angstreductie teweeg 
brengen. 

 



   

Veel mannen schrikken van de hoeveelheid urine die ze verliezen wanneer de sonde 

verwijderd wordt. Ze moeten hiervan voldoende op de hoogte zijn gebracht. Met de 
preoperatieve bekkenbodemkinesitherapie zal de patiënt een middel hebben om de 

incontinentie geleidelijk aan onder controle te krijgen. Een goede voorlichting over de 
beschikbare incontinentiematerialen is eveneens een onderdeel van het zorgplan. De 

incontinentie is een onmiddellijke bezorgdheid van de patiënt maar deze is van korte 
duur zeker wanneer de patiënt voelt dat hij controle kan krijgen over deze toestand. 

 
De bezorgdheid op latere termijn is deze voor de erectiele disfunctie (ED). De man 

voelt zich geen man meer. Sommige mannen gaan irrationeel denken (de man 
verwijt bijvoorbeeld de partner dat deze een verhouding heeft - anderen voelen zich 

schuldig over het feit dat ze hun partner niet meer het gewenste seksueel genot 

kunnen verschaffen). Veel mannen zitten duidelijk verveeld met het probleem maar 
durven hiervoor geen hulp te zoeken. Anderen doen dit wel maar volharden dikwijls 

niet in de therapie (ICI). De kennis dat er iets bestaat om de erectiestoornis te 
verhelpen is soms geruststellend genoeg en voor de behandeling wacht men dan nog 

wat. Je moet dus nagaan welke de bezorgdheid is van de man en welke de betekenis 
is van de ED voor de man. De partner van de man met prostaatkanker zal soms haar 

man stimuleren om hulp te zoeken voor zijn erectiestoornissen. Ze doet dit omdat ze 
bezorgd is voor het zelfbeeld die haar man heeft of omdat ze voor de diagnose 

prostaatkanker een goede seksuele relatie hadden. Je moet dus ook nagaan wat de 
betekenis is van de ED voor het koppel. 

 
Angst voor het onbekende, angst om te sterven, angst voor herval, angst voor de 

adjuvante therapie,… Het informeren en geruststellen van de patiënt stopt dus niet. 
Mannen die geen progressie van de ziekte hebben en dus ‘genezen’ zijn zullen een 

grotere draagkracht hebben en beter kunnen omgaan met de co-morbiditeiten. 
Oudere patiënten zullen toleranter zijn dan de jongere patiënten. 

 

 



   

Informatie 

 

Er is een duidelijke correlatie tussen de hoeveelheid verkregen begrijpelijke 
informatie en de tevredenheid over de behandeling, de houding tegenover de 

behandeling (frustratie, hulpeloosheid, …), de therapietrouw, de angstreductie, de 

rapportage van de neveneffecten, de zelfzorgzaamheid, het zelfbeeld, de 
symptoomcontrole, … De diagnose, de behandeling en de postoperatieve 

morbiditeiten worden beter verwerkt wanneer de patiënt hierover voldoende werd 
geïnformeerd en wanneer de patiënt kon rekenen op een blijvende (telefonische) 

professionele support. 
 

De timing van de verkregen informatie wordt als belangrijk ervaren. Zo moet de 
hoeveelheid informatie tijdens het bespreken van de diagnose beperkt worden omdat 

de patiënt ervaart dat na de diagnosemededeling er niet veel meer meegedragen 
wordt van alle bijkomende informatie. De informatie wordt gegeven op het moment 

dat de patiënt en zijn omgeving dit willen. De nood aan informatie is afhankelijk van 
het stadium van de ziekte. 

 
De informatie moet begrijpelijk zijn en dat moet gecontroleerd worden via dialoog 

(communicatie). Er is zeer dikwijls een discrepantie in wat de patiënt zegt wat hij 
verstaan heeft en wat de professionele gezondheidswerker denkt dat de patiënt 

verstaan heeft. Veel informatie dient vertaald te worden in gedragingen en daarom 
moet de patiënt de informatie goed begrijpen. Het informeren tijdens stressperiodes 

moet vermeden worden daar de cognitieve functies bij stress het laten afweten. Je 

moet als gezondheidswerker dus altijd nagaan in welk verwerkingsstadium de patiënt 
zich bevindt. 

 
De informatie moet gegeven worden in functie van de draagkracht van de patiënt en 

zijn omgeving. Het beoogde doel is de angstreductie en niet het creëren van onrust. 
De patiënt zal zelf aangeven hoeveel informatie hij wil. Intern georiënteerde mannen 

zullen meer informatie willen en zullen de dingen bij naam noemen. Extern 



   

georiënteerde mannen zullen hun lot overdragen aan de behandelende artsen en 

zullen liever eufemismen gebruiken dan wel de dingen bij naam te noemen. Het 
informeren van deze laatste groep is de grootste uitdaging. De informatie houdt 

rekening met de culturele achtergrond van de patiënt en zijn omgeving. Wat 
betekent de ziekte binnen deze cultuur? Wat kan er voorgesteld worden als 

behandeling? De informatie wordt niet alleen verbaal gegeven (met extra visuele 
ondersteuning - powerpoint) maar moet ook schriftelijk worden meegegeven aan de 

patiënt en/of zijn omgeving. Deze informatie mag geen onrust veroorzaken (CAVE 
patiënten die in een ontkenningsfase zitten). Er moet nagegaan worden of de patiënt 

kan lezen. 
 

Er moet een blijvende support zijn (telefonisch vanuit het ziekenhuis - 

eerstelijnszorg: huisarts, thuisverpleegkundige, kinesist) van de patiënt en zijn 
omgeving. Deze support is het meest intensief tijdens de eerste drie maanden na de 

behandeling. Er moet ook geëvalueerd worden hoe de patiënt en zijn omgeving 
omgaan met de diagnose en dat in functie van de tijd. 

 
Er zijn socio-economische factoren die bepalend kunnen zijn voor het verkrijgen van 

de informatie. Kan de patiënt gebruik maken van de bestaande voorzieningen? Voor 
veel patiënten zijn de gezondheidswerkers een betrouwbare bron voor het verkrijgen 

van informatie en het is dan ook de taak van deze gezondheidswerkers om er voor te 
zorgen dat de patiënt en zijn omgeving de informatie begrijpelijk krijgen en kunnen 

onthouden. De patiënt moet ook gestimuleerd worden om actief te participeren in 
het genezingsproces en om te helpen bij de therapiekeuze. Toch moet je als 

gezondheidswerker aanvaarden dat niet alle patiënten dit laatste willen. Sommigen 
willen enkel geïnformeerd worden zonder te moeten mee beslissen over de 

therapiekeuze. De informatie moet eerlijk zijn en de gezondheidswerker moet 
meevoelend en zorgzaam zijn tijdens het verschaffen van deze informatie. 

Oogcontact en lichaamstaal zijn belangrijk. 

De informatie wordt zoveel mogelijk aan het koppel samen gegeven. 



   

Informatiebronnen van de patiënt 

 

Huisarts 
Uroloog 

Gespecialiseerde verpleegkundigen 

Kinesist 
Thuisverpleegkundige 

Partner 
Directe omgeving (kinderen, oom) 

Vrienden of kennissen met prostaatkanker 
Lotgenoten (verenigingen) 

Boeken - Brochures - DVD of video - Televisie (gezondheidsprogramma’s) - 
Voordrachten – Internet 

 
 

Een goede familiegerichte zorg voldoet aan bepaalde 
noodzakelijk kenmerken: 

 

• de relatie tussen de familie en de professionele gezondheidsverstrekker is 

onbevooroordeeld en gebaseerd op eerlijke en open communicatie. 
• de familie wordt gerespecteerd voor hun kennis over de patiënt en ze wordt 

gezien als een constante in het leven van de patiënt. 

• de diversiteit van de familie wordt gerespecteerd alsook hun individuele 

normen. 
• er wordt informatie gegeven aan de familie die begrijpelijk is voor elk van de 

leden. Er is bewijs van dit begrip via communicatie. 
• de familieleden worden betrokken in de opmaak van het zorgplan en de 

uitvoering van de zorg. 

• de zorgverlener stimuleert normaal en autonoom functioneren. 



   

• de zorgverlener houdt rekening met alle familieleden en erkent dat de patiënt 

met prostaatkanker niet altijd de enige zorg is van de familie. 

• de verzorgende rol van de familie wordt ondersteund en er is support voor de 
fysieke en emotionele noden (teaching, communicatie, telefonische support, 

zelfhulpgroepen). 
 

 



   

Tot slot 

 
Wanneer partners vanaf de diagnose betrokken worden bij de opmaak van het 

zorgplan, krijgen ze direct belangrijke informatie over de ziekte, de behandeling van 
de ziekte en over de gevolgen van die behandeling. Ze zullen zo alles beter begrijpen 

en ze zullen de zorg voor de partner met prostaatkanker beter kunnen dragen. Ze 
zullen gemakkelijker en opener communiceren, onderling en met hun professionele 

gezondheidsverstrekkers. Ze zullen zich meer betrokken voelen wat op zijn beurt de 
relatie zal versterken. De zorg zal hierdoor gemakkelijker verlopen en aan kwaliteit 

winnen. 

 
De kans op angst en depressies zal afnemen. De zorg voor de patiënt blijft natuurlijk 

heel belangrijk en het is en blijft de patiënt die beslist hoeveel informatie hij toelaat 
voor ieder familielid afzonderlijk, maar het is een uitdaging voor de 

gezondheidswerkers om een evenwicht te vinden in de zorg voor de patiënt en zijn 
familie. Een goed gebalanceerde familiegerichte zorg zal ten goede komen aan de 

uitkomst van de zorg. Hierbij is de dialoog een belangrijk hulpmiddel waarmee de 
noden en behoeften kenbaar gemaakt worden, waarmee emotionele en 

psychologische ondersteuning wordt gegeven en waarmee het veranderde seksueel 
functioneren onder woorden kan worden gebracht. 



   

Medisch Maatschappelijk Werk 



   

Inleiding 

 

Als medisch-maatschappelijk werker op de dienst urologie wordt er nauw 
samengewerkt met de verpleegkundigen, dokters en patiënten. Je vormt een 

belangrijke schakel binnen de prostaatkliniek en je kijkt tevens naar de thuissituatie 
van de patiënten. Dit zorgt voor een aangename afwisseling in het werk, want als we 

de populatie van patiënten bekijken die een Da Vinci prostatectomie ondergaan, zien 
we veel diversiteit: iedereen heeft een eigen karakter (die al dan niet toelaat hulp te 

aanvaarden of te vragen), iedereen heeft een verschillende thuissituatie, iedereen 

kan leeftijdsgebonden problemen ondervinden, … en deze omgeving zorgt ervoor dat 
er veel uiteenlopende hulpvragen kunnen gedefinieerd worden. 

 
 

Algemene competenties medisch-maatschappelijk werker 
(MMW) 

 

Het is moeilijk om een eenduidige definitie te geven van wat de job als medisch-
maatschappelijk werker inhoudt, dit omdat er zich een brede waaier aan noden kan 

voordoen waarbij de medisch-maatschappelijk werker de brug vormt tussen het 
medische en het sociale (maatschappelijke). 

Door de doorgedreven professionalisering houden zorginstellingen zich de laatste 

jaren in toenemende mate bezig met de verandering naar vraaggestuurde zorg. Dit 
betekent dat de zorg aangepast wordt aan de noden van de patiënt en als MMW is 

het dus belangrijk deze noden te ontdekken, te nuanceren en te interpreteren. 
Eenmaal deze noden in kaart werden gebracht, wordt er door de MMW hulp en 

advies geboden: 
 

• er kan informatie gegeven worden (over zelfhulpgroepen, organisaties en 
tussenkomsten, huur en aankoop van materialen voor thuisopvang, 

prothesen, …). 



   

• er wordt hulp geboden bij het bemiddelen en samenwerken met interne en 

externe diensten (de patiënt helpen bij het oriënteren en contacteren van 

eerste- en tweedelijnsdiensten zoals gezinszorg, thuisverpleging, sociale dienst 
van het ziekenfonds, oppasdienst, OCMW, Centrum Algemeen Welzijnswerk, 

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, …). 
• er wordt samen gekeken met de patiënt of er beroep kan gedaan worden op 

sociale voorzieningen (tussenkomsten/dienstverlening die de overheid geeft 
aan bepaalde patiëntengroepen: bv. een parkeerkaart, 

belastingsvermindering, tussenkomsten van het ziekenfonds, inschrijving 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, …). 

• samen met de patiënt wordt de ontslagregeling uitgebouwd (kijken of een 

hersteloord of revalidatiecentrum aangewezen is, oriëntatie naar een rusthuis, 
de thuissituatie bekijken en hulp aanreiken waar nodig (thuisverpleging, 

opvang, poetshulp, …). Dit alles gebeurt in overleg met de behandelende arts, 
andere ziekenhuismedewerkers, huisarts en externe hulpverleners. 

 
Als MMW kan je ook een ondersteunende rol bieden: 

 
• als de psychische draagkracht van patiënten en hun familie bij het verwerken 

van hun angsten en emoties op de proef gesteld wordt. 

• bij arbeidsactieve personen met moeilijkheden binnen hun werksituatie (er kan 

gekeken worden naar bemiddeling, werkreductie, loopbaanonderbreking, 
herscholing of andere faciliteiten). 

• bij oudere mensen en andere kwetsbare groepen die te kampen krijgen met 
financiële moeilijkheden ten gevolge van de ziekenhuisopname, de ambulante 

zorg en de kosten voor thuisopvang. 
• bij conflictsituaties (in een relatie, in verband met het werk of in verband met 

de woonsituatie, zoals bv. een huurwoning). Er wordt samen naar een 

oplossing gestreefd waarbij de MMW als bemiddelaar optreedt. 
• in specifieke situaties die hierboven niet vermeld werden (introductiefolder van 

de dienst MMW). 

 



   

Medisch-maatschappelijk werk en de da Vinci prostatectomie 

 

Om de patiënten, die een da Vinci prostatectomie hebben ondergaan, van een goede 
opvang te voorzien, werd er een klinisch pad ontwikkeld rond de robotoperatie. Dit 

klinisch pad kwam tot stand door een transmurale werkgroep bestaande uit 
urologen, huisartsen, thuisverpleegkundigen, ziekenhuisverpleegkundigen, een 

gespecialiseerd prostaatverpleegkundige, thuiskinesisten, ziekenhuiskinesisten, 
instanties voor gezinsondersteuning en de dienst medisch-maatschappelijk werk, dit 

allemaal ondersteund door het SIT (Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg) van de 

regio’s Brugge en Knokke. Het klinisch pad beschrijft het gehele traject die de patiënt 
doorloopt bij een da Vinci prostatetomie vanaf het moment waarop beslist wordt om 

tot een operatie over te gaan tot en met de laatste postoperatieve controle. Het is 
binnen dit klinisch pad dat er een duidelijke rol is weggelegd voor de medisch-

maatschappelijk werker (MMW). 
Meestal gebeurt het eerste contact met de patiënt in het ziekenhuis zelf. Uit de uitleg 

die de uroloog of de prostaatverpleegkundige geeft, kan weliswaar blijken dat er bij 
de patiënt noden benoemd worden waardoor er, voor de opname in het ziekenhuis, 

door de patiënt contact wordt genomen met de MMW. Tijdens het eerste contact van 
de MMW met de patiënt wordt een zogenaamde sociale anamnese afgenomen. Deze 

sociale anamnese is een verkennend gesprek waarin de MMW (onderliggende) 
hulpvragen probeert te herkennen waarbij begeleiding nodig zou kunnen zijn. Hierbij 

wordt vooral aandacht besteed aan de sociale context (familiale situatie, wie zijn de 
mantelverzorgers, …). 

Het kan weliswaar blijken dat er geen hulp of geen extra begeleiding nodig is, maar 
dan nog blijft het eerste verkennend gesprek belangrijk. Door het contact wordt als 

het ware ‘een gezicht’ gegeven aan de dienst MMW. Dit kan ervoor zorgen dat de 

drempel verlaagd wordt en dat de patiënten sneller hulp durven te vragen. Zo kan er 
sneller een antwoord geformuleerd worden en kan er een betere opvolging 

gerealiseerd worden. Indien uit de anamnese blijkt dat verdere opvolging toch nodig 
is, wordt, in samenspraak met de patiënt, een vervolgafspraak gemaakt waarbij 

gepoogd wordt samen een oplossing te vinden voor de vragen en de noden van de 
patiënt. 



   

Zoals reeds aangegeven is het dus de bedoeling de noden van de patiënt en de 

(onderliggende) hulpvragen te herkennen. In volgend deel worden de specifieke 
hulpvragen besproken die zich voordoen bij mannen die een da Vinci prostatectomie 

ondergaan. Deze lijst is niet eindig of vaststaand en probeert slechts een beeld te 
geven van de meest voorkomende hulpvragen. 

 
 

Specifieke hulpvragen 

 

Bij de da Vinci prostatectomie wordt gebruik gemaakt van de robot (zie voorgaand), 
waarbij één van de voordelen een minder lang verblijf in het ziekenhuis is. Door deze 

minder lange verblijfsduur zien we een verschuiving in de zorg: er wordt vroeger 
gebruik gemaakt van de bestaande eerstelijnszorg om de opvolging verder te 

begeleiden, waar dit vroeger langer in het ziekenhuis gebeurde. 
 

 

Thuiszorg/dienstverlening 

 
• thuisverpleging: Patiënten die een da Vinci prostatectomie hebben 

ondergaan en die het ziekenhuis verlaten, hebben thuis verzorging nodig: er 

moeten laag moleculaire heparines (onder de vorm van een inspuiting) 
toegediend worden, het verband rond de penis moet dagelijks vervangen 

worden en er is de zorg aan de verblijfsonde. Daarenboven spelen de 
thuisverpleegkundigen een belangrijke rol bij de opvolging: zij kunnen 

problemen die zich voordoen ontdekken tijdens de controle en verzorging. 
Naast de wondzorg kunnen zij tevens helpen bij bv. de hygiënische zorgen, 

wat aangewezen kan zijn bij de wat oudere populatie. Sommige mensen 
geven de voorkeur aan een zelfstandig verpleegkundige (al dan niet in een 

groepspraktijk). Anderen verkiezen een dienst die samenwerkt met de 
mutualiteiten of verkiezen de thuisverplegingsdienst van de mutualiteit zelf. 



   

Als lid van een bepaalde mutualiteit is de patiënt niet verplicht beroep te doen 

op de thuisverpleegkundigen van die mutualiteit. Men kan net zo goed een 
andere gekwalificeerde thuisverpleegkundige vragen. Bij de keuze van een 

thuisverpleegkundige kan de raad of hulp van de MMW gevraagd worden. 
 

• gezins- en bejaardenhulp: Het doel van deze dienst is hulp bieden aan 

mensen (gezinnen of alleenstaanden) die onvoldoende in staat zijn zelf hun 
gezinstaak op zich te nemen. Het betreft vooral huishoudelijke of verzorgende 

taken. Taken die deze diensten kunnen opnemen zijn ondermeer: persoonlijke 
verzorging, kleine boodschappen doen, het dagelijks onderhoud van de 

woning (gaande van stofzuigen, dweilen, …), sociaal contact onderhouden en 
ondersteunen, … Voordat deze diensten worden opgestart, vindt er een 

gesprek plaats tussen de patiënt en de hulpverlener van de dienst ‘gezins- en 
bejaardenhulp’ om zo de noden van de patiënten te ontdekken en gepaste 

zorg te kunnen verschaffen. 
 

• poetshulp: De poetshulp staat in voor het normale onderhoud van de woning 

waar nodig. Het kan zijn dat na de ingreep de patiënt zich te zwak voelt en 
dan kan deze dienst een meerwaarde bieden bij het onderhouden van de 

woning. 
 

 
De diensten die juist werden voorgesteld zijn uiteraard niet de enige diensten die 

bestaan in de 
thuiszorg. Deze diensten zijn weliswaar de diensten waar het meeste beroep op 

wordt gedaan bij de 
patiënten na de da Vinci prostatectomie. Indien een patiënt voor de opname meer 

informatie wil, kan 
hij altijd contact opnemen met de dienst MMW of met de sociale dienst van de 

mutualiteit waar de 

persoon aan verbonden is. 
 



   

Herstelcentra 

 
Zoals reeds werd beschreven, wordt de duur van de opname in het ziekenhuis steeds 

korter met een verschuiving van de zorg naar de thuissituatie tot gevolg. Een aantal 
mensen hebben echter meer tijd nodig om te herstellen of tot rust te komen dan de 

tijd die ze hiervoor krijgen in het ziekenhuis. Denken we hier aan de oudere mensen 
die alleenstaand zijn. Een herstelcentrum kan hier een oplossing bieden. Na zijn 

ontslag uit het ziekenhuis gaat de patiënt naar het hersteloord (meestal is dit een 
herstelcentrum verbonden aan de mutualiteit) om daar verder te herstellen van de 

ingreep. Indien de patiënt denkt dat hij deze tijd postoperatief nog nodig zal hebben, 

wordt aangewezen om een tweetal weken voor de opname in het ziekenhuis contact 
op te nemen met de dienst MMW om de aanvraagprocedure op te starten omdat er 

meestal een wachtlijst is bij de herstelcentra. 
 

 

Vervoerdiensten 

 

Patiënten hebben bij opname of ontslag niet altijd de mogelijkheid om op vrienden of 
familie te rekenen om hen naar huis of naar het ziekenhuis te brengen. Veelal wordt 

in een dergelijk situatie beroep gedaan op een erkende ziekenvervoerdienst. Over 
het algemeen hebben de vervoerdiensten een samenwerkingsverband met een 

bepaalde mutualiteit. Om het vervoer te regelen kunnen de patiënten tevens beroep 
doen op de MMW of de sociale dienst van de mutualiteit. 

 
 

Medische materialen & hulpmiddelen 

 
Eenmaal de patiënt terug naar de thuissituatie terugkeert, kan er naast professionele 

hulp ook materiële hulp nodig zijn. Er bestaan verschillende uitleendiensten waar je 
hulpmiddelen kunt bekomen, al naargelang de vraag van de patiënt. Zo kan een 



   

persoon, die zich na de operatie of het ziekenhuisverblijf te zwak voelt om trappen te 

doen, een bed laten leveren die geplaatst wordt op de benedenverdieping. Zo zijn er 
tal van hulpmiddelen die de thuissituatie kunnen vergemakkelijken of meer comfort 

kunnen bieden. De mogelijkheid bestaat ook om via deze diensten 
incontinentiemateriaal aan te vragen. Dit kan via de dienst MMW gebeuren. De 

mutualiteiten hebben meestal een samenwerkingscontract met bepaalde 
uitleendiensten en als men lid is van de desbetreffende mutualiteit, dan kan de 

patiënt een mooie korting bekomen op het gevraagde materiaal. 
 

 

Sociale voorzieningen 

 

Een laatste grote categorie van hulpvragen is deze van de sociale voorzieningen. 
Onder sociale voorzieningen verstaan we de rechten waarop een persoon aanspraak 

kan maken. Omdat er teveel rechten bestaan en deze hier niet allemaal kunnen 
beschreven worden, worden enkel de voorzieningen belicht die het meest voorkomen 

bij personen die een da Vinci prostatectomie ondergaan. Indien er meer informatie 
wenselijk is, al dan niet over andere voorzieningen, kunnen de personen ook hier 

terecht op de dienst MMW, de sociale dienst van de mutualiteit, …: 
 

• verhoogde tegemoetkoming: Het systeem van de verhoogde tegemoetkoming 

maakt de gezondheidszorg voor bepaalde personen goedkoper: 
o bij uitgaven voor gezondheidszorg betaalt u minder remgeld 

o het systeem van betalende derde kan worden toegepast: de 
zorgverlener rekent dan rechtstreeks af met het ziekenfonds 

o voor de maximumfactuur geldt onder meer een lager plafondbedrag 
voor de medische kosten die u jaarlijks zelf moet betalen 

 
• incontinentieforfait: Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming 

in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden. 

 



   

• specifieke voorzieningen: Indien een persoon een bewijs van incontinentie kan 

voorleggen en jaarlijks zijn huisvuilbelasting heeft betaald, kan hij aanspraak 

maken op twee gratis rollen vuilniszakken. 
 

• inkomensvoorzieningen: Patiënten vinden niet altijd de weg naar de 
voorzieningen waarop ze recht hebben. Daarom kan tijdens het verblijf in het 

ziekenhuis de drempel door ons verlaagd worden en kunnen er vragen over 
het inkomen gesteld worden. Sommige ouderen komen niet rond met hun 

pensioen of personen met een handicap hebben door te grote kosten 
onvoldoende van hun inkomen over om te leven. Hier kan de dienst MMW een 

inkomensonderzoek doen en kijken op welke extra voorzieningen de patiënt 
eventueel beroep zou kunnen doen. 

 

 
Om aanspraak te maken op bovenstaande sociale voorzieningen moet er meestal aan 

bepaalde voorwaarden (inkomensvoorwaarde, bepaalde categorie van verminderde 
zelfredzaamheid, ...) voldaan worden. Meer informatie kunnen de patiënten bekomen 

via de dienst MMW, de sociale dienst van de mutualiteit of dergelijke diensten. 
(www.rechtenverkenner.be) 



   

Bijlagen



   

De anesthesie 



   

Wat is anesthesie? 

 

Het woord 'anesthesie' betekent ‘ongevoeligheid voor pijn’. Het gaat om pijn die 
veroorzaakt wordt door een medische of een heelkundige ingreep. 

Men onderscheidt twee vormen van anesthesie: de algehele en de regionale 
anesthesie. Volgens de eerste methode wordt de patiënt volledig ‘in slaap gebracht’, 

terwijl bij de tweede methode de zenuwen van het te opereren lichaamsdeel 
verdoofd worden. Soms gebruikt men beide technieken gelijktijdig. De keuze voor 

algehele of voor regionale anesthesie wordt bepaald door uw gezondheidstoestand 

en het type ingreep dat u zult ondergaan. Soms is een keuze tussen beide mogelijk 
en zal de anesthesioloog dit met u bespreken. 

Tijdens de ingreep zal de anesthesioloog u nauwlettend observeren. Hij stelt een 
aangepaste behandeling in zodat u de ingreep veilig kan doormaken. 

 
 

De algehele anesthesie of narcose 

 
Deze methode van verdoven maakt u bewusteloos en ongevoelig voor pijn. Meestal 

gebruikt men hiervoor geneesmiddelen die ingespoten worden via een ader en 
onmiddellijk op de hersenen inwerken. Daarbij wordt een masker met zuurstof boven 

uw gezicht gehouden om het zuurstofgehalte in uw bloed te verhogen. Soms kan 
men het slaapmiddel toedienen via het masker, dat op het aangezicht aangebracht 

wordt. Deze manier van inslapen draagt de voorkeur bij kleine kinderen. 

Deze krachtige en betrouwbare geneesmiddelen brengen u in een kunstmatige slaap 
die sterk verschilt van de natuurlijke slaap. Deze geneesmiddelen hebben een 

belangrijke weerslag op de ademhaling, het hart en de bloedsomloop. Hier komt de 
anesthesioloog tussen in het bewaken en bijsturen van de werking van alle vitale 

organen. Hiervoor beschikt hij over aangepaste medische apparatuur en extra 
geneesmiddelen. Vaak zal hij een buisje in de luchtpijp brengen en een 

beademingstoestel gebruiken zodat de zuurstofvoorziening niet in het gedrang komt. 



   

Tot de extra geneesmiddelen behoren bijvoorbeeld de krachtige pijnstillers, de 

spierverslappers en de medicatie die de bloeddruk regelen. Zo nodig worden 
infuusoplossingen of bloedproducten toegediend ingeval van overmatig vocht- en 

bloedverlies. 
 

Op het einde van de ingreep zal de anesthesioloog de anesthesie beëindigen. Indien 
nodig worden geneesmiddelen toegediend die de uitwerking van deze stoffen 

versnellen. Na de ingreep wordt u in de ontwaakruimte verzorgd. Hier wordt u terug 
wakker. De bloedsomloop en de ademhaling worden er verder gecontroleerd. Bij 

zwaardere ingrepen en afhankelijk van uw gezondheidstoestand kan vooraf of na de 
ingreep beslist worden tot opname op de intensieve zorgen afdeling. Na de narcose 

houdt de anesthesioloog zich eveneens bezig met de pijnbestrijding. De sedatie is 

een veel lichtere 'algehele anesthesie'. Sedatie kan, zoals bij een anesthesie, ook de 
ademhaling en de beschermreflexen van uw longen (slikken, hoesten) onderdrukken. 

De veiligheidsvoorwaarden en voorbereiding voor een sedatie zijn in principe 
dezelfde als voor de algehele anesthesie. Sedatie zal gebruikt worden bij 

onaangename of pijnlijke medische onderzoekstechnieken (zoals endoscopieën). 
 

 

Regionale anesthesie 

 

Pijn wordt geleid via de zenuwen naar de hersenen. Wanneer men deze geleiding 
uitschakelt, wordt een deel van het lichaam ongevoelig gemaakt of geanesthesieerd. 

Een dergelijke verdoving kan tot stand gebracht worden door rond de zenuwen 
bepaalde geneesmiddelen ('locale anesthetica') in te spuiten. Naar gelang van de 

lichaamsstreek en de toegangsweg, krijgt deze techniek een verschillende naam. Een 

ruggenprik laat toe het onderste deel van het lichaam te verdoven. Er bestaan 
andere technieken die het mogelijk maken slechts een arm, een been of een voet te 

verdoven. 
 

 



   

Wie dient de anesthesie toe? 

 

De anesthesioloog is een arts-specialist in de anesthesie waarbij hij een vijf jaar 
durende opleiding doorlopen heeft om de technieken van anesthesie, intensieve 

zorgen, urgentiegeneeskunde en pijntherapie aan te leren en te beheersen. 
Gedurende deze specialisatieopleiding kan een arts-specialist in opleiding zelfstandig 

allerlei anesthesietaken uitoefenen onder toezicht van een arts-specialist in de 
anesthesie. 

 

 

Het pre-anesthetisch onderzoek 

 

Om u beter te leren kennen en uw gezondheidstoestand te evalueren, zal de 
anesthesioloog een dossier aanleggen. Uw behandelende arts kan hem hierbij 

helpen. Aanbevelingen voor het pre-anesthetisch onderzoek werden opgesteld door 
de anesthesiologen en kan in samenspraak met uw huisarts gebeuren. Dit pre-

anesthetisch onderzoek is belangrijk. Het laat toe om de risico's, die aan elke ingreep 
verbonden zijn, te definiëren. Wij verzoeken u de vragenlijst van het Preoperatief 

samenwerkingsdocument correct te beantwoorden. Het gaat immers om uw 
veiligheid. Veel aandacht zal besteed worden aan de geneesmiddelen die u inneemt. 

Zelfs een aspirientje tegen de hoofdpijn, ingenomen enkele dagen vóór de ingreep, 
kan belangrijk zijn! 

Komt u de dag vóór de ingreep tijdig binnen, dan komt een anesthesioloog vóór de 

ingreep even langs op uw kamer. Dit geeft u de gelegenheid om met een 
anesthesioloog de anesthesietechniek te bespreken. 

De anesthesioloog die uw narcose verzorgt, is niet noodzakelijk dezelfde persoon die 
u preoperatief gezien hebt, maar is wel ingelicht door zijn collega anesthesioloog. 

Komt u dezelfde dag van de ingreep binnen of komt u dringend binnen, zullen we u 
kort voor de inleiding van de anesthesie in het operatiekwartier spreken. 

 
 



   

Nuchter blijven 

 

Voor uw veiligheid vragen wij u vanaf 12 uur middernacht (minimum 6 uur vóór de 
ingreep) niet te roken, te eten of te drinken. Uw maag moet immers leeg zijn voor de 

ingreep. Niet nuchter zijn leidt tot uitstel van uw ingreep. Ringen, sieraden en 
piercings moeten vooraf verwijderd worden. Vals gebit, bril, contactlenzen en 

gehoorapparaat laat u ook beter op de kamer in bewaring. 
 

 

Premedicatie en thuismedicatie 

 
Om het angstgevoel vóór de ingreep te verminderen, kan de anesthesioloog een 

premedicatie voorschrijven. Dit is een geneesmiddel die u voorbereidt op de 
anesthesie en u in zekere mate kalmeert. Bij dagziekenhuis of kort verblijf wordt dit 

meestal niet gedaan. 
Geneesmiddelen voor het hart en de longen, cortisonepreparaten, anti-epileptica en 

maagzuurremmers mogen de morgen van de ingreep genomen worden met een 
slokje water. Bloedverdunners moeten vóór de ingreep gestopt worden. Uw arts kan 

het best beoordelen welke geneesmiddelen u al dan niet verder mag innemen. 
 

 

Het ontwaken 

 
Deze term leidt tot verwarring en wordt beter vervangen door 'herstel van het 

bewustzijn'. Dit herstel verloopt geleidelijk naarmate de anesthetica uitwerken. De 
eliminatie van deze middelen hangt onder andere af van de leeftijd, het 

lichaamsgewicht en van de werking van de medicatie op organen als lever, nieren, 
hart en longen. Bovendien worden niet alle geneesmiddelen met dezelfde snelheid 

geëlimineerd. De anesthesioloog ziet toe op de kwaliteit van het herstel van het 



   

bewustzijn. Hij zal beslissen wanneer u de operatiezaal mag verlaten om opgenomen 

te worden in de ontwaakzaal. 
Na een regionale anesthesie verloopt het herstel van de zenuwfunctie progressief. 

Dit kan verschillende uren in beslag nemen. Op een bepaald ogenblik zal u opnieuw 
kunnen bewegen zonder echter iets te voelen. Dat u zich kan bewegen wil daarom 

niet zeggen dat u uw volle kracht herwonnen heeft. Vooraleer te steunen op het 
been of de arm die geanesthesieerd werd, vraagt u best het advies van een 

verpleegkundige. Tijdens deze herstelfase is een verder verblijf in de ontwaakzaal 
niet altijd vereist. De tijd die men in de ontwaakzaal doorbrengt, varieert. Denk 

vooral niet dat een lang verblijf in de ontwaakzaal betekent dat er verwikkelingen 
zijn: het gaat tenslotte om uw veiligheid. In de ontwaakzaal kan het resultaat van de 

chirurgische ingreep bovendien het best gecontroleerd worden. Wanneer uw 

toestand gestabiliseerd is, wordt u naar uw kamer teruggebracht. 
 

 

Opname op intensieve zorgenafdeling 

 

Bij zware ingrepen of bij een ernstige ziektetoestand vooraf wordt u op de intensieve 
zorgenafdeling opgenomen. Dit is ook zo wanneer postoperatieve bewaking 

essentieel zijn en bij onvoorziene omstandigheden. 
Deze afdeling kan uit verschillende eenheden bestaan. De eenheid waar u terecht 

komt hangt af van de zorg die uw ingreep vereist en de opname mogelijkheden van 
die eenheid. 

 
 

Nadelen en verwikkelingen 

 

Allergieën: Tijdens de anesthesie en de chirurgische ingreep komt u in contact met 
allerhande stoffen: anesthetische medicamenten, antibiotica, perfusie-oplossingen, 

prothesecement, latex (rubber), … 



   

Sommige patiënten kunnen hiervoor allergisch zijn, zonder het zelf te weten. Dit kan 

reacties uitlokken zoals huiduitslag, astma, daling van de bloeddruk. Een enkele keer 
kunnen deze allergieën een zware reactie veroorzaken, die men 'anafylactische 

shock' noemt. Indien u weet hebt van allergieën moet u dit voor de ingreep aan de 
anesthesioloog melden. 

 
Misselijkheid en braken kunnen helaas optreden na een ingreep. Verschillende 

factoren zijn hiervan de oorzaak: chirurgische stress, angst, pijnstillers, het type 
ingreep, ... Vandaag beschikt de anesthesioloog over geneesmiddelen, waardoor 

deze verwikkelingen minder frequent voorkomen. 
 

Postoperatieve pijn: (pijn na de ingreep) Er bestaan heel wat technieken om de 

postoperatieve pijn te verminderen. Uw anesthesioloog kan u alles vertellen over de 
beste methode om u door de postoperatieve periode heen te helpen. 

 
Heesheid: Tijdens een algehele anesthesie brengt men dikwijls een buisje aan tussen 

de stembanden om de toevoer van zuurstof naar de longen te verzekeren. De 
anesthesie kan tevens een droog gevoel veroorzaken in mond en luchtpijp. Hierdoor 

kan men gedurende enkele dagen hees zijn. 
 

Tandletsels: Een slecht verzorgd gebit met losstaande tanden kan aanleiding geven 
tot tandschade. Gelieve dit vooraf met uw huisarts te bespreken. 

Concentratiestoornissen, moeheid: Elke operatieve ingreep kan tijdelijk moeheid en 
concentratiestoornissen geven. 

 
Bewustzijnsstoornissen: Door het gebruik van pijnmedicatie zijn 

bewustzijnsstoornissen de eerste 24 uur na de ingreep nog mogelijk. Daarom mag u 
geen voertuig besturen, gevaarlijk werk verrichten of belangrijke beslissingen nemen 

in deze periode. 

 



   

Zenuwletsels: Zowel tijdens locoregionale en algehele anesthesie kunnen 

uitzonderlijk zenuwletsels ontstaan ter hoogte van de ledematen. Deze uiten zich in 
voosheid. 

 
Ernstige verwikkelingen: Ook al heeft de anesthesie en de chirurgie vandaag een 

graad van veiligheid bereikt die voorheen nooit behaald werd, toch bestaat er toch 
een onvoorspelbaar gevaar op ernstige verwikkelingen. Deze zijn zeldzaam en 

kunnen te wijten zijn aan de anesthesie, aan de chirurgie, aan de graad van 
dringendheid, aan uw vooraf bestaande ziektetoestand of aan een combinatie van 

deze factoren. 
 

Wij kunnen ze hier niet allemaal in detail bespreken, maar uw anesthesioloog zal uw 

vragen daarover 
graag beantwoorden. 

 
 



   

Uw toestemming 

 

U kan een anesthesie, zoals elke medische ingreep weigeren. Uw anesthesioloog zal 
u de meest geschikte anesthesie toedienen en vraagt hiervoor uw toestemming. U 

kunt hem/haar steeds wat dat betreft alle inlichtingen vragen. Voor de kinderen zal 
de toestemming gegeven worden door de wettige vertegenwoordiger (vader, moeder 

of voogd). Dit geldt eveneens voor personen die omwille van andere redenen niet in 
staat zijn zelf te beslissen. Indien u na het lezen van deze informatiebrochure nog 

vragen hebt, kan u terecht bij uw anesthesioloog. 

 
 

Toestemming door patiënt of ouders (voogd) te ondertekenen 
(Idem aan toestemming op Preoperatief samenwerkings-
document) 

 
1. Ik bevestig dat ik de informatiebrochure ‘Wat indien u een anesthesie nodig 

hebt?’ ontvangen, gelezen en begrepen heb.  

2. Ik bevestig dat ik een anesthesioloog pre operatief kon spreken. 
3. Ik weet dat het verboden is te eten, te drinken en te roken vanaf middernacht 

voor de ingreep en dat contactlenzen, ringen, sieraden, vals gebit en piercings 
voor de ingreep verwijderd moeten worden. 

4. Indien ik in dagziekenhuis opgenomen wordt, zal ik geen auto, geen fiets of 
bromfietsbesturen de eerste 24 uur na mijn ingreep. Ik zal het dagziekenhuis 

niet verlaten zonder begeleiding. Ik zal de richtlijnen van de arts en de 
verpleegkundige over de nazorg thuis opvolgen. Er zal thuis iemand aanwezig 

zijn de volgende 24 uur. 
5. Hierbij geef ik aan de anesthesiologen mijn toestemming om een anesthesie 

te verrichten of een andere medische daad uit te voeren die nodig geacht 
wordt. 



   

6. Gelieve deze toestemming zeker te ondertekenen op het Preoperatief 

samenwerkingsdocument dat u ook door uw huisarts laat invullen. 
 

 
Indien u nog vragen hebt na uw gesprek met uw huisarts kan u telefonisch contact 

nemen met de verantwoordelijke anesthesioloog in uw ziekenhuis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Protocollen



   

 

 
 
 

Omschrijving 

 
Het reinigen van de darmen door drinken van een daarvoor aangepaste oplossing. 

 
 

Indicaties 

 
Als voorbereiding op de heelkundige ingreep (operatie). 

 
 

Benodigdheden 
 

Voorschrift arts. 
Het product: 2 X 1 pakje Moviprep® - (in ieder pakje steekt er een zakje A en een 

zakje B) 
Twee liter drinkwater en/of andere klare dranken. 

 
 

Voorbereiding 
 

De dag vóór de operatie: 
Een lichtverteerbaar ontbijt mag worden ingenomen. 

Start om +/- 8 uur ’s morgens. 
 



   

Bereiding en inname: 

Het eerste pakje oplossen (zakje A en B) in één liter water en uitdrinken in één uur 
tijd. Minimum drie maximum vier uur tussentijd respecteren. Ondertussen minstens 

een halve liter water drinken om uitdroging te vermijden. Rond 12 uur opnieuw: 
tweede pakje oplossen (zakje A en B) in één liter water en uitdrinken in één uur tijd. 

De werking hangt af van persoon tot persoon. Meestal ervaart u effect na 30 tot 60 
minuten maar het kan doorgaan tot 6 uur na inname. Blijf in de nabijheid van een 

toilet, gezien frequente bezoeken naar het toilet vereist zullen zijn. 
 

 
Nevenwerkingen (mogelijke -) 

 

Misselijkheid, buikkrampen, opgezette buik. 
 

 
Aandachtspunten – Observatie 

 
Bovenstaande hoeveelheid is normaal gezien voldoende om rein te zijn. 

Men is pas rein, als de stoelgang vlokkenvrij is. Wanneer men de dag voordien niet 
te zwaar gegeten heeft is men sneller rein. 

Tijdens de darmvoorbereiding zal de patiënt grote hoeveelheden vocht verliezen. Dit 
is normaal. Maar het is erg belangrijk dat dit vochtverlies wordt gecompenseerd door 

een adequate vochtinname tijdens de voorbereiding, dit om dehydratatie te 
vermijden. Motiveer de patiënt dus voldoende klare dranken te drinken om het 

vochtverlies op te vangen. Ook zal een adequate vochtinname de darmen 
gemakkelijker helpen reinigen. 

 
 

 

 
 

 



   

Verslaggeving 

 
De patiënt brengt bij opname op de afdeling verslag uit aan de verpleegkundigen of 

de prostaatverpleegkundige. 
 

 
Patiënteninfo 

 
• dit product is suikervrij. 

• dit is een geneesmiddel. Steeds op doktersvoorschrift! Meldt de arts zo u nier- 

of hartproblemen hebt, bloedverdunners innam of op een zoutarm dieet staat. 
• zo patiënt tijdens darmvoorbereiding rectaal bloedverlies vaststelt of geen 

darmwerking ondervindt (geen toiletbezoek na 6 uur na inname) dan moet 

deze contact opnemen met de huisarts en de darmvoorbereiding staken. 
• zie bijsluiter van het product. 



   

 
 
Omschrijving 

 

Een thrombose is een bloedklonter die kan ontstaan in een bloedvat. Meestal gebeurt 
dit in een bloedvat van de kuit. Indien de klonter loskomt van de vaatwand en zich 

verplaatst spreken we van een embolie. Dit is een potentieel gevaarlijke toestand die 
zoveel mogelijk moet voorkomen worden. 

 
 
Middelen 

 
• TED anti-thrombosekousen 
• inspuiting van heparine met laag moleculair gewicht (LMWH) 
• patiënt instrueren om veel te bewegen 

 
 
Indicaties 

 

Voorkomen van DVT (diepe veneuze thrombose) en thrombo-embolische accidenten 
na de ingreep. 

Op medisch voorschrift: 
• inspuiting: heparine met laag moleculair gewicht (LMWH) 
• compressietherapie: anti-thrombosekousen 

 
Aandachtspunten – Observatie 

 
• DVT kan vermeden worden door veel te bewegen, de lichamelijke activiteit zo snel mogelijk 

hervatten, mits specifieke voorzorgen in acht te nemen (niet fietsen, niet tillen boven de vijf 
kilogram, …) 



   

Voorbereiding 

 
Materiaal: spuitampul + desinfectans, TED kousen 

 
Verloop 

 
Inspuiting: gedurende 10 tot 20 dagen 

Plaats + techniek: zie bijsluiter (steeds liggend, hoek van 90°, luchtbel boven, in de 
buikwand …) 

TED: gedurende 14 dagen, ter evaluatie door de verpleegkundige. 
 

 

Patiënteninfo 
 

• anti-thrombosekousen of TED-kousen zijn kousen met een ‘gegradueerde 
compressie’. Dat wil zeggen dat de druk van de kousen gelijkmatig verdeeld 

is. Ze bevorderen de doorstroming van het bloed in de onderste ledematen en 
verminderen het gevaar dat in uw benen bloedstollingen worden gevormd. 

Bloedstolling kan optreden doordat u zich na de ingreep minder kan bewegen 
en uw spieren minder actief zijn. Uw dokter heeft hier rekening mee 

gehouden en heeft de kousen voorgeschreven om dit risico te voorkomen. 

• opdat de kousen efficiënt zouden zijn, moet de druk op de juiste plaats 
worden uitgeoefend. Daarom is het belangrijk dat men de juiste kous kiest en 

ze correct aantrekt. De verpleegkundige zal de afmetingen van uw been 
nemen zodat de juiste kous kan gekozen worden. 

 
 

Richtlijnen bij het aantrekken: 
 

TED-kousen trekt u niet aan zoals gewone kousen. Volgende richtlijnen maken het 

aantrekken makkelijker. Er bestaat geen verschil tussen links en rechts. Steek de 
hand in de kous tot aan de hiel. Hou het midden van de hiel vast en trek de kous tot 



   

aan de hiel binnenste buiten. Trek nu de kous zorgvuldig over de voet en de hiel. Uw 

hiel moet goed in het midden van de koushiel zitten. Trek de kous nu hogerop 
(bovenkant op 2,5 cm onder de knieholte). Let er op dat er voldoende teenruimte is 

en dat de opening aan de onderzijde van de voorvoet komt. Strijk de rimpels glad. 
Trek eventueel het teengedeelte naar voren om de tenen voldoende ruimte te geven. 

 
 

Omstandigheden waarin u anti-thrombosekousen niet kan gebruiken: 
 

• subcutane bypass (onderhuidse overbruggingen van bloedvaten) 

• ernstige ischaemie (zuurstofgebrek door slechte bloeddoorstroming) van de 
onderste ledematen 

• locale aandoeningen aan het been waarbij de kousen van invloed zijn, zoals 

dermatitis (huidirritaties), gangreen (open wonden), zeer recente 
huidtransplantaties of ernstige arteriosclerose (vaatwandverkalkingen) 

• ernstige letsels aan het been 

 
 

Patiënteninfo 
 

Rol de kousen niet op bij het aantrekken. Het oprollen zou de kousen zodanig doen 
spannen dat het zeer moeilijk wordt ze aan te trekken. PLOOI DE BOVENKANT VAN 

DE KOUSEN IN GEEN GEVAL OM! 
Draag de kousen dag en nacht gedurende drie tot vier weken na de operatie, tenzij 

de arts het anders voorschrijft. 
Doe elke dag de kousen uit voor het baden en voor een inspectie van de huid. Let 

vooral op de hielen. Raadpleeg uw arts als u zich zorgen maakt over de toestand van 
uw huid of als de kuit, hielen en tenen pijn doen. 

Trek de kousen aan voor het opstaan. Laat ze niet langer dan een uur uit.  
U mag de kousen met de hand wassen, maar vermijd agressieve wasproducten. 

Indien u geen twee paar kousen voorradig hebt en u de kousen wilt wassen, doe dat 

dan tijdens de dag omdat u dan toch in beweging bent. 



   

Laat de kousen niet in aanraking komen met zalf, olie of soortgelijke stoffen. Ze 

kunnen de elasticiteit schaden. 



   

 
 
Omschrijving 
 

Dagelijkse zorgen: 
• penisverband 

• observaties 

• parameters: 
o pijn 

o temperatuur 

o pols 
o bloeddruk 

o vochtbalans 
 

 
Indicaties 

 
Na totale radicale prostatectomie, ter preventie van opstijgende urineweginfecties en 

tractie ter hoogte van het opvangsysteem. 
 

 
Complicaties / aandachtspunten 

 
Bij (accidenteel) verwijderen van de sonde steeds en onmiddellijk doorverwijzen naar 

de uroloog. 
 

 
 



   

Benodigdheden 

 
• steriele set: kompres 7,5/ 7,5 - 5 kleine kompressen - pincet 

• fysiologische oplossing als reinigingsmiddel 

• kleefpleister 

• zo nodig: cicatriserende en desinfecterende zalf (type Cetavlex®, ...) 
• opvangsystemen: beenzak met antiknikleiding en nachtzak 

 

Voorbereiding 
 

• materiaal: alles steriel klaarleggen 
• patiënt: goed informeren en eventuele vragen beantwoorden 

• uitvoerder: correcte handhygiëne 

 

Verloop 
 

Dagelijks het penisverband verversen: 
 

• observeer het verband: deze mag nooit doordrongen zijn met urine, 
bloedresten of andere secreties (denk aan pus, ...) bijv. bij blaasspasmen. 

• het vorige verband verwijderen, rekening houdend met hoe de pleisters zijn 

aangebracht. Steeds starten met de pleisters op de sonde, laatst verwijderen 
ter hoogte van de penis naar de pubis toe. 

• reinig grondig de meatus en de glans penis tot aan de basis met fysiologische 

oplossing. 
• na het reinigen steeds de voorhuid terug (volledig!) over de glans trekken om 

risico op parafimosis te voorkomen. Dit is een must! 
• breng zo nodig wat beschermende zalf aan bij huidirritatie ter hoogte van de 

glanspenis bv. Aureomycinezalf® of Terra Cortril® . 

• breng een kompres 7,5 / 7,5 aan ter hoogte van de meatus. Let hierbij op dat 
de glans van de penis volledig bedekt is en dat de kompressen niet teveel 

drukken. Zo geen voorhuid aanwezig, moet men er zich van vergewissen dat 



   

een kompres de volledige glans bedekt en dat er nooit pleisters op de ontblote 

glans worden gekleefd! 
 

 
Breng de kleefpleisters aan: 

 
• 3 stroken startend van de schacht van de penis tot aan de pubis. Aan de basis 

van de pleister deze splitten zodat de aanhechting maximaal is. 

• begin met de gesplitte kant van de pleisters op de sonde aan te brengen, kleef 
deze daarna over de kompresjes dat je rond de meatus hebt aangebracht en 

kleef deze door tot op de pubis. 
• doe dit eenmaal bovenaan en dan aan elke zijkant ook één pleister. Een vierde 

pleister dwars op de onderbuik, over de drie andere pleisters. 

• fixeer daarna de sonde op de dij. 



   

 

 
 

Penisverband 

 
 



   

Aandachtspunten 

 
Zie ook tabel met potentiële problemen: 

• observatie van verwoorde pijn: pijn bij defaeceren zelf is normaal, als de pijn 

nadien nog blijft moet je de huisarts verwittigen. 
• observatie van de urine: kleur, geur, vlokken, bloedklonters, hoeveelheid. Er 

mag geen scherpe geur aanwezig zijn, geen vlokken, de urine mag niet te 
donker zijn en de hoeveelheid moet recht evenredig zijn met het ingenomen 

volume vloeistof. 
• meet de dagelijkse hoeveelheid urine, gebruik hiervoor de plaskalender. 

• observatie van de opvangzak: deze mag niet te vol zijn want anders is er te 

veel druk op de blaas zelf. De opvangzak moet dus tijdig geledigd worden. De 

opvangzak moet ook steeds lager hangen dan de blaas. 
• symptomen van ontsteking: roodheid, een branderig gevoel, pijn, eventueel 

opkomende koorts. 
• bij het verwijderen van het verband: absoluut vermijden van tractie op de 

sonde. De tractie kan ontstaan door een knik in de sonde, onvoldoende fixatie 

op de dij, te volle urinezak die gaat doorwegen, verkeerde beweging tijdens 
de slaap. 

• voorkom het zich overvullen van de blaas: door bv. een knik in de sonde te 
voorkomen en door de katheter doorgankelijk te houden. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



   

Patiënteninfo 

 
• zie patiëntenbrochure 

• moedig aan om minstens twee liter water per dag te drinken, zodoende blijft 

er een goede flow verzekerd en kan de kans op infecties verminderd worden. 
• voorkom obstipatie; eerder laxerende voeding tot zich nemen; zo zal het risico 

op pijn tijdens defaeceren verminderd worden. 

• zorg ervoor dat de patiënt tijdig pijn onderkent. Informeer welke pijn normaal 
is en bij welke pijn er moet ingegrepen worden. 

• vraag dat de urinezak nooit boven het niveau van de blaas komt. 

• moedig aan om een dagboek van de hoeveelheid ingenomen vocht en de 
hoeveelheid urine bij te houden (plaskalender). 



   

De verblijfsonde



   

Daar de patiënt voor een kortere of langere periode naar huis gaat met een 

blaassonde kan dit een invloed hebben op zijn functioneren en aanleiding geven tot 
een aantal vragen. Om de angsten voor het onbekende weg te nemen en om de 

zelfstandigheid niet in het gedrang te brengen, hadden wij graag enkele praktische 
tips gegeven. Een sonde is een soepele buis die via de penis naar de blaas gaat met 

als doel de urine te laten aflopen. Eenmaal de sonde ter plaatse zit, wordt er aan de 
tip van de sonde een kleine ballon opgeblazen teneinde deze op zijn plaats te 

houden. Het andere uiteinde van de sonde is verbonden met een urinezak. De arts 
beslist wanneer de sonde wordt verwijderd. 

 

 

 
 

Hygiëne 

 
Om infecties te vermijden is een goede hygiëne uitermate belangrijk. Daarom is het 

wenselijk dagelijks een intiem toilet toe te passen. Met behulp van een proper 
washandje en een neutrale zeep gaat men vervolgens als volgt te werk: men wast, 

na de voorhuid achteruit geschoven te hebben, de eikel van de penis alsook de penis 
zelf. Vervolgens wast men het deel van de sonde dat aansluit aan de penis om dan 

over te gaan naar de teelballen en tot slot te eindigen bij de bilnaad. Na het wassen 
moet je alles goed afspoelen en vervolgens afdrogen met een propere handdoek. 

Vergeet niet de voorhuid van de penis opnieuw vooruit te schuiven om zo een 

parafimosis (zwelling van de voorhuid) te voorkomen (zie foto). Gelieve tijdens het 
wassen de huid te controleren op tekenen van infecties zoals zwelling, roodheid, 

warmte of pijn. Omdat er urine naast de sonde kan druppelen, is het aan te raden 
om een kompres rond de penis aan te brengen of een incontinentieverbandje in de 

slip te leggen. Wanneer het verbandje bevuild is, wordt dit vernieuwd. Voornoemde 
benodigdheden zijn te verkrijgen bij de apotheker of de thuiszorgwinkel. Het gebruik 



   

van poeders of zalven wordt niet verboden, doch hebben hun nut niet bewezen. Het 

nemen van een bad is niet toegestaan maar douchen daarentegen vormt geen enkel 
probleem. 

 

 
voorbeeld van parafimosis wanneer de voorhuid niet teruggeschoven wordt 

 

Vochtinname 

 
Voor een goede afloop van de urine is het aangewezen om voldoende water of niet-

alcoholische dranken te drinken zodat de patiënt op 24 uur ongeveer twee liter plast. 
Een glaasje alcohol bij gelegenheid is geen probleem tenzij er andere tegenindicaties 

zijn (bijv. inname van bepaalde medicatie). Door voldoende te drinken beperkt men 
infecties en vermijdt men constipatie (= harde stoelgang). Harde stoelgang wordt 

tevens voorkomen door inname van een gevarieerde voeding bestaande uit 
groenten, fruit en vezels. 

 

Urinezakken 

 

Er bestaan twee soorten urinezakken, nl. de beenzak en de nachtzak. Hun 

achterzijde is vervaardigd uit zacht non woven materiaal. Deze stof voorkomt 
huidirritatie en een plakkerig gevoel bij het dragen ervan. De afvoerslang is flexibel 

waardoor ze niet kan knikken. Zodoende wordt de kans op belemmering van de 
urineafvoer beperkt. De urinezakken zijn voorzien van een handig aftapkraantje. 

Hierdoor is het ook voor mensen met een verminderde handfunctie gemakkelijk te 
bedienen. 



   

 

 
 

Dankzij de terugslagventiel loopt de urine niet terug in de afvoerslang. De centrale 
lasnaad maakt een verdeling van het gewicht van de urine mogelijk en voorkomt het 

schudden. Draag er steeds zorg voor dat de urinezak lager hangt dan de blaas en er 
tevens niet teveel tractie is op de sonde. Dit kan door de sonde vast te kleven met 

een pleister op het bovenbeen (zie tekening)! 
 



   

Beenzak 

 

Een beenzak is een kleine opvangzak met een capaciteit van 500 à 600 ml urine. 
Dergelijk opvangsysteem is discreter en geeft een grotere vrijheid. Met behulp van 

de bijhorende beenriempjes worden ze aan het bovenbeen of onderbeen bevestigd. 
Voornoemde beenriempjes zijn elastisch en worden vastgemaakt met een velcro-

systeem. 
 

 
 

een beenzak 

 

In plaats van de beenriempjes kunt u ook gebruik maken van de 
urinebeenzakhouder. Dit is een elastische wasbare fixatiekous die op een veilige, 

comfortabele en discrete manier de urine-opvangzak tegen het been fixeert. Dit 
systeem is iets duurder en kan verkregen worden via de firma’s. 

 
Teneinde tractie op de sonde te vermijden, moet het beenzakje tijdig worden 

geledigd; nl. bij een volume van ongeveer 350 cc. Wenst u echter eventjes te rusten, 
denk er dan aan om het beenzakje naast uw bed te bevestigen en dit steeds lager 

dan de blaas. 
 



   

Bij het ledigen van de urinezak, gelieve volgende stappen in acht te nemen: 

1. was uw handen  
2. hou de urinezak boven het 

toilet 
3. open de klep en laat de urine 

aflopen 
4. reinig de uitlaatklep met 

toiletpapier 
5. klep sluiten 

6. handen wassen 

 

Nachtzak 

 

De nachtzak heeft een opvangcapaciteit van 2.000 ml urine en wordt bevestigd aan 
het bed door middel van een haak of een touwtje. 

Tijdens de dag bewaart men de nachtzak in een propere plastieken zak op een koele 
en droge plaats. Denk eraan eerst de zak te ledigen en vervolgens met stromend 

water uit te spoelen, teneinde micro-organismen te vermijden. Bij langdurig gebruik 
is het wenselijk de nachtzak om de vijf à zeven dagen te wisselen. 

 
Gedurende de nacht wordt de nachtzak aan het beenzakje gekoppeld (zie foto). 

Hiertoe is het aangewezen de volgende procedure te volgen: 
1. handen wassen 

2. beenzakje ledigen 

3. uiteinde van beenzakje aan de nachtzak aankoppelen, waarbij het 
beschermdopje van de afvoerslang van de nachtzak, in een potje met 

ontsmetting wordt bewaard. 
4. klep van de beenzak openzetten en deze van de nachtzak sluiten. 

5. handen wassen. 
6. nachtzak bevestigen aan bed en een knikking van de afvoerleiding vermijden. 



   

‘s Ochtends kan de nachtzak, na deze te hebben geledigd, losgekoppeld worden van 

het beenzakje. Vergeet niet de klep van het beenzakje terug te sluiten! 
 

 
 

uiteinde van het beenzakje aan de nachtzak gekoppeld 

 
Inroepen van professionele hulp 

 

Om infecties te voorkomen dient u voldoende te drinken. Bij koorts > 38° C moet u 

uw arts contacteren. Ook een slecht ruikende en troebele urine kan wijzen op een 
urineweginfectie. 

 
Gelieve ook uw huisarts te raadplegen bij misselijkheid, koude rillingen of braken. 

 
Indien u vaststelt dat er gedurende een paar uur geen urine in de urinezak loopt, 

doch u het gevoel hebt van een volle blaas, kan u vragen aan de 
thuisverpleegkundige of de huisarts om de sonde eens te spoelen. 

 
Een beetje bloed in de leiding is normaal. Na een stoelgang (zo weinig mogelijk 

persen) kan het bloedverlies iets groter zijn. Geen paniek. Blijft het bloedverlies in de 
urine aanhouden, moet er professionele hulp ingeroepen worden. 



   

 

Er kunnen blaasspasmen (= gevoel dat u moet plassen en niet kan) optreden. Uw 
lichaam reageert immers op de sonde met een samentrekking van de blaasspier, met 

als gevolg dat er urine naast de sonde loopt. Ingeval van overlast, kan medicatie een 
uitweg bieden. 

 
U bekomt een voorschrift voor pijnmedicatie. Ingeval van teveel pijn tussen de 

bilnaad en het scrotum (balzak), is een kussen een ideaal middel om de druk een 
stuk weg te nemen. 



   

 
 
 
 
Potentiële problemen met blaassonde in situ 
 

• de patiënt gaat steeds huiswaarts met een verblijfsonde. 

• de positie van de verblijfsonde is beveiligd door een ballonnetje, gevuld met 

10 cc fysiologische oplossing, en door de aanwezigheid van een penisverband. 
• deze verblijfsonde is steeds verbonden met een opvangzak. 

• controleer de afvoer van de urine. Gebruik collecteersystemen met anti-

knikleiding. 

• voor de drainage van de urine moet de collecteerzak steeds lager hangen dan 
de blaas. 

• vermijden van tractie op de sonde. Indien de sonde accidenteel verwijderd 

werd, mag een nieuwe sonde enkel herplaatst worden door de uroloog of de 
assistent-uroloog. 

• in de postoperatieve periode mag er geen ventielstop gebruikt worden! 



   

Probleem Oorzaak Voorgestelde actie 
 
1. UWI geïntroduceerd in 
het gesloten systeem 
    
    branderig gevoel ter 
hoogte van de blaas    
 
    stinkende, troebele 
urine 

 
Onnauwkeurig / 
onsteriel handelen. 
 
Verbreken van 
gesloten systeem. 

 
Controleer en noteer het 
debiet en de kleur van de 
urine - zo nodig moet de 
patiënt meer drinken. 
 
Instrueer een vochtinname 
van twee tot drie liter per dag 
om het spoelen van de blaas 
te bevorderen. 
 
Zorg voor een gesloten 
drainagesysteem om de kans 
op urineweginfecties te 
verkleinen. 
 
Neem een vers urinestaal bij 
vermoeden van UWI 
(urineweginfectie) en verwittig 
de arts. Dien de 
voorgeschreven AB 
(antibiotica) toe. 
 

 
2. Het niet verdragen van  
    blaassonde, pijn 

 
Irritatie van urethrale 
en/of blaasmucosa. 
 
Blaasspasmen door de 
aanwezigheid van de 
blaassonde. De patiënt 
klaagt over een valse 
plasdrang en pijn vnl. ter 
hoogte van de top van de 
penis. 
 
Psychologische impact 
op het zelfbeeld van 
patiënt. 
 

 
 

 
Is er afvoer van de urine 
mogelijk? Geen knik? 
Bloedklonter? Urinedebiet ok? 
 
Fixeer de catheter extra om 
onnodige tractie op de sonde 
te vermijden. 
 
Vermijden van tractie op de 
sonde. Indien de sonde 
accidenteel verwijderd werd 
mag een nieuwe sonde enkel 
herplaatst worden door de 
uroloog of de assistent-
uroloog. 
 
Bespreek met arts het gebruik 
van anticholinergica (bijv. 
Ditropan® 5 mg, 3x1/2 tot 
3x1 per dag  // cave droge 
mond! - niet bij glaucoom!). 
 
Zonodig wordt 1 amp. 



   

Voltaren® 75 mg IM gegeven 
/ max. per 12 uur indien geen 
tegenindicaties. 
 
Leg nogmaals de noodzaak en 
de functie van de sonde uit. 
 
Stel de patiënt gerust en 
ondersteun waar nodig. 
 

 
3. Onvoldoende drainage 
van urine 

 
Knik in de 
afvoerleiding. 
 
Verstopte leiding (bvb 
door oude 
bloedklonters, 
vlokken, debris,..). 

 
Controleer de afvoer van de 
urine 
 
Hef de knikking op. Gebruik 
anti-knik leidingen. 
 
In geval van hematurie met 
klonters  
 
mag de verblijfsonde 
voorzichtig gespoeld worden 
(volgens protocol) met telkens 
50 cc fysiologische oplossing in 
een poging om de klonters te 
verwijderen. In geval van 
hematurie moet de patiënt 
gemotiveerd worden om extra 
te drinken (tot drie liter per 
dag). 
 
 

 
4. Hematurie 

 
Er kunnen kleine 
hoeveelheden bloed in 
de urine (hematurie) 
voorkomen. 
 
Tijdens toename van 
de intra-abdominale 
druk kan er zich 
hematurie voordoen. 

 
Niet problematische hematurie 
is normaal en zal nog weken 
aanhouden (i.e. normaal 
genezingsproces) 
 
Men dient de mictie te 
observeren. 
De urine nagaan op klonters. 
 
Donkere, geconcentreerde 
morgenurine met hematurie is 
normaal. 
 
Garandeer een vochtinname 
van twee tot drie liter per dag. 



   

In geval van toename van de 
intra-abdominale druk met 
hematurie tot gevolg moet de 
patiënt enkel wat meer gaan 
drinken.  
 
Eventueel kunnen laxerende 
middelen gegeven worden om 
het persen bij de stoelgang 
zoveel mogelijk te beperken.  
 
Om dezelfde reden moeten 
zware lichamelijke 
inspanningen vermeden 
worden. 
 

 
5. Transurethraal 
urineverlies (bypassing)  
 
    = urinelekkage naast 
de sonde 

 
Blaasirritatie met 
blaasspasmen tot 
gevolg. 
 
Irritatie door de 
balloncatheter. 
 
Knik in de 
afvoerleiding. 

 
Zorg ervoor dat de tractie op 
de blaassonde ten allen tijde 
wordt geminimaliseerd. Zo 
nodig extra fixatiepunten 
voorzien (penisverband, 
bovenbeen, opvangzakken 
tijdig ledigen). 
 
Controleer of de urineafvoer 
via de sonde niet belemmerd 
is.  
 
Meestal is dit verlies te wijten 
aan blaasspasmen. 
 
Bespreek met arts het gebruik 
van anticholinergica (bijv. 
Ditropan® 5 mg, 3x1/2). 
 
Het penisverband zal de urine 
die via bypass (naast de 
sonde) verloren gaat 
opvangen.  
 
Het penisverband moet 
daarom dagelijks ververst 
worden.  
 
 
 
 



   

Zorg dat de voorhuid steeds 
vooruit gebracht is om 
parafimosis te voorkomen. 
 

 
 
Potentiële problemen na het verwijderen van de blaassonde 
 
Na het verwijderen van de verblijfsonde (op de polikliniek urologie en na het 
uitvoeren van een 
cystografie) kunnen volgende zaken optreden: 
 
 
Probleem Oorzaak Voorgestelde actie 
 
1. Frequency en dysurie 

 
Inflammatie van de blaas- 
en urethrale mucosa 

 
Garandeer een 
vochtinname van twee tot 
drie liter per dag. 
 
Leg uit aan de patiënt dat 
frequency en dysurie heel 
normaal zijn in het begin 
na verwijderen van de 
sonde en dat deze 
symptomen meestal veel 
verbeteren na een 3-tal 
micties. In elk geval 
dienen de symptomen 
binnen 48 uur te 
verbeteren. 
 
 
 
Zo de symptomen blijven 
duren, raadpleeg de 
prostaatverpleegkundige 
of de uroloog. 
 

 
2. Hematurie 

 
Er kunnen kleine 
hoeveelheden bloed in de 
urine (hematurie) 
voorkomen bij het begin, 

 
Niet problematische 
hematurie is normaal en 
zal nog weken aanhouden 
(i.e. normaal 



   

tijdens of op het einde van 
een mictie, of na de 
stoelgang. 

genezingsproces) 
 
Men dient de mictie te 
observeren. 
 
De urine nagaan op 
klonters. 
 
Donkere, geconcentreerde 
morgenurine met 
hematurie is normaal. 
Garandeer een 
vochtinname van 2-3 liters 
per dag. 
 
In geval van 
(klonter)retentie zal de 
uroloog poliklinisch een 
nieuwe blaassonde 
plaatsen en zo nodig een 
blaasspoeling uitvoeren. 
 
 

 
3. Urineretentie,   
    druppelgewijs plassen 

 
Onvermogen om de blaas 
te ledigen door 
postoperatieve zwelling 
van de weefsels. 
 
Angst van de patiënt. 

 
Motiveer de patiënt meer 
vocht in te nemen zo die 
te weinig drinkt. 
 
Stel voor dat de patiënt 
een warme douche neemt 
om de relaxatie te 
bevorderen. 
 
Zo niet succesvol: voer 
een bladderscan uit (als 
die voorhanden is) en 
informeer de uroloog als 
het probleem blijft 
bestaan (>4 uur retentie), 
want dan wordt op de 
polikliniek urologie bij de 
patiënt een nieuwe 
verblijfsonde geplaatst.  
 
 
 
 
 



   

 
 
4. Druppel-/urineverlies   
    tijdens inspanningen 

 
 
De patiënt kan het gevoel 
van urge hebben en niet 
op tijd in het toilet of bij 
een maatbeker geraken. 
Na een TRP (totale 
radicale prostatectomie) is 
dit te wijten aan een 
(tijdelijke) stress-
incontinentie. 

 
 
Nadruppelen kan ook 
voorkomen en is normaal. 
 
Deze problemen zijn 
meestal na een aantal 
dagen veel minder in 
grootte en frequentie. 
 
 
 
 
Zeker met 
bekkenbodemkiné dienen 
de klachten van stress-
incontinentie binnen de 3 
tot 12 weken, na het 
verwijderen van de sonde, 
onder controle te zijn. 
 

 
5. Urineweginfectie 

 
Bacteriurie, welke 
resulteert in dysurie (pijn, 
branderig gevoel), 
stinkende troebele urine 
en frequency 

 
Instrueer een 
vochtinname van twee tot 
drie liter per dag om het 
spoelen van de blaas te 
bevorderen. 
 
Neem een vers urinestaal 
als de symptomen blijven 
duren en verwittig de arts. 
 
Dien de voorgeschreven 
AB toe. 
 
 



   

Handhygiëne 

 

De belangrijkste maatregel bij sondezorg is de preventie van UWI (urineweginfectie). 
Dit kan zo goed als vermeden worden als alle zorgverstrekkers hun handen goed 

wassen, ontsmetten met ontsmettingsalcohol en propere disposable handschoenen 
aantrekken bij elke interactie met een sonde. Het is ook van groot belang dat de 

zorgverstrekker de noodzaak van strikte handhygiëne bij de sondezorg bijbrengt aan 
de patiënt en direct betrokkenen. 

 

Bevorderen van de vochtinname 

 
Een voldoende vochtinname heeft bewezen dat het een blokkage van de sonde door 

Gramnegatieve bacteriën (bijv. Proteus Mirabilis) kan vertragen of zelfs verhinderen. 
Een goede vochtinname verdunt de urine waardoor de bacteriële groei wordt 

geïnhibeerd. Het zorgt tevens voor een constante drainage en spoeling van de sonde 
en de blaas. Een slechte vochtinname kan constipatie in de hand werken, wat de 

urinedrainage door een blaassonde kan verhinderen door het veroorzaken van druk 
op de sonde, maar zelfs ook occlusie en knikking. Welk vocht er wordt ingenomen is 

gelijk, zolang het volume maar voldoet om een te sterke concentratie van de urine te 
verhinderen. Veel drinken doet men best ‘s morgens en ‘s middags. In de namiddag 

drinkt men volgens behoefte. Zo kan de patiënt zijn nachtrust helpen verzekeren. 
 

Reinigen van de meatus 

 

Dagelijkse routine hygiënische zorgen is voldoende om een effectieve reiniging van 
de meatus te bekomen. Wel is van belang om de man of de zorgverstrekker erop te 

wijzen om goed onder de voorhuid te reinigen, om de dagelijkse afscheiding van 
smegma te verwijderen. Want smegma verhoogt het risico op een UWI wat op zijn 

beurt de oorzaak kan zijn van lokale ulceraties en trauma aan de meatus en glans. 



   

Preventief of bij een bedreigde huid moet men een weinig Cetavlex® zalf 

aanbrengen. 
 

Constipatie 

 
Constipatie kan de afvoer van de blaassonde blokkeren, en dus ook de urineafvoer 

vertragen of zelfs blokkeren, resulterend in urineretentie of zelfs bypassing. Dit kan 
zowel pijnlijk als stresserend zijn voor de patiënt en kan de oorzaak zijn dat de 

patiënt urine lekt of zelfs wat bloed verliest transurethraal of langs de sonde. 

Daarenboven kan de lekkage van dergelijk vocht op zijn beurt de intacte huid en 
slijmvliezen van de glans beschadigen alsook het persoonlijke welbevinden van de 

patiënt. In extreme omstandigheden kan constipatie zelfs de oorzaak zijn van 
accidenteel verwijderen (door extreme abdominale druk) van de blaassonde. Daarom 

zijn een goede vochtinname, een vezelrijke voeding, eventueel een laxerend 
geneesmiddel, en voldoende beweging belangrijk in het voorkomen van hardnekkige 

constipatie. De patiënt dient hierop gewezen te worden! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



   

Aandachtspunten na het verwijderen van de verblijfsonde na 
een da Vinci prostatectomie 

 
Na het verwijderen van de verblijfsonde (op de polikliniek urologie na het uitvoeren 

van een 

cystografie of ‘lektest’) kunnen volgende zaken optreden: 
 

• druppelsgewijs plassen, urineretentie: er is nog teveel zwelling van de 
weefsels en op de poli urologie wordt een nieuwe verblijfsonde geplaatst. 

• druppelverlies tijdens inspanningen (stress-incontinentie): 

bekkenbodemspieroefeningen 
• urgency en frequency moeten na 48 uur beter zijn. 

• branderige mictie: meer drinken - urinekweek afnemen en eventueel 

antibiotica opstarten 
• hematurie: patiënt moet meer drinken - observatie mictie - in geval van 

klonterretentie zal de uroloog een nieuwe verblijfsonde plaatsen en een 

spoeling uitvoeren. 
• In de weken na het verwijderen van de sonde: moeilijk urineren ten gevolge 

van: 
o strictuur (plasbuisvernauwing)? 

o urineweginfectie? 
• veel drinken doet men best ‘s morgens en ‘s middags. In de namiddag drinkt 

men volgens behoefte. Zo kan de patiënt zijn nachtrust helpen verzekeren. 

• het invullen van de plaskalender kan helpen om de problemen te monitoren 
en de interventies bij te sturen. Het objectieveren van de observaties kan 

bijdragen tot het stellen van de diagnose. 



 
 
 

Omschrijving 
 

Na een radicale totale prostatectomie kan tijdelijk ongewild urineverlies optreden en 
dit voornamelijk bij inspanning (bijv. hoesten, niezen, opstaan, hurken, …), i.e. 

stressincontinentie. 

 
 

Observaties / Complicaties 
 

Urine-stressincontinentie: onwillekeurig verlies van ongeveer 50 ml urine en meer, bij 
toenemen van intra-abdominale druk. 

 
 

Hygiënische zorgen 
 

Een goede hygiëne is noodzakelijk om huidirritaties, roodheid en infecties als gevolg 
van het inwerken van urine te voorkomen. 

• dagelijks wassen met lauw zuiver water. 

• geen zeep of PH-neutrale zeep gebruiken. Zeep schaadt de natuurlijke 
zuurtegraad waardoor ook het slijmvlies aangetast wordt. 

• goed spoelen na het inzepen. 

• de huid goed deppend drogen. 
• de huid tussen de billen en rond de stuit dagelijks observeren op roodheid en 

glimmen. 



   

• gedurende de dag frequent verschonen, bij vervuiling wassen en drogen. 

• heb je incontinentiemateriaal nodig, gebruik dan de voor jou meest geschikte.                     

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid urineverlies. 
• bij incontinentieletsels kan een huidbeschermend product worden gebruikt, in 

de vorm van een barrièrecrème, -schuim of spray. Let daarbij wel op dat u 

deze niet te dik aanbrengt, omdat de poriën dan verstopt kunnen raken. 
Vermijd crèmes die de huid zacht maken, ze verlagen de weerstand van de 

huid. 
• doorlekken van urine geeft een vervelende geur die moeilijk te verdrijven is. 

Er zijn speciale anti-reukmiddelen verkrijgbaar die de onaangename geur 
kunnen verdrijven. 

 

 
Interventies / Verloop 

 
Huidproblemen (incontinentieletsel) 

 
Urinaire incontinentie kan voor huidbeschadiging zorgen in de vorm van vochtletsels. 

Dit soort letsels zijn pijnlijk en dus direct van invloed op de kwaliteit van het leven 
van de patiënt. Daarom is de preventie en behandeling van vochtletsels en een 

goede huidverzorging erg belangrijk. 
 

 
Smetten 

 
Smetten kenmerkt zich door objectieve en subjectieve symptomen: 

• objectieve symptomen: 

o erytheem, natten (vochtig), dunne / glanzende huid 
o fissuur (scherpe, rode wondlijn in het midden van de plooi) 

o spiegelvormig (kopieletsel), huidbeschadiging, erosie, ontvelling, 
schaafwondjes en maceratie, onaangename geur 

 



   

 

• subjectieve symptomen: 

o pijn en schrijnend of brandend gevoel 
o jeuk 

 
 

• voorkomen smetten: 
o huidplooien droog houden door middel van: 

- dragen van absorberende kleding 
- tussen de huidplooien aanbrengen van scheurlinnen, non-waven 

gaas 
- toepassing van een van volgende lokale middelen: zinkoxidezalf 

dun aanbrengen of barrièrespray of crème 

- geen gebruik maken van poeders, pasta’s of apparatuur om de 
huid droog te blazen (bijv. föhn) 

- dagelijks goede hygiëne 
 

 
Absorberende verbanden 

 
Algemene eisen: 

• eenvoudig aan te brengen 

• juiste maat 
• goede pasvorm, zodat het goed aansluit bij de benen en in de taille 

• goed te fixeren en verband mag niet verschuiven bij bewegen 

• voldoende absorptievermogen bezitten voor de situatie waarin men het wil 

gebruiken      (dag, nacht) 
• de juiste vorm blijven houden, het mag niet gaan klonteren wanneer het nat 

wordt 
• een goede drooghoudlaag hebben 

• zacht zijn voor de huid 

• soepel zijn en niet kraken 



   

Soorten absorberende verbanden 

 
Kenmerkend: Alle absorberende verbanden hebben met elkaar gemeen dat zij urine 

absorberen, toch zijn er kenmerken waarin zij zich onderscheiden: 
• disposable of uitwasbaar 

• ééndelig of tweedelig 

• absorptiecapaciteit 

• maatvoering 
• de pasvorm 

 

Absorberende verbanden zijn voorzien van een ‘vochtindicator’. Voor een doelmatig 
en kostenbewust gebruik is het belangrijk om deze juist te interpreteren. Het 

voordeel is ook dat de patiënt niet onnodig lastig gevallen wordt met verschonen. In 
de thuiszorg is het noodzakelijk om ook de familie en de andere hulpverleners op de 

hoogte te brengen van de werking. Een absorberend verband is verzadigd wanneer 
de indicator over de hele lengte verkleurd is. Pas dan moet het gewisseld worden. 

 
 

Disposable of uitwasbaar 
 

• volledig disposable: wegwerpluier 

• volledig uitwasbaar: de (katoenen) slip die voorzien is van absorberend 

materiaal (bijvoorbeeld badstof) 
• half-diposable: de gewone slip of uitwasbaar (net)broekje dat gebruikt wordt, 

in combinatie met een disposable inlegverband 
 

 
Eéndelig of tweedelig 

 
Eéndelige verbanden kunnen zonder slip gedragen worden. 

Tweedelige verbanden zijn inlegverbanden die gecombineerd worden met een slip of 

een netbroekje. 



   

Sinds kort is er ook opvangmateriaal in de vorm van een broekje. Dit is zeer geschikt 

voor mensen die matig urineverlies hebben en zelfredzaam zijn. Omwille van de 
hogere prijs zullen een aantal mensen hier bedenkingen bij hebben. We kunnen hen 

misschien aanraden om dit materiaal vooral te gebruiken wanneer ze activiteiten 
buitenshuis hebben. 

 
Het verschil in absorptiecapaciteit is groot: van 20 ml (inlegkruisjes) tot 2000 ml 

(doorslaapluiers). De aanduidingen worden dikwijls weergegeven in zeer licht, licht, 
matig, zwaar en zeer zwaar. 

 
Het kiezen van de juiste maat van verband is zeer belangrijk. Een verkeerde keuze 

van maat (zowel te klein als te groot) vergroot de kans op lekkage. De maten 

worden meestal aangeduid met small, medium en large. 
 

Het verband moet goed aansluiten in de liezen en eventueel in de taille. De vorm van 
het verband en de aanwezigheid van elastiek bepaalt hoe goed een verband de 

lichaamsvorm kan aannemen. 
 

 
Patiënteninfo 

 
Tips voor het gebruik van opvangmateriaal: 

• gebruik nooit extra inleggers in uw verband. Dit belemmert de absorptie. Bij 

twijfel kunt u beter een groter/dikker systeem gaan gebruiken. 
• het verband of de slip moet goed tegen de huid aansluiten. Zo voorkomt u dat 

er lucht tussen het verband of de slip en de huid komt, wat voor afkoeling kan 
zorgen. Ook vermindert zo de kans op lekkage. 

• draag het verband aan de voor- en achterkant altijd op gelijke hoogte. Voor 

mannen kan eventueel de voorkant iets hoger aangebracht worden. 
• op sommige verbanden staat middels een tekentje aangegeven wat de 

voorkant is. 



   

• ‘s nachts en tijdens bijvoorbeeld lange reizen is het aan te raden om materiaal 

met een groter absorptievermogen te dragen. 

• controleer regelmatig of de luier verschoond moet worden. De meeste 
systemen hebben een zogenaamde vochtindicator. Deze tekens of letters 

geven door middel van verkleuring of vervaging aan of het verband verzadigd 
is. 

• verschoon regelmatig! Twee tot vijf keer per dag verschonen is een algemene 

richtlijn. Bij voortdurend urineverlies is het aan te raden om ongeveer 5 keer 
per dag te verschonen.  

• het is belangrijk de juiste maat slip/luier te dragen. Een te grote slip of luier 
kan gaan opbollen en wijken bij de liezen, waardoor lekkage kan ontstaan. 

 

 
Aanlegtechnieken - gebruikstips: 

 
Om lekken te voorkomen zijn er een aantal principes van belang: 

 
• breng de luier aan met de pulprand net boven de bilnaad, dus niet te hoog in 

de rug. 
• zorg, bij gebruik van een netbroekje, dat de pijpjes goed in de liesplooien 

passen.



   

Tot slot 
 
Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie 
naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot 

wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw specialist aan u kenbaar worden 
gemaakt. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze gerust 

stellen aan de uroloog of de expertverpleegkundige urologie. 
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