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Inleiding 
 
U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat een radicale prostatectomie gaat 
plaatsvinden omdat bij u prostaatkanker is vastgesteld. Het vooronderzoek laat geen 
afwijkingen zien die op uitzaaiingen wijzen. Hierdoor is deze operatie mogelijk. Een 
radicale prostatectomie is een operatie waarbij de gehele prostaat inclusief de 
zaadblaasjes wordt weggenomen.  
Uw uroloog heeft u verteld wat u kunt verwachten. In deze folder kunt u alles nog 
eens rustig nalezen. 
 
Algemeen 
 

 

 

 

Figuur 1:voor de operatie.  
  

Figuur 2: na de operatie. 
 
 

De prostaat 
De prostaat, ook wel de voorstanderklier genoemd is het orgaan onder de blaas 
waardoorheen de plasbuis loopt. Het is een klier die vocht maakt wat in de 
zaadvloeistof wordt uitgescheiden. Dit vocht draagt bij tot de zaadkwaliteit. Boven de 
prostaat, achter de blaas liggen de 2 zaadblaasjes waar de zaadvloeistof ligt 
opgeslagen. Het zaad zelf, afkomstig uit de zaadballen in de balzak (scrotum) 
bevindt zich overigens niet in de zaadblaasjes maar wordt op het laatste moment 
voor de zaadlozing aan de zaadvloeistof toegevoegd in de prostaat. 
 

Voorbereiding 
 
Het preoperatief bureau 
Vanuit de polikliniek en vóór de opname in het ziekenhuis wordt u doorverwezen 
naar het preoperatief bureau. Het is belangrijk om u als patiënt zo goed en veilig 
mogelijk voor te bereiden op de ingreep en de vorm van anesthesie die nodig is. 
Hiervoor is preoperatief onderzoek nodig. Door dit onderzoek is de kans op 
problemen tijdens en na de ingreep zo klein mogelijk. Meer informatie vindt u in de 
folder “preoperatief onderzoek”. 
 
Anesthesie 
De ingreep geschiedt meestal onder algehele anesthesie (narcose). De anesthesist 
zal dit met u bespreken. Meer informatie over de gang van zaken vóór, tijdens en na 
de anesthesie krijgt u via het preoperatief bureau en leest u in de folder “Anesthesie 
en preoperatief onderzoek”. 
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Bloedverdunnende medicijnen 
Het gebruik van bloedverdunnende medicijnen moet u, uitsluitend in overleg met uw 
arts, voor de ingreep stoppen. Als u onder begeleiding staat van de trombosedienst 
informeer deze dan over de ingreep. De trombosedienst stemt dan het beleid met u 
af. 
 
Trombose voorkomen 
Om trombose te voorkomen krijgt u een recept mee voor een bloedverdunner, die u 
1x daags moet innemen, deze medicatie wordt u voorgeschreven voor 1 maand.  
 
Meenemen naar het ziekenhuis 

 Ziekenhuispasje en een geldig identiteitsbewijs 

 Medicijnen: welke medicijnen u slikt en wanneer 
 

De (urologisch) oncologie verpleegkundige 
Voor de ingreep heeft u een gesprek met de oncologie  verpleegkundige van de 
polikliniek Urologie. Zij bespreekt met u de ingreep en de zorg voor en na de 
operatie. U kunt met al uw vragen en zorgen bij haar terecht. 
 

De Ingreep 
 
Laparoscopische radicale prostatectomie 
De verwijdering van de prostaat vindt plaats via een laparoscopie (kijkoperatie). Dit 
betekent dat de uroloog, via 5 sneetjes van ongeveer 1 centimeter in de buik, de 
operatie uitvoert. De prostaat wordt verwijderd via een sneetje van ongeveer 4 
centimeter. Een radicale prostatectomie wordt alleen verricht bij kanker van de 
prostaat, die volgens onderzoek beperkt is gebleven tot de prostaat.  
 

Tijdens de ingreep wordt de gehele prostaat inclusief zaadblaasjes en het begin van 
de zaadleiders verwijderd. Omdat de prostaat is gelegen net onder de blaas en rond 
de plasbuis wordt bij deze operatie het eerste deel van de plasbuis verwijderd. 
Tijdens de operatie wordt een nieuwe aansluiting gemaakt tussen blaas en plasbuis. 
De verwijderde prostaat wordt naar de patholoog anatoom gestuurd voor nader 
onderzoek. 
 
Onderzoek (en eventuele verwijdering)lymfeklieren 
Tijdens de ingreep worden in sommige gevallen enkele lymfeklieren verwijderd. De 
lymfeklieren worden samen met de prostaat  na de operatie onderzocht door de 
patholoog anatoom. De uitslag hier van krijgt u van de uroloog. 
 
Open procedure radicale prostatectomie 
Soms is een laparoscopische ingreep niet mogelijk en is een open procedure 
noodzakelijk. De ingreep blijft hetzelfde alleen moet een grotere snede gemaakt 
worden om toegang te krijgen tot de prostaat. 
De opnameduur wordt hierdoor iets langer en het herstel zal ook wat meer tijd 
vragen.  
 

Complicaties kunnen, zoals bij iedere operatie, ontstaan zoals nabloeding, 
wondinfectie en darmletsel.  
 
Na de operatie 
Na de operatie heeft u: 
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 een wonddrain (dun slangetje) die het weglekkende lymfe-vocht en bloed afvoert. 
Afhankelijk van de hoeveelheid vocht die nog weglekt wordt deze drain na de 
operatie verwijderd.  

 een infuus waardoor u vocht en eventueel ook medicijnen krijgt toegediend. 

 Een katheter voor de afvoer van urine. Deze zorgt er tevens voor dat de nieuwe 
verbinding tussen plasbuis en blaas kan genezen. Soms loopt er wat urine of 
bloederig vocht langs de katheter met name tijdens de stoelgang. Dit is normaal.  

 
Weer naar huis 
Meestal kunt u drie tot vijf dagen na de operatie naar huis.  
 
Enkele aandachtspunten:  

 Katheter: de katheter moet nog blijven zitten. Deze wordt aangesloten op een 
beenzak. Op de afdeling leert de verpleegkundige u hoe u hiermee om moet gaan. 
U kunt thuis alles nalezen in de folder “thuis met uw katheter”.   

 Pijnklachten: als u thuis nog pijnklachten heeft mag u hiervoor een pijnstiller 
innemen. Het is verstandig dit te overleggen met uw uroloog.  

 Zitten: het zitten kan na de operatie pijnlijk zijn. Probeer eens op een kussen, 
windring of zwemband te zitten. Het zitvlak is tijdelijk gevoelig omdat de 
weggenomen prostaat dicht tegen de endeldarm ligt. 

 Ontlasting: U dient ervoor te zorgen dat de onmtlasgting zcht blijft zodat u niet 
hoeft te persen. Tijdens de ontlasting kan de endeldarm nog enkele weken tot 
maanden gevoelig zijn. 
 

Leefregels 

 Door de katheter kan enige irritatie van de plasbuis optreden. De plasbuis kan 
hierdoor wat gevoelig of pijnlijk zijn. Dit is een normaal verschijnsel. 

 Er kan wat bloederig vocht of urine lngs de katheter lopen. 

 U kunt gewoon douchen. Bij de dagelijkse verzorging dient u de voorhuid terug te 
schuiven en de penis goed te reinigen, zonder zeep. Ook de katheter dient u goed 
te reinigen, zo nodig tweemaal daags. 

 U dient contact op te nemen met de polikliniek urologie als de wond erg rood is, u 
een harde schijf onder de wond voelt of als u koorts krijgt.  

 Om een nabloeding te voorkomen kunt u het beste de eerste zes weken na de 
operatie niet fietsen, niet persen en geen alcohol gebruiken.  

 De eerste zes weken na de operatie kan er nog bloed bij de urine zitten. Dit is een 
normaal verschijnsel. 

 Het is belangrijk dat u minimaal twee liter per dag drinkt, tenzij uw behandelend 
arts u iets anders heeft geadviseerd. 

 
Mogelijke complicaties van de ingreep 

 Nabloeding: zoals bij iedere operatie kan ook bij deze ingreep een nabloeding 
ontstaan. 

 Wondinfectie: bij een laparoscopische operatie is de kans hierop kleiner dan bij 
een open procedure. 

 Stenose: de nieuwe verbinding tussen blaas en plasbuis kan aanleiding geven tot 
een vernauwing. In een later stadium moet deze dan worden verwijd. Het komt 
echter zelden voor dat zo’n vernauwing blijvende problemen geeft. 

 Vertraging genezing: soms treedt vertraging op in de genezing van de verbinding 
tussen blaas en plasbuis. De katheter moet dan langer blijven zitten. 
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 Moe: het is normaal dat u zich na de operatie nog enkele weken moe voelt. Het is 
belangrijk om de eerste maanden na de operatie voldoende rust te nemen, zodat 
u goed kunt herstellen van de operatie.  

 Darmperforatie: er bestaat een geringe kans dat tijdens de operatie de darm 
beschadigd raakt. Dit kan leiden tot een darmperforatie. 

 Geïnfecteerde lymfocele: dit is   lymfevocht verzameling in de onderbuik na 
verwijdering van lymfeklieren die geïnfecteerd is.  
 

Bijwerkingen van de ingreep 
 

 Incontinentie: ongewild urineverlies.  
De overgang tussen blaas en plasbuis, blaashals genaamd, draagt bij aan het op 
kunnen houden van urine. Omdat de blaashals tijdens de operatie wordt 
verwijderd kan urinelekkage optreden. Na een radicale prostatectomie is alleen uw 
uitwendige sluitspier over. Weliswaar wordt een nieuwe aansluiting gemaakt maar 
het effect op de continentie hiervan is niet duidelijk. Meestal treedt na een radicale 
prostatectomie enig verlies van urine op. Meestal is dit een “stressincontinentie”. 
Dit betekent kleine scheutjes urine verlies op momenten dat de druk in de buik 
toeneemt bij bijvoorbeeld tillen en hoesten, maar ook bij het overeind komen uit 
een stoel of bed. Deze stress-incontinentie kan door goed en regelmatig oefenen 
van de bekkenbodem-spieren worden behandeld. Na een jaar is bij slechts een 
klein gedeelte van de mannen een blijvende vorm van incontinentie. Volledig en 
blijvend urineverlies komt slechts zelden voor.  

 Erectieproblemen: verlies van erectie treedt op als de vaat- zenuwbundels 
moeten worden verwijderd. De bundels zijn gelegen aan de achterzijde, vlak tegen 
de prostaat en zorgen ervoor dat een erectie kan optreden.  In veel gevallen zal 
het bij deze radicale operatie niet mogelijk zijn deze te sparen, omdat het 
verwijderen van tumorweefsel voor gaat. Slechts wanneer de tumor erg klein is of 
aan een kant van de prostaat zit, kan geprobeerd worden één of beide vaat- 
zenuwbundels te sparen. Het lukt jammer genoeg niet altijd  deze dunne slecht 
zichtbare bundels te sparen. Ook als de bundels gespaard worden kan het soms 
wel twee jaar duren voordat de erecties terugkomen. 
Laat u niet ontmoedigen en bespreek uw verwachtingen en onzekerheden met uw 
partner. Ook kan uw behandelend arts of oncologieverpleegkundige u in een later 
stadium adviseren over een mogelijke behandeling van deze klachten. Als 
normale erecties wel mogelijk zijn kan wel een orgasme optreden maar komt geen 
vocht meer vrij. De prostaat die het vocht aanmaakt is immers verwijderd. Men 
noemt dit een droog orgasme. 

 Lymfoedeem 
Doordat er lymfeklieren verwijderd zijn, kan er na de operatie sprake zijn van 
vochtophopingen in de onderbuik, bovenbenen en/of het scrotum. U ziet dan dat 
er sprake is van een zwelling. Ook kan het gebied strak of zwaar aanvoelen. Dit 
noemen we lymfoedeem en het ontstaat doordat het lymfesysteem uit balans is. 
Dit gaat meestal vanzelf over. Indien het aanhoudt kan er lymfoedeemtherapie 
toegepast worden. U kunt zelf het volgende doen om het lymfoedeem te 
verminderen: 
- beweeg optimaal, maar overbelast niet: met name de kuitspieren en de 

voorvoet 
- afwisselend gewicht van hak naar voorvoet verplaatsen (hakken-tenen) 
- Wiebelen met de tenen, vooral met de grote teen 
- voorkom lang stilzitten of stilstaan, want dan is de s pierpomp niet actief 
- probeer te voorkomen dat u in een “knik” zit.  
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Bij twijfel en of vragen, neem dan gerust contact op met de 
oncologieverpleegkundige. 
 

Nacontrole 
 
Ongeveer twee weken na de operatie komt u bij de oncologieverpleegkundige voor 
het verwijderen van de katheter. U krijgt een condoomkatheter aangemeten en u 
leert hoe u deze zelf kunt aanbrengen. De condoomkatheter dient elke dag 
vervangen te worden. Belangrijk hierbij is dat de penis goed droog is en dat er geen 
haartjes aanwezig zijn. Dit kan een reden zijn voor het loslaten van de 
condoomkatheter. Soms is het moeilijk de condoomkatheter te verwijderen. Laat 
deze dan even weken met behulp van een nat washandje.  
Soms kan een doekje gedrenkt in (sla)olie ook helpen. Let er wel op dat u de olie 
goed verwijdert voordat u een nieuwe condoomkatheter aanbrengt. 
 

De beenzak en nachtzak dient u 1 keer per week te vervangen.  
 

Om vast te stellen of de nieuwe aansluiting tussen blaas en plasbuis waterdicht is 
wordt in sommige gevallen een röntgenfoto gemaakt. Wanneer sprake is van lekkage 
blijft de katheter wat langer zitten na de operatie. 
 
Poliklinische controles 
Na uw ontslag uit het ziekenhuis blijft u nog vele jaren, soms tot tien jaar, poliklinisch 
onder controle van de uroloog. Tijdens deze controles vraagt de uroloog naar uw 
algemene gezondheid maar ook naar specifieke klachten als continentie. Tevens 
vindt regelmatig bloedonderzoek plaats.  
 
Leefregels na uw operatie 
 

Wat kunt uzelf doen om ongewild urineverlies te voorkomen? 
 

Plashouding 
Een goede plashouding is belangrijk. U kunt het beste zittend plassen met beide 
voeten op de grond en een rechte rug 
Ontspannen 

 Probeer tijdens het plassen niet te persen: bij het persen kan de sluitspier zich 
onvoldoende ontspannen waardoor een onvolledig urinelozing plaatsvindt. 

 Neem voldoende tijd om te plassen. Dit voorkomt dat u door gehaastheid gaat 
persen. 

Uitplassen 
Tijdens het plassen dient u in één keer uit te plassen zonder de druk te onderbreken. 
 
Voorkomen nadruppelen 
Als wat urine achterblijft in het gedeelte van de plasbuis dat buiten de sluitspier ligt, 
kunt u last krijgen van nadruppelen. U kunt dit voorkomen door na het plassen de 
bekkenbodemspieren een aantal malen aan te spannen en te ontspannen of zittend 
op het toilet een aantal malen snel heen en weer te schommelen. 
 
Oefenen van de buik- en bekkenbodemspieren 
 
Na de operatie is het belangrijk dat de bloedcirculatie in het buik- en bekkengebied 
zo snel mogelijk herstelt. Een goede doorbloeding bevordert het genezingsproces. 
Na de operatie kunt u meteen beginnen om een goede buikademhaling te oefenen. 
Hierdoor realiseert u een goede ontspanning in het buikgebied. Soms is het handig 
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de hulp in te roepen van een bekkenbodemtherapeut (een lijst met namen vindt u 
achterin het klappertje). 
 
Om de kracht van uw sluitspier te verbeteren en daardoor de continentie beter en 
sneller te herstellen kunt u oefeningen van de bekkenbodemspieren doen nadat de 
katheter is verwijderd. 
 

Voordat u ’s morgens in bed overeind komt kunt u het beste uitplassen in een 
urinaal. Immers door overeind te komen ontstaat drukverhoging in de buik, waardoor 
urine uit de blaas geperst wordt, zeker omdat uw blaas na een nacht slapen redelijk 
gevuld is. Hierna kunt u opstaan uit bed. 
 

Op verschillende momenten verdeeld over de dag kunt u regelmatig de spieren 
aanspannen alsof u de plas en ontlasting op wilt houden. Deze oefening moet u niet 
doen tijdens het plassen en tijdens de stoelgang. Naast het goed kunnen 
aanspannen is het goed kunnen ontspannen van de bekkenbodemspieren belangrijk. 
Hierdoor kunt u ook goed leeg plassen. 
 

Deze oefeningen bespreekt de fysiotherapeut met u en leert u hoe u deze het beste 
kunt uitvoeren. Als dit noodzakelijk is krijgt u na uw ontslag nog fysiotherapie bij een 
therapeut in uw omgeving. 
 

Eten en drinken 
 

 Alcoholische dranken, koffie, thee en koolzuurhoudende dranken kunnen 
urineverlies verergeren. 

 Harde ontlasting kan pijnlijk zijn en is niet bevorderlijk voor een goede genezing 
van het operatiegebied. Door het eten van goede vezelrijke voeding met 
voldoende groente en fruit, maar ook door voldoende te drinken kan de ontlasting 
zachter worden. Ook voldoende beweging is hierbij belangrijk. Als deze 
maatregelen onvoldoende werken kan de arts u tijdelijk medicijnen voorschrijven 
die de ontlasting zachter maken. 

Werk, bewegen en sport 
 
Bewegen is belangrijk voor een goed herstel na de operatie. Uw conditie bouwt u 
weer op. Het is wel belangrijk dit rustig aan te doen. Hieronder vindt u enkele 
aandachtspunten: 

 Door regelmatig wandelen bouwt u uw conditie weer op. Begin bijvoorbeeld met 
15 minuten en breidt dit langzaam maar zeker uit. 

 Na de operatie kunt u het beste de eerste 3 maanden zware belasting en 
lichamelijke inspanning vermijden. 

 De eerste maanden na de operatie is een lange autorit vaak niet prettig, omdat u 
lang in dezelfde houding zit. Regelmatig een “plaspauze” inlassen kan een 
oplossing zijn. 

 Na de operatie is het verstandig om niet eerder dan na drie maanden uw 
werkzaamheden weer op te pakken. Behalve het lichamelijk herstel moet u niet 
onderschatten dat ook de psychische verwerking van hetgeen u heeft doorstaan 
tijd nodig heeft. 
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Aantekeningen 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
 
 

Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

Polikliniek Urologie  
Locatie Venlo   Locatie Venray 
routenummer 67  routenummer 44  
(077) 320 68 33  (0478) 52 26 01   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
Locatie Venlo Locatie Venray 
Tegelseweg 210 Merseloseweg 130  
5912 BL Venlo 5801 CE Venray  
(077) 320 55 55  (0478) 52 22 22 
internet: www.viecuri.nl 
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