Open prostatectomie

Binnenkort wordt u opgenomen voor een prostaatoperatie, ook open
prostatectomie genoemd. Door u goed voor te bereiden op de ingreep kunt
u bijdragen aan een vlot herstel. Het lezen van deze folder kan daarbij
helpen.
Prostaatproblemen
Als er sprake is van prostaatproblemen, gaat het meestal om een goedaardige
prostaatvergroting. Bij het ouder worden groeit de prostaat mee. Vanaf een jaar of
vijftig kan een man zo’n grote prostaat hebben, dat er klachten ontstaan. Een
vergrote prostaat sluit namelijk nauwer om de urinebuis heen dan normaal,
waardoor de urinebuis op den duur kan worden dichtgedrukt. Het gevolg daarvan
is dat er problemen ontstaan bij het plassen.

Wat is een open prostatectomie?
De uroloog kiest meestal voor open prostatectomie als de klier te groot is voor
een operatie via de urinebuis. Tijdens deze operatie verwijdert de uroloog het
klierweefsel dat de urinebuis dichtdrukt.
Voorbereiding op de operatie
Preoperatieve screening
Voordat u geopereerd kunt worden heeft u een afspraak bij de Preoperatieve
Screening (POS poli). U ontvangt daar informatie over de anesthesie en de
voorbereiding op de operatie. Al deze informatie staat beschreven in de folder
Preoperatieve screening en anesthesie (A10).
Nuchter
Voor deze operatie moet u nuchter zijn. De regels over het nuchter zijn leest u in
de folder Preoperatieve screening en anesthesie (A10).
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Laxeermiddel
Om ontlasting tijdens de operatie te voorkomen en er voor te zorgen dat de
stoelgang na de ingreep weer gemakkelijk verloopt, krijgt u een laxeermiddel
(zetpil) mee naar huis.
Overige voorbereidingen
Wij verzoeken u ‘s morgens voor dat u naar het ziekenhuis gaat te douchen of te
baden en de penis goed te reinigen.
De opname
Let op: Zorg ervoor dat u op de dag van de opname een kwartier voor de opname
aanwezig bent. U gaat namelijk eerst naar de prikkamer van het laboratorium om
kruisbloed te prikken. De benodigde papieren liggen daar voor u klaar.
Op de dag van opname meldt u zich ruim op tijd bij het Opnamebureau naast de
Receptie. Vervolgens gaat u naar de verpleegafdeling. Neem uw medicijnen en
eventuele allergiegegevens mee. Neem geen waardevolle bezittingen mee, zoals
sieraden. Het ziekenhuis draagt geen verantwoordelijkheid voor vermissing of
diefstal van uw persoonlijke bezittingen.
Voor de ingreep
Ter voorbereiding op de operatie krijgt u een uur voor de operatie medicijnen. U
mag hierna niet meer uit bed, omdat u hiervan duizelig en slaperig kunt worden.
Tevens krijgt u een injectie in de buik om trombose te voorkomen.
De operatie
Bij deze operatie maakt de uroloog een snede onder in de buik. Daarna wordt het
klierweefsel dat de urinebuis dichtdrukt, verwijderd via de blaas. De wand van de
prostaat blijft aanwezig. Na de operatie wordt er een spoelkatheter in de urinebuis
gebracht, waardoor continu vloeistof wordt gespoeld. De spoelvloeistof en
geproduceerde urine worden na de operatie opgevangen in een katheter
opvangsysteem. De spoelkatheter is nodig om de operatiewond rust te geven,
eventueel bloedstolsels weg te spoelen en om de blaas te laten genezen. Ook
wordt er een katheter via de buik in de blaas achtergelaten ( supra-pubische
katheter) waardoor er gespoeld wordt
Na de ingreep
Na de operatie gaat u voor korte tijd naar de uitslaapkamer. Als uw bloeddruk en
ademhaling in orde zijn, gaat u naar de verpleegafdeling. U heeft een infuus in uw
arm, dat blijft zitten tot de volgende dag. Op de dag na de operatie mag u normaal
eten als u zich goed voelt en niet misselijk bent. Een verpleegkundige neemt een
dag na de operatie een buisje bloed af om te controleren of u niet te veel bloed
verloren heeft tijdens de operatie. Eventueel wordt na de uitslag hiervan het infuus
verwijderd.
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Meld aanhoudende misselijkheid en/of pijn na de ingreep aan de
verpleegkundige. De katheter kan blaaskrampen geven. Hiertegen kunt u
medicijnen krijgen. Het is normaal dat u de eerste dagen na de operatie bloed en
stolsels in uw urine ziet. Soms moet er extra gespoeld worden. Het spoelen kan
een gevoel geven alsof u nodig moet plassen. Het spoelsysteem wordt in overleg
met de arts de eerste of tweede dag na de operatie gestopt. De urine moet dan
nagenoeg helder zijn. Door veel te drinken (twee tot drie liter per dag) bevordert u
de genezing.
De eerste dag na de operatie wordt u al even uit bed geholpen. De dagen erna
wordt dit uitgebreid. De wonddrain (dit is een slangetje om wondvocht af te
voeren) wordt in de eerste dagen na de operatie verwijderd. De zesde dag na de
operatie wordt meestal de katheter uit de penis verwijderd. U kunt weer via de
normale weg gaan plassen en dan volgt ook ontslag uit het ziekenhuis. Via de
buikkatheter wordt gecontroleerd of de blaas goed leegkomt na het plassen. Is dat
het geval, dan wordt deze katheter verwijdert. Zo niet dan blijft hij tot aan de
controle in de blaas aanwezig.
Bij ontslag krijgt u een recept mee voor antibiotica. De eerste maanden kunt u
tijdelijk last hebben van incontinentie. De hechtingen worden tien tot veertien
dagen na de operatie verwijderd op de poli Urologie of bij de huisarts.
Leefregels
 De eerste zes weken mag u geen zware arbeid verrichten en niet zwaar tillen.
 Gedurende de eerste zes weken mag u niet fietsen.
 U krijgt een recept mee voor een antibioticumkuur. Het is belangrijk om de kuur
af te maken.
 Druppelincontinentie kan voorkomen. Indien u last heeft van incontinentie na
de operatie kunt u voor de eerste weken verbandmateriaal kopen bij de drogist
of apotheek. Als de incontinentie langer duurt kunt u contact opnemen met poli
Urologie.
 Het is beter dat u niet perst bij de ontlasting.
 Wij raden u aan, in ieder geval tot de controle, dagelijks minimaal 2 à 3 liter te
drinken. In verband met de kans op nabloeding, adviseren wij u de eerste zes
weken geen seksuele gemeenschap te hebben.
 Indien u bloedverdunners (bv. Ascal, sintromitis, marcoumar) gebruikt, mag u
deze meestal 2-3 weken na de operatie weer gaan gebruiken.
 U mag zo nodig paracetamol nemen tegen de pijn. Volg hierbij de aanwijzingen
over dosering in de bijsluiter, tenzij uw arts iets anders heeft voorgeschreven.
Risico’s en complicaties
Elke ingreep brengt risico’s met zich mee. Een prostaatoperatie geeft risico’s op
complicaties zoals trombose, nabloeding en wondinfectie. Er is een kleine kans
dat u voorgoed moeite hebt met het ophouden van de urine. Ook kan de
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blaaswond lekken na het verwijderen van de katheter. Dan blijft de katheter langer
in om de blaas te laten genezen
De uroloog informeert u uitgebreid over de mogelijke risico’s en complicaties.
Nazorg/herstelperiode
Na zes tot acht weken is de buikwond en de wond in de urinebuis genezen. U
moet veel blijven drinken om de blaas goed door te spoelen. In deze periode kunt
u problemen ervaren met plassen en u kunt de plas soms moeilijker ophouden. U
krijgt daarom een recept voor incontinentiemateriaal, als u met ontslag gaat. Het
is heel goed mogelijk dat u al urine verliest voordat u bij het toilet bent. Dit is een
tijdelijk probleem, dat vrijwel altijd verdwijnt als de operatiewonden zijn genezen.
In de eerste maanden na de operatie kunnen er korstjes loslaten die zich in de
prostaat hebben gevormd. Er zit dan bloed bij uw urine. Schrik daar niet van.
Neem rust en drink veel, dan is de urine snel weer helder. Blijft het bloedverlies
meerdere dagen achtereen aanhouden, waardoor uw urine donkerrood blijft,
neem dan contact op met de uroloog.
Na zes weken komt u met een volle blaas bij de uroloog weer op controle.
Indien u thuis voor de eerste poliklinische controle problemen krijgt (bijvoorbeeld
een nabloeding, koorts of heftige pijn) neem dan contact op met het ziekenhuis
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden.
Heeft u nog vragen?
Binnen 30 dagen na ontslag neemt u contact op met de poli urologie, te bereiken
van maandag tot en met vrijdag van 8.00-16.00 uur,
 0187 60 71 90.
Bij spoed buiten kantooruren:
•
Binnen 24 uur, na ontslag uit het ziekenhuis, met de afdeling waar
u was opgenomen.
•
Binnen 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis met de
Spoed Eisende Hulp (SEH), 0187 60 79 90.

Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl
Open prostatecteomie P34/02 12022018

4

