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Inleiding 

 

Bij u is de diagnose prostaatkanker gesteld. U krijgt tijdens het bezoek aan het 

Prostaatcentrum zuidwest Nederland veel informatie.  

Deze behandelwijzer is voor u samengesteld om u en uw naasten schriftelijk te 

informeren over uw prostaatoperatie met de Da Vinci Robot.  

 

Wij adviseren u deze behandelwijzer: 

 zelf te lezen en ook door uw naasten deze informatie te laten lezen; 

 bij ieder ziekenhuisbezoek mee te nemen; 

 te laten zien aan iedere hulpverlener met wie u tijdens de behandeling te maken 

krijgt; 

 

De urologisch oncologieverpleegkundige geeft u gerichte informatie over de opname, 

kathetergebruik, continentie en bekkenfysiotherapie. U kunt contact opnemen met de 

urologisch oncologieverpleegkundige wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn omtrent 

de ingreep. 



 4 

Hoofdstuk 1 De operatie 

 

1.1 Totale prostaatverwijdering  

Een totale prostaatverwijdering (radicale prostatectomie) is een operatie waarbij de 

uroloog uw hele prostaat en weefsel daaromheen met de zaadblaasjes wegneemt. Een 

radicale prostatectomie is een curatieve behandeling. Dit betekent dat het als doel heeft 

om genezing te bereiken.  

 

Tijdens de operatie wordt de hele prostaat, inclusief zaadblaasjes verwijderd. Ook wordt 

het deel van uw plasbuis verwijderd dat door uw prostaat loopt. Uw zaadblazen worden 

losgemaakt en de bloedvaten van uw prostaat worden bekeken. Uw zenuwen worden 

indien mogelijk gespaard. Uw blaas wordt weer aan uw plasbuis gehecht. De verbinding 

van uw prostaat met uw plasbuis wordt losgeknipt en vervolgens wordt de prostaat 

verwijderd. Ter bescherming van de nieuwe aansluiting tussen uw blaas en plasbuis 

wordt er een katheter geplaatst. Ook wordt er soms door een van de operatiegaatjes 

eventueel een wonddrain geplaatst. Een wonddrain is een slangetje waar het wondvocht 

door wordt afgevoerd.  

 

1.2 Da Vinci Robotchirurgie 

De operatie wordt uitgevoerd door middel van de Da Vinci Robot. Bij Da Vinci 

Robotchirurgie opereert de uroloog via een aantal kleine sneetjes in de buikwand en 

brengt vervolgens een kijkinstrument (laparoscoop) in. Deze operatie wordt in het 

Erasmus MC uitgevoerd door prof. dr. Chris Bangma of drs. Martijn Busstra en in het Sint 

Franciscus Gasthuis door dr. John Rietbergen of drs. Egbert Boevé.  

Via de website www.prostaatcentrumzwn.nl kunt u een film bekijken van hoe een 

operatie met de Da Vinci Robot in zijn werk gaat.  

Wat zijn kijkoperaties? 

Steeds meer operaties worden via een kijkoperatie uitgevoerd. Dit is een techniek die 

veel oefening en handigheid vereist. Een kijkoperatie wordt ook wel minimaal invasieve 

chirurgie genoemd omdat er geopereerd wordt via meerdere kleine gaatjes. Via deze 

kleine sneetjes worden speciale instrumenten naar binnen gebracht. Ook een kleine 

camera gaat via en sneetje naar binnen. Het camerabeeld is in de operatiekamer op 

verschillende schermen te zien en sterk vergroot, waardoor het operatiegebied van 

dichtbij te bekijken is. 

Werking Da Vinci Robot 

De opererende arts zit met zijn hoofd en handen in een nauwe ruimte. Zijn vingers zijn 

via een computer verbonden met de instrumenten, die via buisjes in het lichaam zijn 

ingebracht. Door subtiele vingerbewegingen stuurt hij de instrumenten, waardoor hij nog 

preciezer kan opereren. In tegenstelling tot ‘normale’ kijkoperaties, beschikt de arts over 

een driedimensionaal beeld dat is vergroot. Uw buik wordt met koolzuurgas (CO2) 

opgeblazen. Dit wordt gedaan om meer ruimte te krijgen tussen de verschillende 

organen. Het gas is onschadelijk. Moeizaam bereikbare plekken zijn met de robot nog 

gemakkelijker te bereiken.  

Voordelen van kijkoperaties 

Met de Da Vinci Robot wordt de operatie nauwkeurig uitgevoerd door de combinatie van 

goed zicht en het gebruik van trillingvrije en beweeglijke instrumenten. Hierdoor kunnen 

belangrijke zenuwen en bloedvaten bespaard blijven. Ook biedt de operatie voordelen 

zoals geringer bloedverlies, minder pijn en een kortere opnameduur. Daarnaast heeft u 

kleinere littekens en sneller herstel. Patiënten hebben na een kijkoperatie:  

 vaak minder pijn;  

 verliezen minder bloed;  

 minder kans op complicaties (zoals wondinfectie, longontsteking en zwakte van de 

buikwand);  

 een fraaier cosmetisch effect;  

 herstellen sneller, waardoor patiënten eerder naar huis kunnen. Werkhervatting na 

vier tot zes weken na een grote kijkoperatie is geen uitzondering. 
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1.3 Lymfeklieren  

De operatie wordt alleen uitgevoerd als er geen uitzaaiingen zijn. Om daar extra 

zekerheid over te krijgen, verwijdert de uroloog soms eerst de lymfeklieren uit uw 

onderbuik. Uw uroloog bespreekt vóór de operatie met u of het nodig is om bij u de 

lymfeklieren te verwijderen. Deze worden tijdens de operatie in het laboratorium 

onderzocht. Als er geen uitzaaiingen in de lymfeklieren zitten, verwijdert de uroloog 

vervolgens uw prostaat en zaadblaasjes. Als blijkt dat uw lymfeklieren toch uitzaaiingen 

bevatten, worden uw prostaat en zaadblaasjes meestal niet verwijderd en komt u in  
aanmerking voor een andere behandeling (bestraling of hormoontherapie).  

 

1.4 Voor uw operatie 

Na het informatiegesprek bij de urologisch oncologieverpleegkundige krijgt u, wanneer u 

in het Sint Franciscus Gasthuis geopereerd wordt, een doos mee naar huis. Deze doos 

bevat 3 dagzakken en 3 nachtkatheterzakken voor thuis nadat u bent ontslagen. 

Het incontinentiemateriaal dat u nodig heeft wordt besteld en zal thuis bezorgd worden 

door CombiCare. De doos katheterzakken en het incontinentiemateriaal worden geregeld 

via het bedrijf CombiCare. Neem op de operatiedag de doos met katheterzakken mee.  

De gegevens om contact op te nemen met CombiCare vindt u in de behandelwijzer 

Totale prostaatverwijdering. Als u in het Erasmus Medisch Centrum wordt geopereerd, 

krijgt u op de verpleegafdeling alles mee wat u nodig heeft voor kathetergebruik. Als u 

terugkomt voor de katheterverwijdering, dan krijgt u alle incontinentiemateriaal mee. Bij 

vragen kunt u contact opnemen met verpleegkundige urologie en continentiezorg in het 

Erasmus Medisch Centrum, via telefoonnummer 010 - 703 4662. Uw zorgverzekeraar 

bepaalt of u dit materiaal geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt. 

 

Voor de operatie bezoekt u een anesthesist, die met u onder andere de narcose 

bespreekt, medicatiegebruik met u doorneemt ( bijvoorbeeld bloedverdunners) en 

eventueel aanvullend onderzoek aanvraagt. Zodra de definitieve operatiedatum bekend 

is, krijgt u dit telefonisch te horen en wordt een brief met opnamedatum gestuurd.  

 

Ontharen 

Meestal is ontharen niet nodig. Mocht u toch willen ontharen, om de ingreep zo steriel en 

schoon mogelijk te kunnen uitvoeren, is het nodig, dat u tenminste drie dagen van 

tevoren de balzak zorgvuldig onthaart. Eerst zoveel mogelijk wegknippen en daarna 

scheren, elektrisch (ladyshave), met een scheermes of ontharingscrème. Als u 

ontharingscrème gebruikt, probeert u deze dan eerst uit op een klein stukje huid. Er kan 

soms een branderige reactie op de huid voorkomen. Indien het ontharen vlak voor de 

ingreep heeft plaatsgevonden, is de kans op een infectie vele malen groter en moet soms 

zelfs de afspraak worden verzet. 

 

Dag van opname 

U wordt de dag van uw operatie opgenomen. U bent gestopt met eventuele 

bloedverdunnende medicijnen, tenzij de anesthesist iets anders met u heeft afgesproken. 

Ook is met u besproken of u op de ochtend van de operatie nuchter moet zijn, een licht 

ontbijt eet of wat te drinken mag hebben en welke medicijnen u eventueel wel of niet 

moet innemen.  

 

Voor uw operatie krijgt u de voorbereidende medicijnen voor de verdoving 

(premedicatie). Het is belangrijk dat u voor uw operatie nog even plast, zodat uw blaas 

leeg is. Ongeveer drie kwartier voor uw operatie krijgt u een tabletje om rustig te 

worden. U krijgt operatiekleding aan en steunkousen ter voorkoming van trombose. 

Omdat u onder algehele verdoving (narcose) wordt geopereerd, mag u geen sieraden, 

hoortoestel, bril, contactlenzen of gebitsprothese dragen. Een verpleegkundige rijdt u 

met uw bed naar de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling. Hier wordt uw 

operatie voorbereid, zoals het inbrengen van uw infuus voor het toedienen van vocht en 

medicatie. U krijgt een soort knijper op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te 
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meten. Uw bloeddruk wordt gemeten en u krijgt elektroden op uw borst om tijdens de 

operatie uw hartritme te controleren. 

De operatie duurt gemiddeld tussen de 2 - 2,5 uur. Wanneer ook de lymfeklieren worden 

verwijderd ligt de operatieduur tussen de 2,5 - 3,5 uur. 

 

1.5 Na uw operatie 

Na uw operatie ontwaakt u op de uitslaapkamer. Als u wakker bent, gaat u naar de 

afdeling. Op de afdeling controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk, 

hartritme, wond en urineproductie. Na uw operatie krijgt u volgens een vast protocol 

pijnstillers. Het kan zijn dat u toch pijn blijft houden. U kunt dit aangeven bij de 

verpleegkundige. Zij geeft u, in overleg met de arts, krachtigere pijnstillers.  

Voor uw herstel is het belangrijk dat u optimale pijnstilling hebt. Direct na uw operatie 

heeft u een infuus in uw arm of hand, soms een wonddrain in uw buik, maar altijd een 

blaaskatheter. De eerste dagen na de operatie kan uw urine er bloederig uitzien. Indien 

nodig spoelt de verpleegkundige de katheter door en geeft u een medicijn tegen 

blaaskrampen. Soms zit er een zuurstofslangetje in uw neus. Uw balzak en penis zijn 

soms door het wondvocht opgezwollen. Deze zwelling verdwijnt vanzelf. Om de balzak 

sneller te ‘ontzwellen’, kunt u een opgerolde handdoek onder de balzak leggen. U kunt 

ook last hebben van uw schouders/rug, door het opblazen van u buik met koolzuurgas 

(CO2). Deze klachten gaan snel over. 

 

1.6 Complicaties 

Bij elke ingreep kunnen problemen optreden. Ook bij een kijkoperatie kunnen, net zoals 

na een open operatie, complicaties optreden zoals een nabloeding of wondinfectie. Ook 

kan het voorkomen dat er beschadigingen aan andere organen optreden, zoals uw 

endeldarm, maar dit is zeer uitzonderlijk. 
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Hoofdstuk 2 Opname op verpleegafdeling 
 
2.1 Voor de opname 

Voor de operatie wordt u opgenomen op de afdeling Chirurgie/Urologie op de vierde 

verdieping. Op deze verpleegafdeling worden patiënten verpleegd met diverse 

ziektebeelden, urologisch, maar ook chirurgisch. In het Erasmus Medisch Centrum wordt 

u opgenomen op de verpleegafdeling Urologie/Gynaecologie op de tiende verdieping. Het 

is verstandig om voor uw opname een aantal zaken te regelen: 

 Maak met familie en vrienden bezoekafspraken, tijdens het bezoekuur mag u twee 

personen tegelijk ontvangen. Dit geldt voor zowel in het Sint Franciscus Gatshuis als 

het Erasmus Medisch Centrum. 

 Bezoektijden van de afdeling Chirurgie/Urologie in het Sint Franciscus Gasthuis zijn 

van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.00 uur. In het weekend en op 

feestdagen is er een extra bezoekuur van 11.00 uur tot 12.00 uur. In het Erasmus 

Medisch Centrum zijn de bezoektijden op de verpleegafdeling Urologie/Gynaecologie 

van 11.00-12.00 en 16.00-20.00. 

 Zorg voor vervoer als u naar huis mag. U mag de dag van ontslag niet zelf rijden. 

 Neem de medicijnen mee die u thuis gebruikt. 

 Als u een dieet volgt, neem dan het voedingsvoorschrift mee. 

 Laat sieraden, laptops, tablets, dvd-spelers, MP3-spelers en geld thuis. 

 

In het Sint Franciscus Gasthuis en het Erasmus Medisch Centrum wordt op de 

verpleegafdelingen gemengd verpleegd. Dit houdt in dat mannen en vrouwen bij elkaar 

op de kamer kunnen liggen. Op de verpleegafdeling loopt een zaalarts visite bij wie u uw 

vragen kunt stellen. De zaalarts stelt dagelijks het medisch beleid bij. 

 

2.2 Opname 

Na uw operatie wordt u één tot vier dagen opgenomen.  

 Na de operatie kunt u voorzichtig aan weer beginnen met eten en drinken. 

 Wanneer u weer normaal eet en drinkt, wordt het infuus verwijderd. Het is belangrijk 

dat u minimaal anderhalf tot twee liter per dag drinkt. 

 Belangrijk is dat u niet teveel druk hoeft te zetten tijdens de ontlasting. Persen 

veroorzaakt druk in het wondgebied en kan uw wondgenezing vertragen. Om harde 

ontlasting te voorkomen, krijgt u een laxeermiddel. Indien nodig krijgt u een klysma. 

 U mag de dag na de operatie opzitten/oplopen naar kunnen. 

 Wanneer u een wonddrain heeft wordt deze meestal de eerste dag na de operatie 

verwijderd. 

 De verpleegkundige legt u uit hoe u zelf uw wondjes en blaaskatheter kunt 

verzorgen. De verpleegkundige zal ook dag van ontslag de beenzak en beenbandjes 

aansluiten. (Vergeet niet de doos katheterzakken mee te nemen als u opgenomen 

wordt, indien u in het Sint Franciscus Gasthuis wordt geopereerd). 

 

2.3 Pijn 

Als u na de operatie pijnklachten ervaart, dan kunt u dit het beste aan de verpleging 

doorgeven. Zij kunnen u dan een goede pijnstilling aanbieden. Voor thuis adviseren we u 

zo nodig paracetamol 1000 mg in te nemen, maximaal 4 maal daags. 

 

2.4 Wondverzorging 

De wondjes worden in ons ziekenhuis door de verpleegkundige verzorgd. Thuis hoeft u 

de wondjes niet te verbinden. U mag dagelijks douchen. Wel adviseren wij om uw 

wondjes hierna goed deppend te drogen. Gebruik geen lotion of andere crèmes op uw 

wondjes. De hechtingen zijn oplosbaar.  
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2.5 Katheter 

U wordt ontslagen met een katheter. Wanneer u in het Sint Franciscus Gasthuis bent 

geopereerd, blijft de katheter in totaal zeven dagen zitten. Bij de patiënten die het 

Erasmus Medisch Centrum zijn geopereerd, blijft de katheter twee weken zitten.  

 

U kunt last hebben van uw katheter, zoals lekkage van urine langs de katheter. Dit kan 

helaas niet worden voorkomen. Dit komt door blaaskrampen, uw blaas wil namelijk de 

katheter kwijt, waardoor uw blaas af en toe flink samenspant (dit kunt u voelen als 

blaaskrampen). Als dit heel vaak gebeurt en pijnlijk is, kan de uroloog een medicijn 

voorschrijven om dit tegen te gaan. U kunt ook het Prostaatcentrum zuidwest Nederland 

bellen voor een recept. Indien nodig kunt u alvast de inleggers gebruiken om de urine op 

te vangen die langs de katheter lekt. 

 

Door de katheter kunt u een brandend gevoel bij het uiteinde van uw penis hebben. Dit 

komt door irritatie van de katheter. Door bij het dagelijks douchen uw voorhuid 

terugtrekken en de katheter met de douchekop goed te reinigen, kan genoemde irritatie 

worden verminderd.  
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Hoofdstuk 3 Ontslag 
 

3.1 Naar huis 

U kunt naar huis als: 

u geen koorts hebt; 

uw wondjes er goed uitzien; 

u zichzelf goed kunt verzorgen; 

u weer normaal eet; 

u zelfstandig de katheter en wondjes kunt verzorgen; 

de ontslagpapieren in orde zijn, met daarbij een recept voor antibiotica; 

er een afspraak is gemaakt voor het verwijderen van de katheter op de afdeling 

Dagbehandeling in het Sint Franciscus Gasthuis of op de polikliniek Urologie in het 

Erasmus Medisch Centrum. 

 

3.2 Wat u thuis kun verwachten 

De eerste zes weken na uw operatie moet u het rustig aan doen. U mag wel autorijden, 

maar niet fietsen, zwaar tillen, sporten, baden of zwemmen. Na zes weken kunt u deze 

activiteiten weer langzaam opbouwen. In het algemeen kunnen er na een operatie, o.a. 

door de narcose, vermoeidheidsklachten optreden. De ernst van de vermoeidheid 

verschilt van persoon tot persoon. In het algemeen duurt het drie maanden tot een 

halfjaar voordat u weer op het oude conditieniveau. 

 

Patiënten waarbij de lymfeklieren verwijderd zijn, kunnen last hebben van vochtophoping 

doordat het lymfevocht niet snel genoeg kan worden afgevoerd. Dit kan ontstaan in de 

buik, scrotum of bovenbenen en gaat na enige tijd vanzelf weer over.  

Ook kunt u last hebben van de insteekopening van de wonddrain, omdat er bv vocht uit 

het gaatje blijft komen. 

 

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met de urologisch 

oncologieverpleegkundige, via telefoonnummer 010 - 4616161, vraag naar pieper 3405. 

 

3.3. Contact opnemen 

Neemt in ieder geval contact op met het ziekenhuis waar u geopereerd bent, wanneer:  

 U aanhoudende buikpijn heeft die niet verdwijnt met de voorgeschreven pijnstillers of 

met vier maal daags 1 gr paracetamol. 

 De katheter eruit is gegaan (uw huisarts mag deze niet vervangen!). 

 U koorts heeft boven de 38,5 °C of langer dan 24 uur vanaf 38 °C. 

 Er gedurende meer dan twee uur geen urine in de urinezak is gekomen. 

 Uw urine erg bloederig is met stolsel(tje)s. 

 

De urologisch oncologieverpleegkundige neemt drie tot vijf dagen na uw ontslag contact 

met u op om te vragen hoe het met u gaat na uw operatie en om eventuele vragen die u 

heeft te beantwoorden. 

 

Belangrijke telefoonnummers vindt u op pagina 14. 
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Hoofdstuk 4 Verwijdering van de katheter 
 

Een week na uw ontslag uit het Sint Franciscus Gasthuis of twee weken na uw ontslag uit 

het Erasmus Medisch Centrum, dient u terug te komen voor het verwijderen van de 

katheter. In het Sint Franciscus Gasthuis gebeurt dat op de afdeling Dagbehandeling en 

in het Erasmus Medisch Centrum op de polikliniek Urologie. 

 

Het is belangrijk dat u niet vergeet om met antibiotica te beginnen de avond voor uw 

opname. Dit kan voorkomen dat u een blaasontsteking krijgt. Zorg dat u voldoende 

incontinentiemateriaal van huis meeneemt (wanneer u bent geopereerd in het Sint 

Franciscus Gasthuis.) In het Erasmus Medisch Centrum wordt de incontinentiemateriaal 

geregeld via de urologieverpleegkundige op de polikliniek Urologie. 

 

Indien tijdens de operatie twijfel was of de aansluiting tussen de blaas en plasbuis 

waterdicht was, wordt meestal voor het verwijderen van de katheter een röntgenfoto van 

uw blaas gemaakt (cystogram). Dit onderzoek wordt op de polikliniek Urologie gedaan. 

Na het verwijderen van de katheter, begeleidt de verpleegkundige u verder en legt het 

blaasprotocol aan u uit.  

 

Uw bent meestal een halve dag opgenomen. Op deze dag krijgt u ook de definitieve 

uitslag van het weefselonderzoek van de uroloog. Dit is niet altijd de uroloog die u 

geopereerd heeft. 

 

U krijgt een afspraak mee voor over zes weken om terug te komen bij uw uroloog en 

urologisch oncologieverpleegkundige met een eerste PSA meting. Als u in de tussentijd 

vragen heeft die niet kunnen wachten, dan kunt u altijd contact opnemen met uw 

uroloog of urologisch oncologieverpleegkundige. 
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Hoofdstuk 5 Geopereerd, en dan? 
 

5.1 Nacontrole 

Na uw operatie blijft u onder controle bij een uroloog en de urologisch 

oncologieverpleegkundige. Meestal kunt u na drie maanden voor controles terug naar de 

uroloog die u heeft doorverwezen. Dit heeft te maken met de ruimte die de urologen van 

het Prostaatcentrum zuidwest Nederland nodig hebben om ook weer nieuwe patiënten te 

kunnen spreken. 

 

Tijdens de controle komen de volgende zaken aan bod: 

 PSA waarde (deze waarde moet onmeetbaar blijven) 

 Continentie 

 Seksualiteit 

 Psychosociale aspecten 

 

PSA waarden 

Na een prostaatverwijdering horen er geen prostaatcellen meer aanwezig te zijn. Het PSA 

moet dus onmeetbaar zijn. Zolang het PSA onmeetbaar is, is er geen ziekteactiviteit 

aanwezig. Mocht het PSA meetbaar worden, dan kan dat betekenen dat er een fout is 

gemaakt in het laboratorium of dat er ergens in het lichaam prostaatcellen zijn 

achtergebleven. Er dient dan ook altijd eerst gecontroleerd te worden of de PSA waarde 

juist was. Blijft de PSA waarde meetbaar, dan is altijd overleg met uw uroloog nodig. 

Soms hoeft er niets te gebeuren, maar soms is het advies om een aanvullende 

behandeling te starten (bijvoorbeeld bestraling of hormoontherapie). 

 

5.2 Gevolgen op lange termijn 

De belangrijkste gevolgen op lange termijn zijn de volgende: 

 De eerste maanden na uw operatie hebben mannen vaak last van urine incontinentie. 

Zeker als uw katheter net is verwijderd, heeft u geen controle over het plassen. U 

heeft dan continu urineverlies, waardoor incontinentiemateriaal nodig is. Het kan zes 

weken duren voordat u weer redelijk controle hebt over het plassen en tot vier 

maanden of langer totdat u weer ‘droog’ bent. Na de operatie moet de bekkenbodem 

wennen aan de nieuwe situatie en moet de sluitspier worden ‘getraind’. De urologisch 

oncologieverpleegkundige geeft u tijdens het informatiegesprek een verwijsbrief. U 

kunt zelf een geregistreerde bekkenfysiotherapeut opzoeken bij u in de buurt.  

Ga naar www.defysiotherapeut.com  - uitgebreid zoeken - postcode en 

afstand invullen én type fysiotherapeut: bekkenfysiotherapeut.  

Een half jaar na de operatie is het merendeel van de patiënten continent, maar 

sommigen blijven ook daarna urineverlies houden. 

 Wanneer uw prostaat en zaadblaasjes zijn verwijderd, kan er tijdens het orgasme 

geen zaadlozing meer plaatsvinden. Een orgasme kan ook met een slappe penis; het 

‘orgasmegevoel’ blijft meestal onveranderd. 

 Soms is het nodig om tijdens een prostaatoperatie de zenuwen die direct langs uw 

prostaat lopen, weg te nemen. Dit leidt doorgaans tot impotentie. Als de uroloog 

zenuwsparend opereert, dan het kan een jaar tot anderhalf jaar duren totdat de 

erecties weer voldoende terug zijn. 

  

5.3 Vragen 

Uw behandelend uroloog bespreekt met u de verdere gang van zaken na uw operatie. 

Een operatie in verband met prostaatkanker is een ingrijpende gebeurtenis voor u en uw 

naasten. Het is dan ook vanzelfsprekend dat u vragen hebt over uw operatie en de 

gevolgen ervan. Bespreek dit samen met uw partner of directe naasten, uw behandelend 

arts of urologisch oncologieverpleegkundige. 

 

 

 

 

 

  

http://www.defysiotherapeut.com/
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Hoofdstuk 6 Begeleiding 
 
6.1 Leven met kanker 

Leven met kanker is niet vanzelfsprekend. Dat geldt voor de periode dat er onderzoeken 

plaatsvinden, het moment dat u te horen krijg dat u kanker heeft en de periode dat u 

wordt behandeld. Na de behandeling is het meestal niet eenvoudig de draad weer op te 

pakken. Ook uw partner, kinderen, familieleden en vrienden krijgen veel te verwerken. 

Vaak voelen zij zich machteloos en wanhopig, en ze zijn bang u te verliezen.  

 

Er bestaat geen pasklaar antwoord op de vraag hoe u het beste met kanker kunt leven. 

Iedereen is anders en elke situatie en beleving is anders. Iedereen verwerkt het hebben 

van kanker op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Uw stemmingen kunnen heel 

wisselend zijn, verdrietig, erg boos, angstig en dan het volgende moment vol hoop. 

 

Het kan zijn dat u door uw ziekte en alles wat daarmee samenhangt uit uw evenwicht 

raakt. U kunt het gevoel hebben dat alles u overkomt en dat u zelf nergens meer invloed 

op heeft. De onzekerheid die kanker met zich meebrengt, is niet te voorkomen. Er spelen 

vragen als: slaat de behandeling aan, van welke bijwerkingen krijg ik last en hoe moet 

het straks in de toekomst? 

 

U kunt wel meer grip op uw situatie proberen te krijgen door goede informatie te zoeken 

of er met anderen over te praten. Mensen uit uw omgeving, uw uroloog, huisarts, 

urologisch-oncologieverpleegkundige of wijkverpleegkundige. 

 

6.2 Seksualiteit 

De behandeling van prostaatkanker kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw seksuele 

leven. Een bijwerking van de behandeling van prostaatkanker is het ‘droog orgasme’. U 

komt dan wel klaar met alle daarbij horende gevoelens, maar er is geen zaadlozing. Veel 

mannen (en ook hun partners) hebben het gevoel dat zij dan toch iets missen. 

 

Ook kunt u te maken krijgen met erectiestoornissen, waardoor het niet meer mogelijk is 

een normale erectie te krijgen. Dit kan het gevolg zijn van beschadigingen aan uw 

zenuwen en/of bloedvaten. Afhankelijk van de ernst van de beschadigingen kunnen 

dergelijke erectieproblemen soms verholpen worden. Bijvoorbeeld met tabletten of door 

middel van een injectie in uw penis of door middels van een vacuümpomp. Uw uroloog 

kan u nader inlichten over deze behandelingen en indien nodig kunt u uitleg en 

begeleiding van de urologisch oncologieverpleegkundige krijgen hierover. 

 

Na verloop van tijd hoort seksualiteit er vaak weer bij. Het kan tijd kosten voor er ook 

weer seksueel contact is. Als er beperkingen op seksueel gebied zijn gekomen, moet ook 

uw partner zich aanpassen. Uw relatie kan hierdoor onder druk komen te staan. Al is het 

soms moeilijk om er woorden voor te vinden, toch kan het helpen om elkaar te vertellen 

waar u op dat moment behoefte aan heeft en waarover u zich onzeker voelt. 

 

Seksuele verandering en problemen kunnen zo ingrijpend zijn, dat u niet zonder advies 

en steun van anderen kunt. Afhankelijk van de aard en de ernst van uw problemen kunt 

u hulp vragen aan lotgenoten, uw uroloog of een seksuoloog. Vaak moet u hierover zelf 

beginnen. Ook al moet u misschien over een drempel heen, vraag tijdig om hulp als u er 

zelf niet uit komt. 

 

6.3 Andere zorgverleners 

Er is een aantal mensen die niet zelf uit de moeilijkheden kunnen komen, ondanks de 

steun van hun partner, kinderen, bekenden en de zorg van artsen en verpleegkundigen. 

Deze groep heeft net iets meer ondersteuning nodig. Zowel in als buiten ons ziekenhuis 

kunnen zorgverleners, zoals maatschappelijk werkers, psychologen of geestelijk 

verzorgers, sociaal en oncologieverpleegkundigen, u extra begeleiding bieden. Uw 

huisarts kan adviseren over ondersteuning en begeleiding buiten het ziekenhuis.  

Er zijn in Nederland speciale organisaties als inloophuizen gevestigd en er zijn 

gespecialiseerde therapeuten werkzaam. Zie paragraaf 6.5 over Lotgenotencontact. 
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6.4 Urologisch oncologieverpleegkundige 

In het Prostaatcentrum zuidwest Nederland zijn drie urologisch 

oncologieverpleegkundigen aanwezig, Sally Wildeman, Lucrezia Bani en Corine van 

Golde. Zij geven de nodige voorlichting en begeleiding aan de patiënten en naasten. De 

urologisch oncologieverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de verpleegkundige zorg 

voor patiënten die prostaatkanker hebben. Zij geven u en uw naasten informatie over 

een eventuele operatie, verschillende behandelingen en de mogelijke bijwerkingen 

hiervan. 

 

6.5 Lotgenotencontact en andere websites 

De Boei is een ontmoetingcentrum voor mensen met kanker en hun naasten, 

georganiseerd door de Stichting Inloophuis Rotterdam.  

Weimansweg 70-72, 3075 MP Rotterdam 

www.inloophuisdeboei.nl 

 

KWF Kankerbestrijding zet zich in voor een goede begeleiding van kankerpatiënten en 

hun naasten. Samen met zorgverleners in ziekenhuizen en vrijwilligers bij 

patiëntenorganisaties worden speciale begeleidingsprogramma´s ontwikkeld. Informatie 

hierover kunt u vinden via de website www.kwfkankerbestrijding.nl of bel met de gratis 

KWF Kanker infolijn 0800-0226622. 

 

De Vruchtenburg is een centrum voor ondersteuning van mensen met kanker en hun 

naasten. De Vruchtenburg ondersteunt en vult aan met haar aanbod naast de reguliere 

medische zorg. 

Straatweg 171, 3054 AD Rotterdam 

www.devruchtenburg.nl 

 

Helen Dowling instituut is een instituut dat begeleiding biedt aan mensen met kanker en 

hun naasten om de emotionele gevolgen van het hebben van kanker te verwerken. 

Professor Bronkhorstlaan 20, 3723 MB Bilthoven 

Telefoonnummer: 030- 252 40 20 

www.hdi.nl  

 

De Prostaatkankerstichting is een contactgroep opgericht voor prostaatkankerpatiënten 

en hun partners. De contactgroep biedt lotgenotencontact en geeft informatie. Wie 

behoefte heeft aan een gesprek met een lotgenoot of verdere informatie wenst, kan 

contact opnemen met: 

Prostaatkankerstichting 

p/a Nederlandse Federatie van kankerpatiëntenorganisaties (NFK) 

Postbus 8152, 3503 RD Utrecht 

Telefoonnummer: 0800- 999 22 22. 

www.prostaatkankerstichting.nl  

 

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties ( NFK) heeft een website 

ontwikkeld waarin werkgerelateerde informatie over kanker centraal staat. De website is 

het resultaat van het project ‘Kanker op de werkvloer, ondersteuning van werkgevers’. 

Om die reden is vooral het werkgeversgedeelte van deze website verder ontwikkeld. Met 

tips, suggesties, praktische informatie voor werkgevers/leidinggevenden om hun 

medewerker met kanker beter te kunnen begeleiden. 

Bij ‘werknemer’ vindt u een overzicht van relevante informatie met bijbehorende 

websites. Het streven is om deze informatie in de toekomst uit te bouwen. Ook voor 

zelfstandig ondernemers met kanker en voor oncologieverpleegkundigen om aandacht te 

besteden aan het thema werk vanuit de zorg. 

www.kankerenwerk.nl  

 

  

http://www.inloophuisdeboei.nl/
http://www.kwfkankerbestrijding.nl/
http://www.devruchtenburg.nl/
http://www.hdi.nl/
http://www.prostaatkankerstichting.nl/
http://www.kankerenwerk.nl/
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Stichting OOK (Optimale Ondersteuning bij Kanker) helpt je om beter om te gaan met de 

impact van kanker op uzelf en uw omgeving. Zij bieden informatie over de gevolgen van 

kanker, persoonlijk advies, ondersteuning en informatiebijeenkomsten. Online, in het 

ziekenhuis of in één van de centra. Zo ontvangt u ondersteuning die bij u past, ook als u 

niet degene met kanker bent maar een naaste. 

www.stichting-ook.nl 

 

Op de website ‘websiteprostaatkanker.nl’, vindt u alle volledig onafhankelijke informatie 

over de prostaat en prostaatkanker. Informatie gebaseerd op de kennis die we op dit 

moment hebben, zoals vastgelegd in de nationale en internationale richtlijnen. De 

Nederlandse Vereniging voor Urologie is verantwoordelijk voor de inhoud van deze 

website. Maar het zijn niet alleen urologen die meewerken aan deze site. Ook oncologen, 

radiotherapeuten, radiologen en klinisch pathologen leveren een bijdrage. Nogmaals, 

voor alle bijdragen geldt dat ze onafhankelijk, up to date zijn en objectief de huidige 

inzichten weergeven. 

www.websiteprostaatkanker.nl  

 

Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging 

Levenmetkanker en IKNL (kenniscentrum voor zorgverleners in de oncologie). Zij hebben 

de handen ineen geslagen om betrouwbare informatie, ervaringskennis en het 

ondersteuningsaanbod rond kanker op één plek te bundelen en aan te bieden. 

www.kanker.nl 

 

6.6 Uitleg en begeleiding voor (klein)kinderen 

Praten met een (klein)kind, het klinkt zo eenvoudig, maar hoe leg je uit dat je 

prostaatkanker hebt? Hoe moet je zeggen wat er aan de hand is? Moet je het trouwens 

wel vertellen / moet je wel eerlijk zijn? Kinderen zijn over het algemeen zeer intuïtief, 

hoe jong ze ook zijn. Ze hebben razend snel in de gaten dat er iets mis is. Ouders die 

verdrietig zijn of een moeder fluistert aan de telefoon. Het zijn voor een (klein)kind 

duidelijke signalen dat er iets geheimzinnigs aan de hand is waarbij ze niet betrokken 

worden. Het achterhouden van informatie of het verstrekken van gedeeltelijke informatie 

kan leiden tot angstige fantasieën bij uw (klein)kind. 

 

Als kinderen weten wat er aan de hand is, dan zijn veel reacties heel normaal. Ze zijn 

verdrietig, angstig of boos en kunnen zich soms schuldig voelen. Door met uw (klein)kind 

open en eerlijk over uw ziekte te praten en over de eventuele gevolgen ervan, krijgen 

zowel uw (klein)kind en u als (groot)ouder de kans gevoelens te uiten. Op deze manier 

wordt gezocht naar oplossingen. De onderlinge band tussen (groot)ouder en het 

(klein)kind wordt versterkt door gevoelens uit te wisselen en te delen. 

 

Belangrijke tips: 
Zoek een rustig moment om met uw (klein) kind te praten. 

Moedig het (klein)kind aan om vragen te stellen. 

Vertel niet teveel tegelijk. 

Ook als (groot)ouder heb je niet alle antwoorden, wees daar eerlijk in. 

Uw (klein)kind mag uw verdriet best zien, verberg uw verdriet niet. 

Let op afwijkend gedrag van uw (klein)kind. 

Licht de school in; de leerkracht begrijpt dan beter waarom uw (klein)kind zich anders        

gedraagt. De leerkracht kan zo in de klas ook aandacht besteden aan de begeleiding van 

uw (klein)kind. Als u hierover meer informatie wilt, neem dan contact op met de 

urologisch oncologieverpleegkundige. 

 

Stichting Verdriet Door Je Hoofd heeft als doel het informeren en ondersteunen van 

kinderen die geconfronteerd worden met kanker bij hun ouders of andere naasten. Meer 

informatie vindt u via de website www.kankerspoken.nl.  

 

  

http://www.stichting-ook.nl/
http://www.websiteprostaatkanker.nl/
http://www.kanker.nl/
http://www.kankerspoken.nl/


 15 

6.7 Belangrijke telefoonnummers 

Voor vragen over de behandeling en voor het maken of verzetten van afspraken, kunt u 

contact opnemen met het Prostaatcentrum zuidwest Nederland van maandag tot en met 

vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur, via telefoonnummer 010 - 461 6452. 

 

Voor al uw andere vragen kunt u contact opnemen met de urologisch 

oncologieverpleegkundigen Sally Wildeman, Lucrezia Bani en Corine van Golde van 

maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur, via telefoonnummer 010 - 461 

6452 en vraag naar nummer 16820. 

E-mail: s.wildeman@sfg.nl , l.bani@sfg.nl of c.vangolde@sfg.nl  

  

Voor problemen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp 

(SEH), via telefoonnummer 010 - 461 6720 ( Sint Franciscus Gasthuis) 

Bent u in het Erasmus MC geopereerd, dan neemt u contact op met verpleegafdeling 

urologie, via telefoonnummer 010 - 703 33 46.   
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