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Verwijdering van de prostaat (prostatectomie) 
met behulp van robotchirurgie  
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Inleiding 

Tijdens uw bezoek aan de dienst urologie heeft uw behandelende 

uroloog met u gesproken over de wenselijkheid of noodzaak van 

een prostaatoperatie. In deze informatiefolder kunt u thuis alles nog 

eens rustig doorlezen.  

Het is niet de bedoeling dat deze folder de persoonlijke gesprekken 

met uw uroloog vervangt. Met problemen of vragen, ook naar 

aanleiding van deze folder, kunt u altijd bij de uroloog of bij de 

gespecialiseerd verpleegkundige terecht. 

 

Wat is een kijkoperatie met behulp van de Da Vinci 

robot? 

De prostaat kan via een snede in de onderbuik worden verwijderd. 

Hij kan daarnaast ook verwijderd worden met een kijkoperatie of 

laparoscopie. Een ingreep met de robot is ook een kijkoperatie, 

maar met belangrijke verbeteringen en voordelen ten opzichte van 

de klassieke kijkoperatie. Een belangrijke verbetering is het 

driedimensionale beeld, waardoor men een dieptezicht heeft, wat 

ontbreekt bij de klassieke kijkoperatie. Verder gebruikt men een 

speciale camera waardoor het beeld erg vergroot kan worden. Er 

zijn bovendien betere instrumenten waardoor men sneller en 

nauwkeuriger kan opereren. De gewrichtjes van de instrumenten 

kunnen meer dan 360 graden draaien zodat technische handelingen 

gemakkelijker en vaak ook preciezer kunnen worden uitgevoerd. 

Door het gebruik van de robottechniek zou men betere resultaten 

kunnen bereiken: minder kans op resterend tumorweefsel na 
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verwijdering van de prostaat en minder kans op incontinentie en 

impotentie. 

De Da Vinci robot is niet computer gestuurd en voert ook geen 

zelfstandige handelingen uit. De uroloog stuurt vanuit een console 

de robotarmen aan. 

Om werkruimte te verkrijgen wordt de buik opgeblazen met 

koolzuurgas (CO2).Via een aantal kleine sneetjes (0.5 cm tot 1 cm) in 

de onderbuik worden er buisjes in de buik gebracht. Door deze 

buisjes worden chirurgische instrumenten ingebracht waarmee de 

operatie wordt uitgevoerd. 

Nadat de prostaat is verwijderd, wordt de blaas weer aan de plasbuis 

gehecht. De prostaat wordt ten slotte uit de buik verwijderd door één 

van de sneetjes iets te vergroten.  

Het bloedverlies is door deze techniek vaak zeer beperkt. Het herstel 

na de operatie is sneller in vergelijking met een open ingreep en u 

heeft veel minder pijn. Meestal verblijft u 3 tot 4 dagen in het 

ziekenhuis.  

 

 

Lukt het altijd via een kijkoperatie ? 

Het antwoord hierop is ‘nee’. Soms blijkt dat toch een open 

operatie nodig is. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Zo 

kan het zijn dat de uroloog de prostaat niet goed in beeld kan 

brengen. Dit kan komen omdat er bijvoorbeeld verklevingen zijn 

door eerdere operaties. De uroloog bespreekt dit voor de ingreep 

met u. 
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De operatie 

 

Bij een operatie voor prostaatkanker wordt de hele prostaat, 

inclusief zaadblaasjes verwijderd (radicale prostatectomie). Ook 

wordt het deel van de plasbuis dat door de prostaat loopt 

verwijderd. Hierdoor moet de uroloog een nieuwe verbinding 

maken tussen de blaas en de plasbuis. Ter bescherming van de 

nieuwe aansluiting wordt er een katheter ingebracht. Deze katheter 

wordt in de meeste gevallen ongeveer 14 dagen na de operatie 

verwijderd.  

Het kan ook nodig zijn om tijdens de prostaatoperatie de 

lymfeklieren in de buurt van de prostaat te verwijderen. De uroloog 

zal voor de operatie met u bespreken of het bij u nodig is om de 

lymfeklieren te verwijderen.  

De prostaat (en eventueel de lymfeklieren) wordt in het 

laboratorium verder onderzocht. Door één of twee van de 

operatiegaatjes worden wonddrains geplaatst. Een wonddrain is 

een slangetje waarlangs het wond- en/of lymfevocht kan worden 

afgevoerd. Deze drains blijven zitten tot er bijna geen wondvocht 

meer afloopt.  

De operatie duurt meestal 2.5 u tot 3.5 uren. De exacte duur hangt 

af van noodzaak tot lymfeklierverwijdering, vergroeiingen in de 

buik, enzovoort. 
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Wat gebeurt er vóór en tijdens uw operatie? 

 

1. Voor de operatie 

Naast een gesprek met de uroloog heeft u tevens een gesprek met 

de gespecialiseerd verpleegkundige die u samen met de uroloog 

tijdens het gehele behandeltraject zal begeleiden. 

Vóór de operatie wordt er ook een afspraak voorzien met de 

bekkenbodemfysiotherapeut. Ook na de operatie zal u nog enkele 

keren begeleid worden door de fysiotherapeut. 

 

 

 

Waarom bekkenbodemfysiotherapie? 

 

De bekkenbodemspieren liggen in het bekken en geven steun aan 

organen in de buik zoals de blaas, de urinebuis en de darm. U kunt 

de spieren van de bekkenbodem zelf niet zien. Daarom is het soms 

moeilijk om ze goed te trainen. Met bekkenbodemfysiotherapie 

leert u de spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te 

gebruiken. U leert ook de spieren aan te spannen en te ontspannen. 

Door middel van oefeningen kunt u de bekkenbodemspieren 

versterken. Hierdoor kunnen ze de druk opvangen die op de 

bekkenbodem ontstaat. Ook kunt u het afsluitmechanisme van de 

blaas versterken. U verliest dan minder gemakkelijk ongewild urine. 

Het is nuttig om minimaal twee tot drie weken voor de operatie te 

beginnen met oefeningen om de functie van de bekkenbodem te 

verbeteren. De fysiotherapeut leert u de oefeningen aan. U kunt de 

oefeningen zelf thuis doen. 
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Vóór de operatie komt u tevens op consultatie bij de anesthesist. De 

anesthesist bespreekt vóór de operatie met u de verdoving en de 

pijnbestrijding tijdens en na de operatie. Tijdens de operatie bent u 

onder algehele narcose. Indien u medicatie neemt, zal de 

anesthesist zal u de ochtend van de operatie vertellen, welke 

tabletten u in mag nemen en welke niet. De anesthesist verwittigt u 

vooraf indien u met bloedverdunners moet stoppen. 

 

2. Opname 

Als u als eerste op de operatieplanning staat, dan verwachten we u 

ten laatste om 7u ’s morgens de dag van uw operatie. Als u als 

tweede die dag wordt geopereerd, dan verwachten we u ten laatste 

om 10u ‘s morgens. 

 

Er worden antitrombosekousen bij u aangemeten, om het risico op 

trombose in de benen te verminderen. Deze kousen draagt u dag en 

nacht en  moet u tot twee weken na de operatie aanhouden. U doet 

deze kousen alleen uit om te douchen of uzelf te wassen. 

U krijgt verder een klein lavement zodat de endeldarm leeg is. 
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Wat gebeurt er na de operatie? 
 

1. Verblijf 

U verblijft nog enkele uren op de uitslaapkamer of recovery. De 

anesthesist beslist nadien of u naar de medium care of naar de 

verpleegafdeling gaat. 

 

2. Voeding 

Op de dag van de operatie mag u nog niet eten en krijgt u vocht via 

een infuus. U mag wel heldere dranken nuttigen. 

De dagen na de operatie wordt de inname van voedsel weer 

langzaam opgedreven. 

 

3. Operatiewonde 

De urine wordt afgevoerd via een katheter. 

U kunt één of twee wonddrains hebben om wond- en/of lymfevocht 

af te voeren. 

 

4. Pijn 

Na de operatie krijgt u pijnbestrijding. Geef op tijd aan dat u pijn 

heeft, zodat de pijn met medicatie onderdrukt kan worden. 
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5. Trombose 

De antitrombosekousen draagt u 14 dagen. Deze kousen draagt u 

dag en nacht en doet u alleen uit om u te douchen.  

U krijgt na de operatie tevens antitrombose spuitjes (Clexane®). 

Deze spuitjes dienen tot 4 weken na de operatie toegediend te 

worden. Meestal kan u dit zelf maar zo nodig kan ook de 

thuisverpleging hiervoor ingeschakeld worden. 

 

6.  Mobilisatie 

U wordt dagelijks gestimuleerd om uit bed te komen. 

 

7. Verblijf en verder verloop 

U verblijft normaal gesproken ongeveer 3 tot 4 dagen in het 

ziekenhuis. De totale verblijfsduur is afhankelijk van de snelheid 

waarmee u herstelt. 

De hechtingen en de blaassonde sonde worden na ongeveer 14 

dagen verwijderd. 
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Wat zijn de mogelijke complicaties ? 

Bij elke operatie kunnen er complicaties optreden. Deze treden niet 

noodzakelijk op, maar het is belangrijk dat u op de hoogte bent van 

mogelijke problemen na de operatie. Volgende complicaties kunnen 

mogelijk voorkomen: 

- Nabloeding waarvoor een heringreep of bijkomende 

interventie nodig kan zijn. Dit komt echter zeer zelden voor. 

- Bloeduitstorting met vorming van blauwe plekken in de 

buurt van het operatiegebied. Deze bloeduitstorting verdwijnt 

spontaan. 

- Beschadiging van omringende organen. Tijdens de 

operatie  kunnen omringende organen geraakt worden 

(bijvoorbeeld  de endeldarm). Naargelang de schade kan 

een bijkomende behandeling hiervoor nodig zijn. Dit komt 

echter zeldzaam voor. 

- Schouderpijn ontstaat door het inblazen van koolzuurgas 

en treedt op kort na de ingreep. Deze pijn verdwijnt 

normaalgezien spontaan na 24 tot 48 uur. 

- Trombose  

- Verkorting van de penis wordt gerapporteerd. Dit kan een 

gevolg zijn van veranderde tonus of fibrosering van de 

zwellichamen in de penis en door vermindering of 

afwezigheid van de erecties. 

- Vernauwing in de plasbuis door littekenweefsel. Hierdoor 

kunnen plasklachten ontstaan zoals pijn bij het plassen, een 

zwakkere straal, bloed bij de urine, vaker plassen, 

enzovoort. Vaak kan deze vernauwing opgelost worden door 

een behandeling via de plasbuis. 
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- Infectie 

o van de wonde 

o van synthesemateriaal: Indien er in het verleden 

materiaal (zoals een ‘matje’) gebruikt is voor het 

herstellen van een littekenbreuk, geeft dit een 

verhoogde kans tot het ontstaan van een infectie. 

Het matje kan infecteren met mogelijk abcesvorming 

en noodzaak tot het verwijderen van het matje. 

o van lymfevocht 

- Darmproblemen. Door vroegere infecties of operaties in de 

buik kunnen er vergroeiingen ontstaan. De arts moet deze 

eerst losmaken voordat de prostaat kan bereikt worden. Het 

losmaken van deze vergroeiingen kan schade veroorzaken 

aan het darmweefsel. 

- Ophoping van lymfevocht in de buik, schaamstreek 

en/of benen. Hierdoor kan bijvoorbeeld een gezwollen 

bovenbeen of balzak ontstaan. De zwelling van het scrotum 

en/of penis is veelvoorkomend na een operatie waarbij de 

lymfeklieren zijn weggenomen. Vocht zakt immers uit naar 

het laagste punt in het lichaam en dat is het scrotum. U kan 

deze vochtophoping tegengaan door het scrotum in 

‘hoogstand’ te zetten wanneer u zit of ligt.  U kan daarvoor 

een handdoek-rolletje onder het scrotum leggen. Een 

aanpassende onderbroek of zelf zwembroek kan ook steun 

geven aan het scrotum en vochtophoping tegengaan. De 

zwelling van het scrotum zal normaal gezien spontaan 

binnen de 4 tot 6 weken na de operatie verdwijnen. 
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Onvrijwillig urineverlies ná de operatie (incontinentie) 

De eerste weken nadat de katheter is verwijderd, is het heel normaal 

dat u last heeft van onvrijwillig urineverlies, vooral op druk-

verhogende momenten zoals hoesten, tillen of opstaan uit een stoel. 

In de meeste gevallen krijgt u steeds meer controle over het plassen 

en vermindert de incontinentie. Tot een jaar na de operatie kunt u 

nog verbetering verwachten. 

Na een jaar kan er nog storend urineverlies zijn. Het percentage aan 

patiënten met aanhoudend storend urineverlies na 1 jaar is ongeveer 

5 tot 10 procent. Dit wil zeggen dat 90 procent van de geopereerde 

patiënten droog zal zijn of af en toe een minimaal verlies heeft zich 

beperkt tot enkele druppels. 

Het storend urineverlies kan vervolgens weer verholpen worden door 

een bijkomende behandeling zoals het plaatsen van een bandje 

onder de plasbuis of zelfs het plaatsen van een nieuwe sluitspier. De 

uroloog zal met u bekijken welke behandeling voor u het beste is. 

 

Fysiotherapie na de operatie 

Na de operatie moeten eerst de wonde en de nieuwe verbinding 

tussen de plasbuis en blaas genezen. 

Zodra de katheter in de plasbuis verwijderd is, kunt u weer rustig aan 

met bekkenbodemfysiotherapie beginnen. 

De bekkenbodemfysiotherapeut leert u de juiste spieren aan te 

spannen en te ontspannen. Vaak is het urineverlies erger in de loop 

van de dag als de bekkenbodemspieren “vermoeid” raken. Hoe beter 

de conditie van de bekkenbodemspieren, hoe beter u urineverlies 

kunt voorkomen. 
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Doe thuis regelmatig oefeningen om uw bekkenbodemspieren te 

trainen. Zo kunt u ongewild urineverlies tot een minimum beperken. 

 
 
Wat kunt u nog meer doen om ongewild urineverlies te 

voorkomen ? 

 

Een goed plasgedrag is belangrijk: 

- Plashouding: U kan best zittend plassen met beide voeten 

op de grond en een ietwat holle rug. Het bekken kantelt u 

iets naar voren. 

- Probeer tijdens het plassen niet te persen. Bij het persen kan 

de sluitspier zich onvoldoende ontspannen waardoor u 

onvoldoende uitplast. 

- Neem altijd voldoende tijd om te plassen. Zo voorkomt u dat 

u door gehaastheid gaat persen. 

- Plas in één keer uit zonder de straal te onderbreken. Door te 

gaan zitten op een toilet gaat het uitplassen soms 

eenvoudiger. De bekkenbodem kan dan goed ontspannen. 

- Wanneer er wat urine achterblijft in het gedeelte van de 

plasbuis dat buiten de sluitspier ligt, kunt u last krijgen van 

nadruppelen. Dit kunt u voorkomen door na het plassen de 

bekkenbodemspieren een aantal keren aan te spannen en te 

ontspannen. Of zittend op het toilet een aantal keer snel 

heen en weer te schommelen. 

 

 

 



RALP                                                                                                                                         
 

Erectieproblemen 
 
Als de prostaat is verwijderd, is er geen zaadlozing meer mogelijk. 

Een erectiestoornis kan een tijdelijk of definitief gevolg zijn. De twee 

zenuwbundels die spontane erecties mogelijk maken lopen in de 

nabijheid van de prostaat naar de zwellichamen van de penis. Bij 

een prostaatverwijdering kunnen deze zenuwbundels beschadigd 

raken. Dan treden spontane erecties niet meer op. De penis zelf 

wordt niet beschadigd. Het bereiken van een hoogtepunt (orgasme) 

bij het vrijen is nog steeds mogelijk. Dat wordt mogelijk wel anders 

ervaren als voor de operatie. 

Soms kan/kunnen één of beide zenuwbundels toch "gespaard" 

worden waardoor spontane erecties toch nog mogelijk kunnen zijn. 

Ook al werkt de uroloog zenuwsparend, dan is de kans op spontane 

erecties met of zonder ondersteunende medicatie 50 tot 60 procent. 

De erecties kunnen nog verbeteren tot twee jaar na de operatie. 

Bij een agressieve of uitgebreide prostaatkanker wordt er echter 

geadviseerd om de zenuwbundels die een spontane erectie mogelijk 

maken niet te sparen. Dan kan namelijk een zo breed mogelijke 

verwijdering van de prostaatkanker plaatsvinden. 

 

Bent u voldoende hersteld van de operatie en heeft u nog 

steeds erectieproblemen? 

Om een erectie op te wekken kunt u medicatie innemen of u kunt 

zichzelf een injectie toedienen. Overleg met uw arts wat voor u de 

beste methode is. In specifieke gevallen biedt een erectieprothese 

uitkomst. Uw arts kan u hierover meer vertellen. 
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Leefregels na een prostaatverwijdering 

- Pers niet hard bij ontlasting. De ontlasting wordt best mals 

gehouden. Dit bevordert u door voldoende te drinken en 

voldoende fruit, groenten en vezelrijke voeding te eten. In 

principe mag u alles drinken. Let wel op met koffie, thee en 

koolzuurhoudende dranken: deze kunnen de blaas prikkelen 

en het urineverlies verergeren. Blijf na de operatie voldoende 

drinken, idealiter twee liter per dag, tenzij uw behandelend 

arts u iets anders heeft geadviseerd. 

Zo nodig kan er opgestart worden met medicatie om een 

vlotte stoelgang te bevorderen. Best vermeldt u aan uw arts 

of problematiek van obstipatie aanwezig is. 

- Na de opname gaat u thuis verder met medicatie die 

trombose voorkomt. Dit zijn bloedverdunners in 

injectievorm. Deze kunt u zichzelf toedienen, ook kan de 

thuiszorg ingeschakeld worden. U heeft deze injecties in 

totaal 4 weken nodig. 

- U gaat naar huis met een katheter. U krijgt van de afdeling 

informatie en materialen mee om op een goede manier met 

de katheter om te gaan. Let goed op de urineproductie en de 

kleur van de urine. Is de urine donker en/of troebel? Dan 

moet u meer drinken. Neem contact op met de raadpleging 

urologie of de gespecialiseerd verpleegkundige als de urine 

via de katheter niet goed of helemaal niet afloopt. Het kan 

zijn dat u wat urine verliest naast de katheter. Dat 

urineverlies wordt veroorzaakt door blaaskrampen. Hier 

bestaat medicatie voor en indien u veel last heeft, zal de 

uroloog u dit voorschrijven. Ga niet in bad met de katheter, 

maar neem een douche. De blaaskatheter wordt na 

ongeveer 14 dagen verwijderd.  
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Figuur - Suprapubische sonde  

- Het kan zijn dat u met één of twee wonddrains naar huis 

gaat, deze worden verwijderd op de raadpleging urologie in 

overleg met de uroloog. De verpleegkundige van de afdeling 

legt u uit hoe u deze thuis kunt verzorgen, indien nodig kan 

de thuiszorg ingeschakeld worden. 

- Wacht bij pijnklachten niet te lang met het innemen van 

medicatie. U mag paracetamol 1 gram om de 6 uren 

gebruiken. Meestal zijn de pijnklachten echter minimaal en is 

er weinig nood aan extra pijnstilling. 

- Waarschuw de uroloog of de verpleegkundige als u koorts 

krijgt. Doe dit ook als de buikwondjes rood zijn en warm 

aanvoelen. De kans bestaat dat u een ontsteking heeft. 

- Ophoping van lymfevocht in buik en/ of balzak kan 

ontstaan na de operatie. De zwelling van het scrotum en/of 

penis is veelvoorkomend na een operatie waarbij de 

lymfeklieren zijn weggenomen. Vocht en bloed zakken 

immers uit naar het laagste punt in het lichaam en dat is het 

scrotum. U kan deze vochtophoping tegengaan door het 

scrotum in ‘hoogstand’ te zetten wanneer u zit of ligt.  U kan 
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daarvoor een handdoekrolletje onder het scrotum leggen. 

Een aanpassende onderbroek of zelf zwembroek kan ook 

steun geven aan het scrotum en vochtophoping tegengaan. 

De zwelling van het scrotum zal normaal gezien spontaan 

binnen de 4 tot 6 weken na de operatie verdwijnen. 

 

- Vermijd na de operatie zware inspanningen en zwaar 

tillen. Na zo’n 6 weken kunt u dit geleidelijk weer opbouwen. 

Wandelen mag wel, maar ook dit moet u opbouwen. 

- U mag na 3 maanden voorzichtig weer gaan fietsen. In het 

begin kan dit nog wat gevoelig zijn en kan het prettig zijn een 

rokzadel te gebruiken. De zitknobbels dragen dan uw 

lichaamsgewicht waardoor u het gebied van de operatie niet 

belast. 

- Autorijden mag na de operatie als u zich goed voelt. 

Overleg eerst met de uroloog. 

- De eerste maanden na de operatie is het vaak niet prettig 

om een lange autorit of vliegreis te maken. U zit hierbij 

steeds in dezelfde houding. Regelmatig een “plaspauze” 

nemen met wat beweging is dan verstandig. De eerste 6 

weken na de operatie worden lange autoritten en vliegreizen 

zelfs afgeraden omwille van het verhoogd risico op 

ontwikkelen van trombose. 

- Het is verstandig uw werkzaamheden niet eerder dan twee 

tot zes maanden na de operatie te hervatten. Niet alleen 

voor het lichamelijk herstel. U heeft ook tijd nodig om wat u 

heeft doorstaan psychisch te verwerken. 
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Opvolging na een prostatectomie eerste 3 

maanden 

Let op: het is mogelijk dan men hiervan moet afwijken. 

+/-2 weken na de operatie 6 weken na de operatie 

Consultatie bij arts:  

*verwijderen 
haakjes/draadjes 

*verwijderen katheter 

*bespreking uitslag 
anatomisch-pathologisch 
onderzoek 

Consultatie bij arts: 

*Enkele dagen voordien PSA 
laten bepalen 

*Bespreking eerste PSA 

*Plaskalender opmaken enkele 
dagen voor het consult 

Consultatie bij de 
bekkenbodemkinesiste 

Plasonderzoek bij kinesiste 
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Tot slot: 

De verpleegkundige heeft bij uw ontslag een controleafspraak 

gemaakt bij uw uroloog. Wanneer er echter nog problemen zijn of 

wanneer u vragen heeft, kan u contact opnemen met de 

trajectbegeleider urologische oncologie (tel. 03 821 33 71) of met het 

secretariaat urologie. 

  
 
Bijkomende informatie kan u vinden op volgende website: 
 
www.davincisurgery.com/nl 

  


