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Voorwoord 

 

In 2004 startte het Brugse Urologisch Centrum van het A.Z. Sint-Jan Brugge-Oostende AV, 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, medisch-maatschappelijk werkers,  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. 

Hiermee formuleren we tevens de hoofddoelstelling van de prostaatkliniek.  

 

Met dit boek hopen we een aantal zaken te verduidelijken en proberen we ook taboes te doorbreken. 

We poneren ook een aantal stellingen die een reflectie zijn van onze eigen overtuiging en onze eigen 

werkmethoden. Het boek moet vooral een bruikbaar instrument zijn met een meerwaarde voor de 

patiënt en zijn omgeving maar ook voor de professionele zorgverleners. In het tweede deel van het 

boek vertellen enkele ervaringsdeskundigen hun belevingsverhaal op een soms zeer ophartige manier. 

Zij hopen op deze manier een aantal angsten weg te nemen bij hun lotgenoten. 

 

Wij danken volgende mensen die hebben meegewerkt aan de realisatie van dit boek: 

 

Uit respect, 

 

Dr. Peter Van Oyen, diensthoofd-uroloog in het AZ Sint-Jan AV te Brugge en het Urologisch 

Centrum “De Mouterie” te Sint-Kruis. 

 

Dhr. Luc De Laere, gespecialiseerd prostaatverpleegkundige en gespecialiseerd oncologisch 

verpleegkundige in de dienst urologie van het AZ Sint-Jan AV te Brugge. 
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De prostaat 

 

Iedere man heeft een prostaat. Vroeg of laat kan de prostaat 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: de transitiezone, de centrale zone en de 

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 men 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.  

 

Men 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 starten met urineren, 

• meer aandrang tot en steeds weer opnieuw 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. 
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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 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 prostaatvocht en de 

zaadcelproductie. 

 

 

Prostaatkanker 

 

Een kwaadaardig gezwel ontstaat meestal dicht aan de rand van de prostaat (perifere zone) en veel 

minder vaak in het prostaatweefsel direct om de plasbuis heen (transitiezone). 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 opgespoord en behandeld wordt. 

 

 

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 de 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. De kans om prostaatkanker te krijgen stijgt ook 

met de leeftijd. 
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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 o.a. 

prostaatontsteking, prostaatvergroting en prostaatkanker. De waarden van het PSA zijn veelal ook 

leeftijdsafhankelijk. 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. 
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Gemiddelde PSA normaal waarden: 

 

• 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-test 

 

Recent is ere en 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, rectal toucher en echografie 

van de prostaat met biopsie) maar indien de test negatief is, is het niet onmiddelijk 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 de 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 twee tot drie millimeter 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 
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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 een 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 een 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 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 

zijn. De uitslag van dit onderzoek is meestal pas na meerdere dagen bekend. Men kan na de biopsie 

bloed verliezen bij het plassen, bij de ontlasting of bij het sperma. Bij verlies van grote hoeveelheden 
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bloed en klonters moet de patiënt zich aanmelden op de spoedgevallendienst van het ziekenhuis. Een 

enkele keer kan koorts ontstaan boven de 38,5°C. In dat geval dient de patënt contact op te nemen 

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

en is dus ongevaarlijk. 

 

 

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 of Gleasonscore. Een goed gedifferentieerde prostaattumor groeit 

bijvoorbeeld minder snel of agressief dan een matig of slecht gedifferentieerde tumor.  

 

 

Botscan 

 

Een 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 een bloedvat van een 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 men ondervindt 

hier geen nadelige gevolgen van. Richtlijnen inzake stralingsprotectie worden aan de patient 

meegegeven. 

 

 

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. Met een CT-scan van het bekken kan de uroloog bijvoorbeeld zien of er 

uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren rondom de prostaat.  
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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 genezen zou 

zijn. 

 

De preoperatieve zorgen voor de da Vinci prostatectomie zijn grotendeels dezelfde als voor de open of 

klassieke laparoscopische radicale totale prostatectomie. Morbide obesitas, beperkte cardiale functie of 

een sterk gereduceerde longfunctie kunnen een contra-indicatie vormen voor de robotgeassisteerde 

ingreep omwille van de positie van de patiënt tijdens de ingreep (Trendelenburgpositie). Een 

preoperatieve evaluatie door de anesthesist is daarom noodzakelijk. 

 

Een goede voorlichting over de thuiszorg is erg belangrijk daar de patiënt reeds drie dagen na de 

ingreep uit het ziekenhuis kan ontslagen worden zo hij dit wenst. Bekkenbodemspieroefeningen 

worden 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 mogen geen diuretica ingenomen worden 

om overdreven vochtverlies en verlies van elektrolyten te voorkomen.  

 

Een perifeer bloedonderzoek met inbegrip van de stollingstesten, een EKG (hartfilmpje) en een RX 

thorax zullen worden uitgevoerd. Vaak gebeurt dit op voorhand door de huisarts of zal dit ten laatste 

de dag voor de operatie in het ziekenhuis doorgaan. Indien nodig kunnen nog aanvullende 

onderzoeken plaatsvinden. 
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De dag voor de operatie zullen de uroloog en de prostaatverpleegkundige bij de patiënt langskomen 

om alles nog eens met hem en zijn partner te bespreken. Er wordt aan de patiënt en zijn omgeving 

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 de patiënt heel wat rustiger maken. Er wordt hiervoor op een 

interactieve manier onderricht gegeven aan de patiënt en zijn omgeving.  

 

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

aangepaste oplossing. 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 men ’s morgens omstreeks acht uur een eerste bereiding. 

Omstreeks twaalf uur drinkt de patiënt de teede bereiding. Tussen de eerste en de tweede bereiding, 

drinkt de patiënt minstens een halve liter water. Tijdens en na de darmvoorbereiding mag men niets 

meer eten, tenzij yoghurt zonder vruchtvlees, flan of pudding. Men mag wel nog onbeperkt tot 

middernacht zwarte koffie, thee, frisdranken en water drinken. Daarna mag de patiënt niets meer 

eten of drinken. 

 

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

 

Voor het vertrek naar de operatiezaal doet de patiënt zijn compressiekousen aan en krijgt hij 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 de patiënt in slaap gebracht. 

 

De onderbuik en de pubisstreek wordt geschoren. De benen worden met drukopheffende materialen 

voorzien. De patiënt wordt in een lithotomie positie geplaatst. De armen worden opzij gebracht en de 

patiënt wordt met tape vastgemaakt aan de operatietafel opdat hij niet zou kunnen verschuiven 

wanneer hij in extreme Trendelenburg wordt geplaatst. Er wordt een centraal veneuze lijn en een 

arteriële lijn aangebracht. 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 



 18 

cornea te voorkomen. Er is een beperking van de intraveneuze vochttoediening tot de anastomose 

tussen blaas en urethra (plasbuis) is gerealiseerd. Zodoende voorkomt men overdreven urineproductie 

die de zichtbaarheid zou beperken. 

 

 

  

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

het stuk plasbuis dat doorheen de prostaat loopt, een deel van de blaasuitgang, een gedeelte van de 

zaadleiders en de beide zaadblaasjes. Vervolgens wordt er 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 verder microscopisch onderzoek. Dit 

onderzoek neemt enige dagen in beslag en de uitslag ervan zal meestal tijdens het verblijf in het 

ziekenhuis en zeker tijdens de eerste poliklinische controle met de patiënt besproken worden. De 

operatie duurt in totaal ongeveer twee uur. 
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De opstelling tijdens de da Vinci prostatectomie 

 

 

 

 

 

 



 20 

Postoperatieve zorgen 

 

Direct na de operatie gaat de patiënt 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 de patiënt voor één nacht naar een intensieve zorgafdeling (midcare). De dag daarop wordt hij 

terug naar zijn kamer op de verpleegeenheid 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 van een opgeblazen gevoel in de buik. Deze is het gevolg van de CO2 die 

men gebruikt tijdens de procedure. 

 

De patiënt heeft zes 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 de 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.  

 

De patiënt krijgt een sonde in de plasbuis voor de afvoer van urine. De verblijfsonde blijft zes tot tien 

dagen ter plaatse en wordt daarna op de consultatie, na het nemen van een kontrastfoto (lektest), 

verwijderd. De patiënt wordt een beenzakje (opvangzak voor urine die aan het been kan gedragen 

worden) aangemeten waardoor er weinig mobiliteitsbeperking ervaren wordt zolang de verblijfsonde 

ter plaatse blijft. Men moet er steeds voor zorgen dat de opvangzak voor de urine lager hangt dan het 

niveau van de blaas. De afvoer van de urine moet dus steeds verzekerd zijn. De operatie en de 

aanwezigheid van de verblijfsonde kan blaasspasmen uitlokken. Deze kunnen worden behandeld met 

spasmolytica en anti-cholinergica.  

 

De patiënt zal ook nog een infuus hebben. Zodra hij terug darmbewegingen heeft, kan er gestart 

worden met de inname van heldere vloeistoffen (water, koffie, thee, …) en kan het infuus verwijderd 

worden. Het is belangrijk dat de patiënt, zodra de darmwerking dit toelaat, verder twee liter drinkt per 

dag. Mocht de patiënt bloed observeren in de urine, dewelke normaal is in het begin, moet hij wat 

meer drinken (twee liter per dag). De inname van eiwitrijke voeding en vitamine C zal de wondheling 

bevorderen.  
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Er kan zwelling zijn van de balzak en de penis. Deze zou na zeven tot tien dagen moeten verdwenen 

zijn. Hoogstand van de balzak zal de zwelling vlugger doen verdwijnen. Men kan, wanneer men 

neerligt, de balzak in hoogstand brengen met een handdoek. 

 

 

Complicaties 

 

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 de patiënt 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 bekkenbodemspier-

oefeningen. De kinesitherapeute zal de patiënt aanleren hoe hij, door gebruik te maken van zijn 

bekkenbodemspieren, urineverlies kan 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 de 

patiënt nog onvoldoende controle heeft over het urineren, zal de uroloog hem 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. 
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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 mogelijk. Problemen op dit gebied kunnen later steeds met de 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 de patiënt hiernaar vragen. 

Om die reden is het noodzakelijk dat de patiënt 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 trombose (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 de patiënt tot hij meer in beweging is dan ligt of 

zit. De patiënt 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.  
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Tot de categorie van de zeer 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 

 

De patiënt kan, na een da Vinci prostatectomie, de derde postoperatieve dag ontslagen worden. Zodra 

hij kan wandelen en de basisactiviteiten zelfstandig kan uitvoeren, mag hij 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. 

 

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

beenzakje en nachtcollecteerzak. 

 

De patiënt mag zes weken lang geen lasten tillen van meer als vijf kilogram. Hij mag ook geen zware 

inspanningen verrichten gedurende die periode. Vrijen is eveneens voor zes weken verboden. De 

patiënt mag ook zes weken lang niet met de fiets rijden. Omwille van medico-legale redenen mag hij 

gedurende een zelfde periode niet zelf met de wagen rijden. 

 

48 uur na de operatie mag de patiënt zich terug douchen. 

 

Het is belangrijk dat de patiënt en zijn omgeving vooraf goed geïnformeerd werden over de potentiële 

problemen. Een goede voorlichting zal de angst sterk reduceren. Het is ook belangrijk dat de patiënt 

en zijn partner gebruik kunnen maken van een telefonische support in geval van problemen of 

onzekerheden. 
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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. Als dit probleem blijft bestaan, kan aangepaste 

medicatie vorgeschreven worden. 

 

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

geadviseerd om minsten 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. 
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Afhankelijk van het type arbeid en het herstel van de patiënt kan hij 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 verwijdert na drie tot zeven dagen, er 

een grotere kans is op urineretentie. Vooral wanneer er tijdens de ingreep een uitgebreide 

reconstructie nodig was van de blaashals, is het raadzaam om de verblijfsonde twee tot drie weken 

ter plaatse te laten. 

 

Na één tot drie weken komt de patiënt bij de uroloog op consultatie. Voordat de verblijfsonde 

verwijderd wordt, wordt er een cystografie (lektest) 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 

hij terug naar huis kan, wordt de kracht van de urinstraal geëvalueerd. 

 

In het begin kan de patiënt geconfronteerd worden met ongewild urineverlies. Met behulp van de 

bekkenbodemspieroefeningen kan de patiënt 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 de patiënt en zijn 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 de patiënt en zijn 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 (zie hoofdstuk over erectiestoornissen). 

 

Wanneer de patiënt 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 één tot twee 

weken na de operatie. Er wordt een afspraak voor de patiënt gemaakt nog voor hij 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 
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hormonotherapie. Ook deze materie moet uitgebreid met de patiënt en zijn partner besproken worden 

wanneer deze behandelingen aan de orde zijn. 

 

De nacontroles vinden het eerste jaar na de ingreep iedere drie 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 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 te worden dat het roboticasysteem niet bij elke procedure en voor elke 

patiënt zal kunnen gebruikt worden.  

De kost van het systeem en het wegwerpmateriaal evenals de personeelskost zullen voor iedere 

patiënt individueel moeten in overweging genomen worden bij het toepassen van de robotchirurgie. 

Met andere woorden, biedt het gebruik van de robot een meerwaarde voor de uitkomst van de 

patiënt? 

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 heeft de komst van deze nieuwe hoogtechnologie grote veranderingen 

en aanpassingen tot 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 onze empathische aanwezigheid bij de patiënt.  

De kortere hospitalisatieduur impliceert ook de reductie van tijd die de prostaatverpleegkundige krijgt 

om de patient en zijn omgeving terdege voor te lichten en voor te bereiden op het ontslag uit het 

ziekenhuis. Hij kan overdonderd zijn door de hoeveelheid informatie die hij 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 de patient en zijn omgeving wordt ook 

nagegaan in hoeverre zij deze informatie begrijpen. Een mogelijkheid tot telefonische support zal ook 

de angst en onzekerheid reduceren. 

 

 



De da Vinci S robot 
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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 materiaal in de prostaat), cryotherapie, HIFU-therapie 

(High Intensity Focused Ultrasound), … Bij oudere personen met weinig agressieve tumoren 

(Gleasonscore < 6) en lage tumorload volstaat soms watchfull-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.  
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Als gevolg van de minimaal invasieve technieken zal ook de verpleegkundige zorgverlening aan de 

patiënt veranderen. Denken we hierbij aan de toegenomen noodzaak van pre-operatieve 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.  
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Het DA VINCI SYSTEEM 

 

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 Endowrist-instrumenten 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 (bijvoorbeeld een 

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. 
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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 S 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 drie-

dimensionaal 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 thorascopische 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 van bijvoorbeeld 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 

peropatieve 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.  
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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 

computer interface van de robot vertaalt direct de natuurlijke bewegingen van de hand en vingers van 

de chirurg naar de instrumenten en schakelt zo het 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, en met het hoofd neerkijkend op zijn instrumenten 

in zijn 3D-beeldscherm, net als bij een open procedure. Precieze en langdurige ingrepen kunnen 

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 computer interface te 

plaatsen tussen de handen van de chirurg en de instrumenten. Zo kunnen via bewegingen van de 

handen, vingers en 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.  

 

 

Uiterst beweeglijk endowrist instrumentarium 

 

Een uiterst belangrijke troef van de DA VINCI S robot is het bijzonder instrumtentarium. 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 
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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, 

• een sterk verminderd infectierisico, 

• verminderd bloedverlies en dus veel kleinere nood aan bloedtransfusie, 

• een korter ziekenhuisverblijf, 

• sneller hervatten van de normale activiteiten, 

• ongeëvenaarde dissectie en sutuurmogelijkheden met als gevolg een reductie van de erectiele 

disfunctie en een reductie van de 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 met stijgend enthousiasme ontdekt. 
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Incontinentie 
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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 totaal geen urineverlies als continentie beschouwd, terwijl voor andere 

onderzoekers één verbandwissel of minder per dag als continentie beschouw wordt. Sommige 

onderzoekers werken met een scoresysteem en anderen niet. Deze en andere verschillen in zowel 

definities en onderzoeksmethodes kunnen een verklaring zijn voor de uiteenlopende onderzoeks-

resultaten. 

 

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. 

 

 



 37 

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, … 

 



 38 

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 pad-

test 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. 
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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 een frequente mictie, nycturie, 

aandrangs- incontinentie), mictiesymptomen (bijvoorbeeld een minder krachtige urinestraal, sproeien, 

hesitatie en nadruppelen) en symptomen die zich manifesteren na de urinelozing (bijvoorbeeld een 

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 sluitingdruk 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 is 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. 
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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 
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Voor patiënten met aandrangsincontinentie ten gevolge van een overactieve blaas zal medicatie 

voorgeschreven worden. Geneesmiddelen met zowel een anticholinergische 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 anti-

cholinergica 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. 
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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 
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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 heeft er toe geleid 

dat een revisie van het systeem op een later tijdstip zeldzaam is geworden. 

 

 

 

 

 

Een artificiële urinaire sfincter 



Bekkenbodemspieroefeningen 
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Waarom moet je bekkenbodemspieroefeningen doen? 

 

Na uw 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. 
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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 patient 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 patient kan dit controleren door twee vingers op het perineum (de dam onder 

de balzak) te leggen. De patient voelt nu een samentrekking van de spieren. Vaak zal ook de basis 

van de penis zich lichten. Dit is een aanwijzing dat de patient 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 patient 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 

kunnen 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 patient 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 patient moet er zich van bewust zijn dat een sluitspier 

ook kan worden overtraind en dat dit voor veel ongemakken kan zorgen. 
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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 patient 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 patient 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 patient 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 men kan proberen om de penis op te 

lichten door middle van de contractie. Indien de patient daarin slaagt is de uitvoering van deze 

basisoefening perfect en kan worden overgeschakeld naar de volgende oefeningen. 

 

 

De krachtoefening 

 

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

bekkenbodemspieren krachtig samentrekken gedurende één seconde en daarna de 

bekkenbodemspieren ontspannen gedurende twee 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. 
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Een oefening op uithouding 

 

De patient 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 twintig seconden. Deze oefening moet tien keer 

herhaald worden. 

Oefenen van het reflexmatig opspannen van de bekkenbodemspieren 

 

Naast het herhaald uitvoeren van de bekkenbodemspieroefeningen is 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 patient urineverlies ervaren (stressincontinentie). De patient zal een reflex moeten aanleren om 

vóór het niezen, hoesten, lichen, opstaan, vooroverbuigen, ... de sluitspier samen te knijpen. De 

sluitspier blijft dan samengetrokken tijdens de periode van verhoogde druk in de onderbuik: bv. 

Tijdens het hoesten, niezen, … Pas wanneer de druk in de onderbuik is verdwenen kan men rustig de 

sluitpier opnieuw ontspannen. 
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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: bijvoorbeeld 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 tot 100 contracties van de bekkenbodemspieren per dag geven goede resultaten, 

• men moet de oefeningen over de ganse dag spreiden, 

• men moet het incontinentiemateriaal gradueel weglaten (eerst ’s nachts en dan ’s morgens), 

• de patiënt houdt een plaskalender bij en brengt die mee bij de eerste postoperatieve controle, 

• de thuistraining vraagt veel discipline, 

• in de beginfase vergt de training veel concentratie waardoor de oefeningen vermoeiend zijn. 

 

 

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

 

 

De plaskalender 

 

Aan de patient wordt gevraagd om een plaskalender of mictielijst bij te houden. Een plaskalender laat 

toe een evolutie van het urineverlies en de resutaten van de behandeling na te gaan. Het is daarom 

belangrijk om gedurende 24 uur nauwkeurig een mictielijst bij te houden waarin de patiënt deze 

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

behandelingsplan op maat van de patiënt opmaken. 
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Datum en tijd 

De patiënt noteert de datum en het uur waarop hij iedere keer plast. 

 

 

Drank 

In de kolom DRANK kan de patiënt per regel aangeven op welk tijdstip en hoeveel hij gedronken 

heeft. Hij noteert ook wat hij gedronken heeft. Bijvoorbeeld water, koffie, thee, bier, … 

 

 

Urine 

Iedere plas die de patiënt doet, moet opgevangen worden in een maatbeker zodat hij kan aflezen in 

milliliters (ml) hoeveel hij geplast heeft. Men verzamelt niet de urine van een aantal plassen. Ook ’s 

nachts niet. Elke plas moet apart gemeten én genoteerd worden.  

 

 

Aandrang of pijn 

De patiënt vermeldt tevens bij iedere plas of hij aandrang en/of pijn voelde voordat hij moest plassen. 

 

Urineverlies 

In de kolom URINEVERLIES noteert de patiënt wanneer hij ongewild urine verlies bemerkte en of hij 

daarbij aandrang en/of pijn voelde.  

 

Verbandwissel 

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

verbanden kan de patiënt achteraan de lijst noteren. Heeft hij na het ongewilde urineverlies geplast 

op het toilet, dan vult hij in de kolom URINE het aantal milliliters in dat hij geplast heeft. Wanneer de 

patiënt na het ongewilde urineverlies geen plas meer op het toilet heeft gedaan, dan hoeft hij niets in 

deze kolom in te vullen. 

 

Aktie 

Wat was de patiënt aan het doen tijdens het ongewilde urineverlies? Bijvoorbeeld: rusten, hoesten of 

niezen, lopen, lasten aan het tillen, …  
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Erectiestoornissen 
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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. 
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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. 

 

 

 

 

prostaat 

plasbuis of urethra 

blaas 

plasbuis 

balzak of scrotum 

bulbo-urethrale klier 

plasbuis 

Structuur van de penis 

opening van de plasbuis of meatus 

zwellichaam 

glanspenis 
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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 tachtigste 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. 

 

plasbuis zwellichaam 
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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 hiervan 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 anti-

depressiva 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. 
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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 neuro-vasculaire 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 neuro-vasculaire 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 testosteron-

moleculen (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. 
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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. 
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De behandeling 
 

Medicijnen 

 

Viagra  

 

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  

 

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. 
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Levitra  

 

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 
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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 onderste 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, dan 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.  

Blaas 

Prostaat 

Teelbal 

Schaam- 

been 

Penisprothese 
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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. 
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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. 
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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 beproeven. 

 

 



Is er nog seks mogelijk na prostaatkankerchirurgie? 

De resultaten na een robotgeassisteerde prostatectomie zijn alvast zeer bevredigend. 

 

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 co-

morbiditeit 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? 
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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 capitaal belang voor het welslagen van deze zenuwsparende 

techniek. 
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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 cGMP-

specifieke 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 

relaxerende 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 
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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.  

 

 



 69 

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 
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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. 

 

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.  

 

Diverse onderzoeken leren ons dat patiënten met een prostaatcarcinoom, de informatieve en 

educatieve ondersteuning alsook de psychosociale begeleiding ontoereikend vinden. Deze tekorten 

aan informatie en begeleiding worden vooral ervaren tijdens volgende fases: na het stellen van de 

diagnose, in de post operatieve fase en in de fase na ontslag. 

 

Zo wijst onderzoek uit dat patiënten en hun partner het moeilijk hebben om een gefundeerde 

beslissing te maken omtrent de behandeling omdat ze onvoldoende informatie kregen over de 

mogelijke nevenwerkingen zoals urinaire incontinentie en erectiele dysfunctie bij de verschillende 

behandelingen. Dit resulteerde in een verminderde levenskwaliteit zowel voor, tijdens als na de 

behandeling. 

 

Verder wijst onderzoek op een groot tekort aan informatie en begeleiding in de post operatieve fase.  

Het betreft hier vooral te weinig reële informatie over urinelekkage naast de blaassonde en 

blaasspasmen, hematurie, rectale pijn en de graad van urineverlies/incontinentie na het verwijderen 

van de blaassonde. 

 

In de periode na ontslag blijkt er vooral een tekort aan informatie te zijn omtrent de verzorging van 

de blaassonde thuis en de mogelijke complicaties zoals urinaire infecties, blaasspasmen, …  
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Ook werd een gebrek aan informatie over de relatie tussen de bekkenbodemspieroefeningen en een 

vermindering van de urinaire incontinentie vastgesteld waardoor veel patiënten hun oefeningen 

verwaarloosden. 

 

Verder bleek de informatie en educatie omtrent de erectiele dysfunctie ontoereikend waardoor veel 

patiënten omwille van een schaamtegevoel zelf niets durfden te vragen en ook geen informatie 

hadden over eventuele hulpmiddelen en waar ze deze konden aanschaffen. 

 

Op de urologische diensten worden deze problemen tegenwoordig algemeen erkend door alle 

professionele hulpverleners. 

 

In de literatuur vinden we echter ook dat het niet enkel patiënten met een prostaatcarcinoom zijn die 

tekorten ervaren in de zorgverlening op het gebied van informatie, begeleiding, coördinatie,… maar zo 

ook bijvoorbeeld geriatrische patiënten, oncologische patiënten of patiënten met een hartaandoening.  

 

De oorzaak van deze problemen wordt in de literatuur toegeschreven aan verschillende problemen en 

evoluties waarmee de gezondheidszorg in België, maar ook in andere landen, de laatste decennia 

wordt geconfronteerd. Hieronder een beknopte weergave. 

 

 

Evoluties in de gezondheidszorg 

 

Complexiteit van de gezondheidszorg 

 

In de laatste decennia vertoont de gezondheidszorg steeds meer kenmerken van een complex proces, 

gekenmerkt door vergaande specialisatie en differentiatie. Dit bracht duidelijk een evolutie teweeg in 

de organisatie van de gezondheidszorg, waarbij het nu meer dan ooit belangrijk werd voldoende 

verpleegkundigen met de juiste kwalificaties te hebben. 

 

Verpleegkundigen worden tot op heden ingezet onafhankelijk van hun opleiding, competenties en 

ervaring. Hierdoor lijkt het alsof alle verpleegkundige functies dezelfde zijn. Het verpleegkundig 

potentieel wordt bijgevolg niet ten volle benut. Een methode van herziening bleek nodig te zijn 

waarbij opleiding, ervaring en competentie in rekening worden gebracht.  
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Schaarste aan verpleegkundigen 

 

Zowel in België als internationaal is er een schaarste aan verpleegkundigen. Deze schaarste wordt 

veroorzaakt door de lage instroom aan studenten verpleegkunde, de stijgende nood aan 

verpleegkundigen maar ook door de leeftijdscurve aangezien massaal veel verpleegkundigen op 

pensioen zullen gaan.  

 

Het verpleegkundig beroep heeft intrinsiek een grote aantrekkingskracht, maar deze wordt teniet 

gedaan door onder andere de beeldvorming van ondergewaardeerd te zijn, de werkdruk, de 

onregelmatige uren of de verloning. 

 

Naast deze negativiteit die op dit ogenblik op tal van plaatsen en in de beroepsgroep wordt ervaren, 

bestaan ook vele positieve ervaringen in het werkveld die toelaten andere sporen te volgen, de 

aandacht van het ziekenhuismanagement te trekken en ieders enthousiasme te herstellen.  

 

Het positieve aan de schaarste is dat deze ons verplicht te bezinnen, te heroriënteren en creatief te 

zoeken naar nieuwe verpleegkundige concepten en accentverschuivingen, beroepsinhoudelijk en 

structureel-organisatorisch.  

 

 

Efficiëntere zorgverlening 

 

Niet alleen het tekort aan verpleegkundigen, maar ook de efficiëntie van de zorgverlening is aan de 

orde. De samenstelling van personeel moet op die manier gebeuren dat het werk op de meest 

efficiënte en effectieve wijze gebeurt. Weinig complexe taken zouden bijvoorbeeld kunnen 

gedelegeerd worden aan personeel met een lagere kwalificatie.  

 

Het variëren van de samenstelling volgens de karakteristieken van het werkveld kan leiden tot een 

flexibel en dynamisch systeem van zorgverlening dat beantwoordt aan de specifieke noden van elk 

van de patiënten. 

 

 

Onaantrekkelijk loopbaanperspectief  

 

Momenteel heerst het maatschappelijke beeld dat men als verpleegkundige hard moet werken aan 

een relatief laag salaris en zonder loopbaanperspectief. Ziekenhuizen zullen dus alles op alles moeten 
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zetten om voldoende handen aan het bed te houden. Niet alleen de rol van verpleegkundigen, maar 

ook modellen van zorgverlening moeten worden herzien.   

 

De nieuwe rol en de nieuwe zorgverleningmodellen kunnen het imago van het beroep verbeteren en 

een baan als verpleegkundige weer aantrekkelijk maken. Zo kunnen er aantrekkelijke carrière- 

mogelijkheden geboden worden aan het bed van de patiënt. 

 

Doch, de grote uitdaging, zelfs op korte en middellange termijn is de in vraagstelling van wat tot de 

verantwoordelijkheid en het takenpakket van de verpleegkundige behoort. Het idee van een vlakke 

loopbaan is niet meer actueel en is niet meer op haar plaats.  

 

Er is, gezien de evolutie in complexiteit van de gezondheidsproblemen en de medische 

ontwikkelingen, een toenemende nood aan hogere verpleegkundige functies: 

onderzoeksverpleegkundigen, nurse practitioners en verpleegkundig specialisten. 

 

Het ziekenhuismanagement zal dus keuzes moeten maken aangaande functiedifferentiatie. De 

licentiaten en (post)graduaten zullen/moeten een hogere verantwoordelijkheid waarnemen dan een 

gediplomeerde of een verzorgende. Niet verpleegkundige taken moeten overgenomen worden door 

lager gekwalificeerden.  

 

 

Op de diverse problemen, die zich stelden in de laatste decennia in de gezondheidszorg en in de 

specifieke patiëntenpopulaties zoals hierboven beschreven wordt, vanuit de nationale en 

internationale literatuur, al een antwoord geformuleerd, namelijk functiedifferentiatie.   

 

 

Functiedifferentiatie 

 

Functiedifferentiatie kan worden gedefinieerd als het creëren van een verscheidenheid aan functies 

door herordening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het gaat dus vooral om taken 

die aan een functie gekoppeld worden. 

 

Deze definitie bevat twee kernbegrippen: verscheidenheid en herordening. Herordenen en het 

aanbrengen van verscheidenheid brengt met zich mee dat verschillen geëxpliciteerd worden. De 

verschillen waren er altijd al, maar nu worden ze zichtbaar gemaakt. 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verticale en horizontale functiedifferentiatie. 
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Verticale functiedifferentiatie 

 

Bij verticale functiedifferentiatie gaat het om het afsplitsen van delen of taken van een functie en het 

onderbrengen daarvan in lager gekwalificeerde functies (differentiatie aan de onderkant) of juist het 

toevoegen van taken en verantwoordelijkheden, zodanig dat er sprake is van een hoger functieniveau 

of het creëren van nieuwe functies op een hoger niveau dan oorspronkelijk (differentiatie aan de 

bovenkant).  Bij verticale functiedifferentiatie komt het functieniveau wel in het geding waar dit bij 

horizontale functiedifferentiatie niet het geval is. 

 

In het ziekenhuis wordt verticale differentiatie vaak vanuit de verpleegkunde naar de verzorgende en 

andere assisterende functies toegepast. 

 

 

Horizontale functiedifferentiatie 

 

Verpleegkundigen met een specialisatie of aandachtsgebied worden ingezet voor een bepaalde groep 

patiënten. Verpleegkundigen met een specialisatie richten zich uitsluitend op deze groep, terwijl 

verpleegkundigen met een aandachtsgebied ook zorg verlenen aan patiënten buiten dat 

aandachtsgebied.   

 

In het ziekenhuis wordt dit begrip ingevuld door specialisatie binnen de verpleegkunde. 

 

 

Basisprincipes van functiedifferentiatie 

 

Een belangrijk uitgangspunt is dat de voorgestelde functiedifferentiatie aansluit bij bestaande 

verschillen in capaciteit en kwalificatie. De lage instroom van gegradueerde verpleegkundigen en 

licentiaten in het ziekenhuis en de relatief grotere instroom van gediplomeerde verpleegkundigen en 

verzorgenden hebben die verschillen nog scherper in het licht gesteld. Verder zijn er door deze 

ontwikkelingen goede mogelijkheden ontstaan voor een betere afstemming tussen persoon en functie. 

Een meer efficiënte inzet van personen wordt mogelijk. 

 

Men oppert vaak dat functiedifferentiatie de eerste stap terug is naar taakverpleging. Het tegendeel is 

echter waar. Een tiental jaar geleden was de hoofdverpleegkundige degene die de zorgverlening op 

de verpleegeenheid concreet stuurde. Verpleegkundigen voerden alleen haar/zijn orders uit. Het 

concept van integrerende verpleegkunde heeft in verschillende instellingen geleid tot een systeem van 

patiëntentoewijzing. Verpleegkundigen werden verantwoordelijk voor de totaalzorg van de patiënt.  
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Functiedifferentiatie in de verpleegkunde sluit perfect aan bij de responsabilisering van 

verpleegkundigen, die zich in de voorbije jaren in veel ziekenhuizen heeft voorgedaan. 

Verpleegkundigen zullen nu zelf ook andere functieniveaus aansturen, waarbij het van essentieel 

belang is dat elk op zijn niveau mee geresponsabiliseerd wordt. 

 

 

Functiedifferentiatie van verpleegkundigen 

 

Omdat de integratie van functiedifferentiatie in de gezondheidszorg een relatief nieuw concept is, heb 

ik gekozen voor een schematische weergave gebaseerd op de buitenlandse modellen, maar vertaald 

naar een mogelijke Belgische situatie.  

 

 

 

Dit voorstel bevat vier niveaus in de functiegroep van verpleegkundigen. Alle verpleegkundigen 

starten in principe op het niveau van associate nurse. Duidelijk afgelijnde criteria bepalen of je aan 

het profiel van een bepaald niveau beantwoordt. Voor de overstap van het ene naar het andere 

niveau bestaat een vaste procedure.  

 

De "associate nurse" (niveau 1) is in principe een verpleegkundige die zich voorbereidt op het niveau 

van "primary nurse". Het kan ook een medewerker zijn die, omwille van welke reden dan ook, de 

verantwoordelijkheden van niveau 2 niet wil of niet kan opnemen. De "associate nurse" situeert zich 

uitsluitend op uitvoerend niveau. Hij staat onder de supervisie en begeleiding van een "primary nurse" 

die verantwoordelijk is voor het zorgmanagement.  
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De "primary nurse" (niveau 2) is een voortrekker op afdelingsniveau. Hij/zij heeft een coördinerende, 

sturende en een voorbeeldfunctie in de dagdagelijkse verpleegpraktijk. Uitvoering van zorg en 

management van die zorg staan centraal voor dit niveau.  

Een referentieverpleegkundige (niveau 3) heeft een afdelingsoverstijgende expertise ten aanzien van 

één of meerdere patiëntengroepen. Hij is in principe gelinkt aan een afdeling, maar heeft een 

adviserende en educatieve functie ten aanzien van patiënten, verpleegkundigen, artsen en de 

extramurale setting. Deze expert gaat op het niveau van de afdeling en van het ziekenhuis bijdragen 

tot het bepalen van het verpleegkundig zorgbeleid.  

Het vierde niveau is het niveau van de hoofdverpleegkundige en van de verpleegkundig specialist 

(niveau 4). Het gaat om referentieverpleegkundigen die zich verder profileren in leidinggevende 

richting als hoofdverpleegkundige of in een meer klinische richting als verpleegkundig specialist.  

De functie van de hoofdverpleegkundige is sterk gerelateerd aan de managementstructuur van de 

organisatie enerzijds, en aan de opdrachtverklaring en de verpleegkundige visie anderzijds. Het 

continu creëren en bewaken van voorwaarden om deze verpleegkundige visie gestalte te geven, is de 

opdracht van de hoofdverpleegkundige. De focus ligt op het zorgmanagement, het operationeel beleid 

van een afdeling en op het peoplemanagement. 

De verpleegkundig specialist werkt aan een voortdurende verbetering van de kwaliteit van de 

patiëntenzorg en verdere professionalisering van de verpleegkunde. De functie houdt een zesvoudige 

rol in: onderzoeker, educator, consulent en adviseur, kwaliteitsmanager en innovator. Hij fungeert als 

rolmodel voor de verpleegkundigen in de klinische praktijk op basis van zijn expertise, zijn 

systematisch handelen en door de integratie van wetenschappelijke kennis en inzichten in de praktijk. 

Hij is onderzoeker in een specifiek domein van de zorgverlening. Hij is consulent en educator voor de 

patiënten in zijn specialisatiedomein en voor verpleegkundigen die zorg dragen voor deze patiënten. 

 

In België zien we dat functiedifferentiatie nog niet in dezelfde mate geïmplementeerd wordt in de 

zorgverlening zoals dit bijvoorbeeld in Nederland of in de Verenigde Staten het geval is. 

 

Wel zien we in België de nadruk van het aantal personeelsleden verschuiven naar de kwalificaties, de 

vaardigheden en de deskundigheid van die personeelsleden. Zo worden bijvoorbeeld meer en meer 

klinisch verpleegkundig specialisten geïntegreerd in de zorgverlening om een antwoord te bieden op 

de vastgestelde tekorten in de patiëntenzorg en dit op diverse verpleegkundige diensten. 

 

Het was het urologisch centrum van het AZ St-Jan AV te Brugge die in België pionier was om een 

klinisch verpleegkundig specialist te implementeren op een urologische dienst om zo tegemoet te 

komen aan de nood aan informatieve en educatieve ondersteuning alsook psychosociale begeleiding 

in de zorgverlening van patiënten met een prostaatcarcinoom.  Deze verpleegkundig specialist kreeg 

de titel van prostaatverpleegkundige.   

 

Hierna een beschrijving van de functie van prostaatverpleegkundige.    
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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, sensibilisatie en ten slotte onderzoek. De combinatie van die taakdomeinen in één functie 

maakt dat er sprake is van een verpleegkundig specialist.   

 

 

Functieomschrijving 

 

Een algemene functieomschrijving van een prostaatverpleegkundige omvat het volgende: 

 

Doel van de functie 

 

De prostaatverpleegkundige is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de verpleegkundige 

zorg van de patiënt (en zijn omgeving) met een nieuw gediagnosticeerd prostaatcarcinoom.  

 

Hij/zij dient een opvang, een ondersteuning en een oplossing te bieden voor alle mogelijke problemen 

(die het gevolg zijn van de ziekte en/of de behandeling van de ziekte) van de patiënt en zijn directe 

omgeving. 

 

 

Plaats in de organisatie 

 

De prostaatverpleegkundige werkt inhoudelijk en organisatorisch nauw samen met verpleegkundigen, 

hoofdverpleegkundigen, diensthoofden, andere beroepsgroepen bij de uitvoering van taken en 

opdrachten. De prostaatverpleegkundige krijgt ondersteuning vanwege de artsen, die actief zijn in het 

specifiek klinisch domein van de prostaatpathologie. Vanuit deze medische invalshoek wordt de 

prostaatverpleegkundige gecoacht, geïnformeerd en betrokken in dit specifiek domein. 
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Functie inhoud 

 

De functie inhoud van de prostaatverpleegkundige omvat volgende aspecten per taakdomein: 

 

 

De directe patiëntenzorg 

 

• assisteren bij complexe of diagnostische interventies. 

 

Advies en consultatie 

 

• verlenen van advies en bijstand aan patiënten en hun familie m.b.t. zelfzorgproblemen door 

hun ziekte of behandeling en zonodig het houden van verpleegkundige consultaties, 

• de patiënt en zijn partner worden uitgebreid geïnformeerd bij de anamnese over de 

behandeling, de potentiële behandelingsgerelateerde nevenwerkingen en het postoperatief 

verloop. 

 

Kwaliteitsmanagement en innovatie 

 

• ontwikkelen en uitvoeren van een beleidsplan om inadequate zorgverlening en aanpak van 

zelfzorgproblemen door verpleegkundigen en verzorgenden te verbeteren, 

• via casemanagement een adequate zorgverlening organiseren voor patiënten met een 

prostaataandoening, 

• opsporen van risicopatiënten voor adequate zorgverlening of zelfzorgproblemen binnen het 

domein van de patiënten met een prostaataandoening, 

• verpleegkundige aspecten inbrengen in een multidisciplinair patiënten- en beleidsoverleg 

(zorgprogramma’s, klinische paden, kwaliteitsprojecten). 

 

Educatie/sensibilisatie 

 

• geven van opleiding en bijscholing aan verpleegkundigen, verzorgenden, artsen in opleiding 

over zorgverlening of over de zelfzorgproblemen door ziekte of behandeling van 

prostaataandoeningen, 

• meewerken aan campagnes en informatiesessies over prostaatkanker in functie van 

sensibilisering. 
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Onderzoek 

 

• bijhouden en vertalen van bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek over zorgverlening van 

patiënten met prostaataandoeningen naar de praktijk via de ontwikkeling en de implementatie 

van richtlijnen en protocollen, 

• participeren in klinische trials als dataverzamelaar/datamanager of zelf onderzoek te 

verrichten in een gespecialiseerd domein, 

• bijhouden van dossiers en relevante data om te gebruiken voor wetenschappelijke 

onderzoeken. 

 

 

Concreet vertaalt dit zich in volgende taken: 

 

Taak ten opzichte van de gehospitaliseerde patiënt 

 

• bij opname wordt een uitgebreid intakegesprek gevoerd waarbij naast de anamnese aandacht 

wordt besteed aan het informeren van de patiënt en zijn partner over de behandeling, 

gerelateerde nevenwerkingen en postoperatief verloop. De prostaatverpleegkundige doet dit 

aan de hand van een powerpoint presentatie met foto’s en schema’s over de anatomie en de 

fysiologie van de prostaat. Op dit ogenblik is er ruim tijd voor de patiënt en zijn partner om 

vragen te stellen, 

• er wordt van iedere patiënt een apart dossier opgemaakt en bijgehouden door de 

prostaatverpleegkundige. Dagelijks wordt er gerapporteerd door de verpleegkundigen, 

kinesitherapeuten en andere leden van het multidisciplinair team aan de 

prostaatverpleegkundige en vice versa, 

• de prostaatverpleegkundige zal de partner van de patiënt telefonisch inlichten over de afloop 

van de ingreep, 

• de prostaatverpleegkundige zal na de ingreep de patiënt opzoeken en opvolgen op de mid-

care tot zijn terugkomst op de verpleegafdeling urologie, 

• de prostaatverpleegkundige is ’s morgens aanwezig op de patiëntenbespreking om in 

samenspraak met de verpleegkundigen alle aandachtspunten in de zorgverlening betreffende 

de patiënten met een prostaataandoening te bespreken, 

• de prostaatverpleegkundige zal assisteren bij complexe interventies of diagnostische 

interventies; zoals het inbrengen van een Dufoursonde en het opstarten van een doorlopende 

spoeling, manuele spoeling in geval van verstopping van de sonde door bloedklonters, 

moeilijke sondages, …, 
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• de patiënten worden meerdere malen per dag bezocht om zorgproblemen te signaleren of te 

bespreken in direct contact met de patiënt, 

• de prostaatverpleegkundige zal tijdens het verblijf postoperatief uitvoerig de co-morbiteiten 

zoals erectiele disfunctie en urinaire incontinentie met de patiënt en zijn partner bespreken.  

Er wordt ook in samenspraak gezocht naar de best passende oplossing, 

• de prostaatverpleegkundige luistert naar de angsten van de patiënt en er wordt snel, waar 

mogelijk een antwoord geformuleerd bij problemen, 

• dagelijks zal de prostaatverpleegkundige in overleg treden met zowel de kinesitherapeuten, 

de dienst medisch maatschappelijk werk en de assistent urologen waarbij bestaande 

problemen worden besproken en waarbij een direct antwoord wordt geformuleerd daar waar 

mogelijk. De prostaatverpleegkundige zal zoveel mogelijk samen met de uroloog de patiënt 

bezoeken, dit enerzijds om onmiddellijk op de hoogte te zijn van eventuele aanpassingen in 

de zorg en anderzijds om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de patiënt, 

• de prostaatverpleegkundige zal de concrete noden van de patiënt bij zijn terugkeer naar huis 

opsporen en zal in samenwerking met de dienst medisch maatschappelijk werk naar een 

geschikte oplossing zoeken voor het ontslag van de patiënt, 

• de prostaatverpleegkundige zal ook het ontslag samen met de patiënt en zijn partner 

voorbereiden en zal hierbij alle aandachtspunten in relatie tot zijn behandeling en volledig 

herstel bespreken. Hij zal ook een informatiebrochure meegeven ter ondersteuning van de 

mondelinge informatie, 

• bij ontslag zorgt de prostaatverpleegkundige voor alle nodige ontslagpapieren en overloopt zo 

nodig alle informatie nog eens in het kort. Hierbij wordt tevens benadrukt dat de patiënt of 

zijn partner de prostaatverpleegkundige telefonisch kan contacteren tijdens de dag. 
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Taak ten opzichte van ambulante patiënten 

 

De prostaatverpleegkundige blijft toegankelijk voor de patiënt zelfs na zijn ontslag uit het ziekenhuis: 

 

• telefonisch: bij zowel fysische als psychosociale problemen kunnen patiënten of hun partner 

beroep doen op de prostaatverpleegkundige. Hij zal dan ofwel een antwoord formuleren voor 

de problemen, de patiënt doorverwijzen naar de bevoegde instantie of doorverwijzen naar de 

arts waar nodig, 

• consultatie: de patiënten en hun partner kunnen na telefonisch overleg of na een controle 

bezoek aan de arts steeds terecht bij de prostaatverpleegkundige om eventueel dieper in te 

gaan op bepaalde problemen, zorgen of angsten.  

 

 

Taak ten opzichte van collega’s en medewerkers van de eigen dienst 

 

• de prostaatverpleegkundige zal de zorg coördineren voor alle patiënten in het ziekenhuis met 

een prostaataandoening, 

• de prostaatverpleegkundige participeert aan teamvergaderingen en participeert actief en 

constructief aan werkoverleg, intervisie en supervisie, 

• hij/zij zal zijn kennis en informatie omtrent deze specifieke patiëntenpopulatie doorgeven 

enerzijds via dagelijkse contacten met de verpleegkundigen en anderzijds door het 

organiseren van bijscholingen voor de verpleegkundigen, 

• de prostaatverpleegkundige zal meewerken aan een up-to-date documentatie over alle 

mogelijke onderwerpen die betrekking hebben tot de zorgverlening van deze patiënten en zal 

documentatie ter beschikking stellen voor alle zorgverleners zodat deze te allen tijde deze 

informatie kunnen consulteren. 

 

 

Taak ten opzichte van collega’s van andere diensten 

 

• de prostaatverpleegkundige staat in voor de praktische organisatie en coördinatie van de 

multidisciplinaire benadering en follow up van prostaatkankerpatiënten tijdens en na de 

hospitalisatie, 

• hij/zij informeert de geneesheren en de verpleegkundigen over de verpleegkundige, 

paramedische en sociale zorgverlening van de patiënt, 
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• de prostaatverpleegkundige werkt mee aan het ontwerpen van verpleegtechnische procedures 

en verpleegplannnen in verband met de behandeling van patiënten met een 

prostaatcarcinoom, 

• hij/zij coördineert en bewaakt de continuïteit van alle zorgprogramma’s binnen de 

prostaatpathologie, 

• de prostaatverpleegkundige woont de patiëntenbesprekingen bij en het multidisciplinair 

overleg, 

• hij/zij rapporteert en overlegt met de behandelende geneesheer, het multidisciplinair team en 

de geneesheer coördinator, 

• de prostaatverpleegkundige overlegt en verstrekt informatie aan de verpleegkundigen van 

andere diensten waar patiënten met een prostaataandoening gehospitaliseerd zijn, 

• de prostaatverpleegkundige voert administratieve taken uit zoals registratie. 

 

 

Taak ten opzichte van leidinggevende personen: 

 

• signaleren van noden, behoeften en tekorten in de hulpverlening, 

• de prostaatverpleegkundige levert een bijdrage aan beleidsvoorbereidende werkzaamheden 

door voorstellen te doen voor verdere uitbouw van de kwalitatieve zorgverlening zoals het 

organiseren van bijscholing, standaardisering van bepaalde aspecten van de zorg, …, 

• de prostaatverpleegkundige pleegt overleg en rapporteert over de taakinhoud en 

taakverdeling. 

 

 

Taak ten opzichte van personen in externe instanties: 

 

• samenwerkingsrelaties opbouwen en onderhouden, 

• de prostaatverpleegkundige is de contactpersoon voor zelfhulpinitiatieven, 

• hij/zij werkt mee aan initiatieven om meer openheid te creëren over prostaatkanker zoals 

voordrachten, … en helpt sensibiliseringscampagnes uit te bouwen door informatiesessies te 

houden voor zowel patiënten als het brede publiek, 
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Implementatie van de prostaatverpleegkundige in een algemeen ziekenhuis 

 

Mannen, die met een prostaataandoening worden geconfronteerd, zijn onoverkomelijk gebonden aan 

een medische behandeling. Als een ziekenhuisopname zich opdringt, zal dit vaak fysieke en/of 

mentale veranderingen teweeg brengen. Dit kan een uiterst zware impact hebben op de 

belevingswereld van de patiënt en zijn gezin. Het nieuwe en onbekende van een medische 

behandeling, het gevoel van controleverlies over eigen lichaam en functioneren, de onzekerheid over 

hoe het verder moet na een ingrijpende behandeling, zijn allemaal factoren die hier onmiskenbaar 

meespelen.  

 

Op de dienst urologie wordt er door alle betrokken groepen (patiënten, verpleegkundig team, 

artsenkorps, sociale dienst, lekendienst, ...) erkend dat de ondersteuning aan de patiënten, die nood 

hebben aan meer psychische begeleiding, dikwijls ontoereikend (geworden) is. Professionele 

hulpverleners kaartten dit probleem al eerder aan, maar door onder meer het mondiger worden van 

de patiënten en de snel evoluerende gezondheidszorg, is er nu duidelijk behoefte aan een herziening 

van de huidige aanpak en een aanpassing van het zorgproces. 

 

De implementatie van een (oncologisch) gespecialiseerd prostaatverpleegkundige kan een oplossing 

zijn voor de huidige tekortkomingen en kan resulteren in een verbeterd hulpverleningsproces. Door 

het definiëren en implementeren van een verbeterd hulpverleningsproces verloopt de psychosociale 

ondersteuning van de patiënten een stuk beter, wat dus de kwaliteit van zorgverlening verhoogt voor 

de externe klant, maar idealiter ook de interne klanten tegemoet komt. 

 

De implementatie van een prostaatverpleegkundige in een algemeen ziekenhuis biedt zeker een 

aantal voordelen. 

 

 

voordelen voor de patiënt 

 

Onderzoek1 heeft aangetoond dat er door een adequate psychosociale ondersteuning van de patiënt, 

minder emotionele spanningen zijn, en het herstelde innerlijke evenwicht bijdraagt tot een betere 

relatie met de hulpverleners, met minder angsten en meer zekerheid tot gevolg. Door deze betere 

relatie wordt de patiënt in een zo gelijkwaardig mogelijke positie geplaatst en zal deze ook meer open 

zijn naar de hulpverlener toe. Deze kan dan sneller en beter inspelen op dat wat de patiënt mankeert, 

beleeft of wilt. Een goede relatie draagt m.a.w. bij tot een effectievere hulpverlening. 

 

Doordat de prostaatverpleegkundige bepaalde noodzaken signaleert aan andere professionele 

hulpverleners of zelf de patiënt informeert over cursussen, zelfhulpgroepen e.d., realiseert men een 
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belangrijk aspect: angstreductie. Het kan voor de patiënt heel geruststellend zijn te weten, wat hem 

juist mankeert, hoe chronisch of acuut het probleem is, welke gevolgen de ziekte heeft en hoe die zijn 

in te perken, wat hij zelf kan doen, welke hulpverleners of relevante anderen iets voor hem kunnen 

doen.  

 

Meer psychosociale ondersteuning en voorlichting van de patiënt, en zo mogelijk ook van de directe 

omgeving van de patiënt, biedt zekerheid: goed ingelichte patiënten werken beter mee. Dit bevordert 

dan ook de therapietrouw, het opvolgen van richtlijnen en voorschriften, wat leidt tot een sneller 

herstel en betere zelfzorg. Belangrijk hierbij te vermelden is dat het werk van de 

prostaatverpleegkundige niet de behandelwijze van de artsen vervangt! Het gaat om individuele 

professionele ondersteuning/aanvulling van de professionele behandeling.  

 

1Uit ‘Patiëntenvoorlichting, thuis en in de instelling’, G. Oldenbroek, Uitgeverij Lemma,1996.  

 

 

voordelen voor de hulpverlener 

 

Ook het verpleegkundig team, de artsen, … hebben er belang bij. Voor hen is het een stap in de 

richting naar een optimale medewerking van de patiënt, naar een gelijkwaardige relatie en betere 

hulpverleningsmogelijkheden: 

 

• de angstreductie draagt bij tot een betere hulpverlening, 

• de hulpverlener raakt beter op de hoogte van de achtergronden van de patiënt en zijn 

gedachten en drijfveren. Daaruit kan men dan de hulpverlening beter afstemmen op het 

individu, 

• voelt de patiënt zich psychisch goed dan kan men een optimale medewerking van de patiënt 

verwachten bij de therapie en zorgverlening van het medische team. 

 

 

voordelen voor de overheid / het ziekenhuis 

 

Het grootste voordeel hier is uiteraard de kostenbesparing. Wanneer patiënten en hun directe 

omgeving goed kunnen omgaan met hun ziekte, als ze dus psychisch en sociaal sterk genoeg staan 

om voor een (groot) deel van hun ziekte-/genezingsproces zelf in te staan door zelfzorg en 

mantelzorg, resulteert dat onder meer in een kortere opnameduur in het ziekenhuis, de therapietrouw 

bevordert het genezingsproces of kan (vooral) acute heropname van de prostaatpatiënten (bijv. 

opportunistische infecties) verminderen. 
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Dit alles leidt tot lagere kosten in de gezondheidszorg. Dit is zowel een voordeel voor de overheid als 

ook voor de samenleving. Het laatst aangehaalde argument (heropnames) heeft als bijkomend 

voordeel dat op afdelingsniveau de opnameplanning beter geregeld kan worden. 

 

 

voordelen voor de samenleving 

 

De prostaatverpleegkundige vervult voor de patiënten ook een brugfunctie tussen het ziekenhuis en 

hun thuis. Hij/zij zorgt voor de continuïteit in de psychosociale hulpverlening na ontslag uit het 

ziekenhuis. Een telefonische support is hierbij van essentieel belang. Enerzijds kan hij/zij hierdoor de 

mogelijke problemen aan de geneesheer signaleren. Anderzijds kan hij/zij andere hulpverleners 

verwittigen op het ogenblik dat de patiënt naar huis gaat. Daarbij gaat een bijzondere aandacht uit 

naar alleenstaanden, mensen in een moeilijke sociale situatie, patiënten met financiële problemen, 

mensen met weinig opvang van familieleden, buren of vrienden. 

 

Door deze ondersteuning, samen met de informatieverstrekking, worden de zelfzorg en mantelzorg 

gestimuleerd, terwijl de professionele (kostelijke) zorg wordt beperkt.  

 

Door het bieden van een persoonlijk contact, het tonen van begrip en het samen zoeken naar 

oplossingen, lukt het om de verpleegkundige professionele zorg te optimaliseren. 

 

 



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 gemiddelde daling van 63 % 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.  
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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 wordt 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 
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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 wat 

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. 
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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, lotgenoten 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.  
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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, medisch-

maatschappelijk werker) 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. 
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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. 
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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. 

 

 



 94 

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 over de erectiele disfunctie (ED). De man voelt zich geen 

man meer. Sommige mannen gaan irrationeel denken (de man verwijt b.v. 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 - zelfinjectie in de penis). 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 over 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. 
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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 voldoende hierover 

geïnformeerd werd 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 (brochure). Deze 

informatie mag geen onrust veroorzaken (CAVE patiënten die in een ontkenningsfase zitten). Er moet 

nagegaan worden of de patiënt kan lezen. 
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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, Medisch-

Maatschappelijk werker 

 

Partner 

Directe omgeving (kinderen, oom) 

Vrienden of kennissen met prostaatkanker 

Lotgenoten (verenigingen) 

 

Boeken 

Brochures 

DVD of video 

Televisie (gezondheidsprogramma’s) 

Voordrachten 

Internet 
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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! 

 

 



 

Medisch Maatschappelijk Werk 
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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 
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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 

thuispvang, 

• bij conflictsituaties (in een relatie, werkgerelateerd of in verband met de woonsiuatie, zoals 

bv. een huurwoning) wordt er 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 Vinciprostatectomie 

 

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 weergelegd 

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 
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anamnese afgenomen. Deze sociale anamnese is een verkennend gesprek waarin de MMW 

(onderliggende) hulpvragen tracht te erkennen 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 werd 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 getracht 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 erkennen. In volgend hoofdstuk 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 Vinciprostatectomie 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 nu 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 
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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. Een doorverwijzing naar een 

dienst die met dienstencheques werkt is bijvoorbeeld een optie, 

• 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. 
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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. 
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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 

vuilnizakken, 

• 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 omtrent 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) 



 

Charter van de prostaatkankerpatiënt 
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1. Het recht op gelijke behandeling en voorzieningen (non-

discriminatierecht) 

 

1.1. Elke patiënt met prostaatkanker heeft het recht op de beste medische behandeling. Hij moet op 

dezelfde voorzieningen beroep kunnen doen als ieder andere patiënt. Hij heeft het recht om 

geïnformeerd te worden over al de verschillende behandelingsmogelijkheden en over de co-

morbiditeiten die hiermee gepaard gaan. Geen enkele patiënt kan gediscrimineerd worden van een 

professionele multidisciplinaire aanpak van zijn ziekte, van de nieuwste technologieën en/of medische 

expertise. 

 

1.2. Elke kankerpatiënt heeft recht op kwaliteitsvolle psychosociale zorg, ongeacht zijn ras, inkomen, 

taal, cultuur, religieuze of filosofische overtuiging, leeftijd, seksuele geaardheid, levensstijl, of mate 

van validiteit. 

 

 

2. Het recht op psychosociale zorg op maat 

 

2.1. Elke prostaatkankerpatiënt heeft recht op psychosociale zorg op maat. De psychosociale zorg 

moet aangepast zijn aan de manier waarop de patiënt en zijn omgeving met de ziekte omgaan. De 

relatie tussen de patiënt en zijn omgeving moeten hierbij voortdurend gerespecteerd blijven. 

 

2.2. Elke prostaatkankerpatiënt heeft recht op een luisterend oor bij hulpverleners. Hij heeft het recht 

zijn persoonlijke lichamelijke, emotionele, spirituele, sociale en psychologische noden te uiten zowel 

bij professionele als vrijwillige hulpverleners. Hij krijgt hiervoor de noodzakelijke tijd en ruimte. 

 

2.3. Elke prostaatkankerpatiënt en zijn omgeving hebben recht op professionele psychologische 

begeleiding. Zij zullen leren omgaan met de gevolgen van de ziekte en met de gevolgen van de 

behandeling van de ziekte.  

 

2.4. Elke prostaatkankerpatiënt heeft recht op spirituele en morele bijstand in respect voor zijn 

levensvisie. 
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3. Het recht op continue psychosociale zorg 

 

Elke prostaatkankerpatiënt heeft recht op psychosociale zorg in elke fase van de ziekte, ongeacht de 

prognose. Psychosociale zorg is een continue zorg, dit wil zeggen: een zorg die gedurende alle fasen 

van het ziekteproces moet worden aangeboden. Een goede communicatie en structureel overleg 

tussen ziekenhuis, huisarts en thuiszorgdiensten moeten mogelijk gemaakt worden en moeten 

zodoende de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening waarborgen. Het invoeren van 

transmurale zorgpaden kan hierbij een hulpmiddel zijn. Om de kwaliteitszorg en de continuïteit ervan 

te helpen garanderen moet de patiënt en zijn omgeving ook beroep kunnen doen op een 

gespecialiseerd prostaatverpleegkundige.  

 

 

4. Het recht op informatie 

 

4.1. Elke prostaatkankerpatiënt heeft het recht om te weten dat hij prostaatkanker heeft. Hij heeft het 

recht om te weten in welk stadium de ziekte zich bevindt. Hij heeft het recht dit als eerste persoon te 

weten. De informatieverstrekker moet hierbij rekening houden met de individuele draagkracht van 

elke patiënt en de tijd die hij nodig heeft om informatie te verwerken. De patiënt heeft ook het recht 

om niet geïnformeerd te worden over zijn gezondheidstoestand als hij daarom verzoekt of dit 

aangeeft. 

 

4.2. Elke prostaatkankerpatiënt heeft het recht om eerlijk, tijdig, volledig, in een voor hem 

verstaanbare taal en op een begrijpelijke manier geïnformeerd te worden. Er moet voldoende tijd 

worden uitgetrokken om de patiënt en zijn omgeving te informeren. De patiënt en zijn omgeving 

moeten de nodige tijd krijgen om hun bezorgdheden te uiten en om de nodige vragen te stellen. 

 

4.3. Elke prostaatkankerpatiënt heeft recht op correcte en volledige informatie over de 

behandelingsmogelijkheden en duidelijke uitleg over de voordelen, bijwerkingen en risico’s van deze 

behandelingen, vooraleer hij zijn toestemming geeft. Deze informatie moet gebaseerd zijn op 

evidence based medicine. De patiënt heeft eveneens het recht om een behandeling te weigeren. Hij 

moet vooraf geïnformeerd worden over de mogelijke negatieve gevolgen van het uitstellen, 

combineren of weigeren van behandelingen. 

 

4.4. Elke prostaatkankerpatiënt heeft het recht schriftelijk geïnformeerd te worden over de 

voorwaarden om deel te nemen aan klinische studies. Hij heeft het recht om, op basis van correcte 

schriftelijke informatie en duidelijke uitleg over de mogelijke voor- en nadelen van klinische studies, 
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vrij te beslissen al of niet deel te nemen aan dit onderzoek en hiervoor vooraf ook zijn schriftelijke 

toestemming te geven. 

 

4.5. Elke prostaatkankerpatiënt heeft het recht om een tweede mening te vragen zonder dat dit 

invloed heeft op de voortzetting van zijn behandeling. 

 

4.6. Hij heeft het recht gebruik te maken van aanvullende behandelingen, die in alle openheid met de 

behandelende arts besproken moeten kunnen worden. 

 

4.7. Elke prostaatkankerpatiënt heeft recht op informatie over de mogelijkheden voor psychosociale 

begeleiding. De toegankelijkheid van diensten en organisaties waar hij terecht kan voor begeleiding, 

ondersteuning en lotgenotencontact, moet gegarandeerd zijn. 

 

 

5. Het recht op sociaal welzijn 

 

5.1. Elke prostaatkankerpatiënt heeft recht op bijkomende sociale steun bij gebrek aan mantelzorg 

(opvang door familie en vrienden) en op bijkomende steun bij financiële problemen. Hij heeft recht op 

een vlotte en correcte afwikkeling van zijn aanvragen voor sociale voorzieningen, zodat het recht op 

medische verzorging en het recht op psychosociale zorg voortdurend gegarandeerd zijn. 

Prostaatkankerpatiënten moeten geïnformeerd worden over hun recht op sociale voorzieningen en 

begeleid worden door de vaak ingewikkelde sociale wetten en structuren. 

 

5.2. Een (ex-) prostaatkankerpatiënt mag niet gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Elke (ex ) 

prostaatkankerpatiënt heeft recht op werk, op voortzetting of hervatting van zijn werk en op promotie 

volgens zijn mogelijkheden en ervaring. Hij heeft recht op een objectieve evaluatie die niet gebaseerd 

is op veronderstellingen over zijn ziekte en het verdere verloop ervan. 

 

5.3. (Ex-) prostaatkankerpatiënten hebben recht op een eerlijke, objectieve en waardige behandeling 

door de verzekeringsmaatschappijen, in overeenstemming met de recentste bevindingen van de 

medische wetenschap. 
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6. Het recht op palliatieve zorg 

 

6.1. Elke prostaatkankerpatiënt heeft tijdens zijn laatste levensfase recht op kwaliteitsvolle palliatieve 

zorg en moet behoed worden voor therapeutische hardnekkigheid. Hij heeft recht op de meest 

optimale pijnbestrijding. Hij moet beroep kunnen doen op een palliatief support team en op een 

gespecialiseerd pijn team. 

 

6.2. Elke prostaatkankerpatiënt heeft recht op palliatieve zorg op de plaats die hij verkiest: in het 

ziekenhuis, thuis of in een verzorgingsinstelling. Er moet voldoende omkadering zijn zodat patiënten 

die in hun vertrouwde omgeving willen sterven, aan de thuiszorg worden toevertrouwd, zonder dat dit 

hen meer kost. Patiënten die niet naar huis kunnen of willen of die op te weinig mantelzorg kunnen 

terugvallen, moeten (tijdelijk of continu) op de beste palliatieve begeleiding elders kunnen rekenen. 

 

 

7. Het recht op waardig sterven 

 

Elke prostaatkankerpatiënt heeft het recht om waardig te sterven. Hij heeft ook het recht om 

bijgestaan te worden en niet in eenzaamheid te sterven. Hij moet, als hij en zijn partner dit wensen, 

beroep kunnen doen op een palliatief support team. 

 

 

8. Het recht op klachtenbemiddeling 

 

Elke prostaatkankerpatiënt en zijn omgeving hebben recht op onafhankelijke klachtenbemiddeling als 

ze van oordeel zijn dat bovenstaande rechten niet gerespecteerd worden. Zij moeten vooraf op de 

hoogte gebracht worden bij wie ze daarvoor terechtkunnen. 

 

 

  



 

Patiëntengetuigenissen
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Romain - Pol Goossen 

 

Romain was pas 50.  

Kerngezond. 

Alleen .. stilaan .. plasproblemen en penispijnen. 

Kortom ... prostaatperikelen. 

Naar de dokter? Ach ja, waarom niet? Dat moet dan maar. 

 

“Dag Romain, maak je even vrij, wil je, en leg je lekker op je zij.” 

Een ‘in gummi omwonden vinger’ naderde onomwonden, naderde genadeloos:  

rechttoe-rechtaan ... rectaal.  

Kwetsbaar wordt een mens daarvan. Zooo kwetsbaar. 

Maar nog kwetsbaarder was het verdict: “Ga even zitten, Romain.” 

Als de weerlicht golfde er een ‘tsunami’ in z’n hoofd: 

de woorden ‘tumor’ en ‘kwaadaardig’ verschenen medogenloos in zijn leven. 

 

Danig geschrokken, die Romain.  

Zo immens .. verschoten van termen als ‘PSA-waarden’ en ‘Sponsachtig weefsel’. 

Angst, onrust en ontreddering...overrompelend en diep. 

Impotentie en incontinentie ... godgodgod ... 

vroeger waren dat alleen maar problemen van ànderen .. 

vroeger waren dat alleen maar getuigenissen van ‘in de boekjes’. 

 

Eindelijk was het onderzoek afgelopen. Broek aan. De volgende. 

Zijn universum van zekerheden en vanzelfsprekendheden stortte als een kaartenhuis in elkaar. 

Zijn plannen en perspectieven verdwenen als sneeuw voor de zon. 

Zijn er dan nog opties? Kan zijn...misschien wel...wie zal het zeggen? 

Romain overweegt, en houdt het hoofd voorlopig koel. 

 

Gewoonlijk volgt dan de moderne ‘traditionele’ zoektocht .. ‘info op internet’. 

Romain, vertwijfeld en eenzaam, starend naar z’n laptop:  

koel, clean en gevoelloos braakt cyberspace z’n naakte gegevens uit. 

Bonjour tristesse! Tristesse alom! 

Oef! Steun, begrip en soelaas zijn gelukkig nog te vinden bij familieleden, 

troost en goede raad bij schaarse lotgenoten. 

Driewerf hoera! 

 

“Hoop doet leven”, denkt Romain. 
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“Hoop doet verder plannen in de tijd”, bijt hij moedig van zich af. 

Hoop schenkt ‘vertrouwen’, melden dag- en weekbladen, ‘vertrouwen’ in die ene arts. 

Zijn eerste keuze in de rij van vele keuzes, was na rijp beraad gemaakt. 

Goed nieuws:  twee jaar uitstel.  

Uitstel .. uitstel .. alsmaar uitstel. 

Zalig! Het vreet aan je, maar toch .. zàààlig. 

Twee jaar geen vuiltje aan de lucht 

twee jaar rust 

twee jaar peis en vree 

twee jaar zonder angst. 

 

Maar dan, plots .. de steen in de kikkerpoel:  

“Sorry .. het spijt ons, Romain .. jammer, de PSA-waarden zijn nu blijkbaar toch gestegen.” 

Paniek, hoor. Paniek. Pure paniek!  

Geen verweer mogelijk.  

Werken, travakken, ‘arbeiten’ op automatische piloot. 

Onrust loerdend achter elke hoek. 

Eenzame Romain .. zo eenzaam, zo zielig, zo triestig. 

Zelfs zijn lieve vrouw stond aan de grond genageld, stond ‘machteloos’. 

 

Eerst een biopsie, geen ontkomen aan. 

’s Morgens vroeg, uitgeschud in de dagkliniek, 

tanden ongepoetst wegens ‘nuchter zijn’, 

een zak gerief en wat lectuur voor de ‘dode’ momenten. 

Wat? Een lavement? Dringend naar toilet:  

ai.. een accident: druppels in de onderbroek. 

Verbazing verdween, en schaamte verscheen. 

 

Vervolgens die vragenlijst .. onverwacht, onvoorbereid. 

Allergisch voor plakkers Romain? Medicatie? Welke? Aandoeningen? Zenuwziek? 

 

Dan de wachtzaal in om uren te wachten tussen lotgenoten: 

gordijntjes dicht, verstand op nul, blik op oneindig 

en ‘groene jassen met mondstuk’ prominent aanwezig. 

Romain had de touwtjes niet meer in handen. 

Totale overgave was de boodschap. 

 

Nu de laatste poort, de koele kamer in: 

alles sterieler dan steriel,  
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alles in inox,  

alles angstaanjagend door die grote lamp. 

Verdoving en ... weg. 

Uren later. 

Wakker in een nieuwe, vreemde ruimte. 

Je hoort de stilte. 

Bewegen? Ja. 

Pijn? Alleen in de keel, en een rafelige stem. 

Het viel mee, al bij al. 

Als het moet, die echte operatie,  

was Romain er klaar voor,  

was Romain mentaal gewapend. 

 

Een week later: resultaat van de biopsie. 

Slecht nieuws: cellen  ... kwaadaardig. 

Wat nu? Welke therapie? Ultrasone? Of radicaal – totaal? 

Doe maar een radicaaltje, een totaaltje. 

Ok, vooraf nog de nodige botscan, leverechogografie en bekkenonderzoek, 

en dan ‘het mes erin’. 

Erecties redden of niet? Zenuwsparend of niet? 

Spannend! 

De voorlopig laatste vrijpartij verliep in ieder geval  

zeer emotioneel en optimaal doorleefd. 

Was het een afscheid? 

Of was het een nieuw hoofdstuk dat begon? 

 

Vertrek naar de 12de verdieping: 

onbekend en onbemind, maar al snel zeer vertrouwd. 

Drink Romain, drink dit lavement: 

de totale leegloop, de innerlijke reiniging, het instant-vasteneffect. 

Al bij al lag Romain daar fit en gezond. 

Hou zou dàt over een week zijn? 

 

Terug wakker op de midcare. 

Gehuld in nevelen maar toch voldoende waakzaam: hij leefde nog. 

Verzorging, gedempt licht, rust: dat deed goed. 

Fijn zo’n pijnpomp voor de pijnbeheersing: 

vooral die rugpijn, wegens slechte bedden, is de ergste. 
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Dagen verstreken en Romain voelde zich beter, sterker en kwikker. 

Eerst duizelend en duizelig rechtop, 

dan de eerste stapjes: een verademing na al dat liggen. 

Slangetjes en naalden: ze verdwenen één na één. 

Na vier dagen schafte de pot eindelijk wat lekkers: afgekookte spruiten .. een feest. 

 

Vreemd .. die onbekende, oncontroleerbare, eerste incontinentie. 

Oeps ... een vochtige warmte die zomaar ontglipt. 

Dat is schrikken hoor.  

Maar het went snel:  

het gezegde “haast je langzaam” is de nagel op de kop. 

 

Na enkele weken omarmt Romain terug de wijde wereld, 

ja, geniet hij zelfs van de revalidatie. 

Hij doorstond dit niet alléén, hij was goed omringd. 

 

Is er dus nog leven na een radicale – totale prostaatectomie? 

Ja hoor, zijt maar zeker! Romain is met graagte de getuige. 
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Van diagnose prostaatcarcinoom tot operatie: de open totale 

radicale prostatectomie. - Oswald vertelt 

 

Proloog 

 

Ik ben 58 jaar en wist tot enkele jaren geleden bitter weinig over prostaat-toestanden. Ik wist dat die 

zorgt voor het zaadvocht en kon wel ergens situeren waar de prostaat zich bevond. Mijn vader en 

oom waren eraan geopereerd op een wat latere leeftijd en vroeg of laat verwachtte ik mij aan ’t 

zelfde. Ze hadden nog een heel leven voor zich gehad. Geen reden tot onrust dus. 

 

Vanaf 50 jaar ging ik regelmatig op controle bij de dienst urologie en liet PSA-waarden bepalen. Het 

verontrustte me niet daar ik me goed in mijn vel voelde. Het rectaal onderzoek confronteert je met je 

kwetsbaarheid, maar dat neem je erbij. Ik vond het vanzelfsprekend dat alles steeds in orde was en 

had wat te doen met de oudere heren in de wachtzaal, voor wie het onderzoek meer angstige vragen 

opriep vermoedde ik.  

 

 

Uur 0 

 

En toen was het mijn tijd om te verschieten, al is verschieten een zwak woord voor de 

overrompelende en diepe onrust en ontreddering die zich van je meester maakt als je een vaag 

vermoeden hebt dat prostaatkanker je nieuwe uitdaging is. Al was er nog maar een lichte verhoging 

van de PSA-waarden, de arts was alert en vooral dat deed me schrikken. De mogelijkheid dat er 

kanker kon ontstaan deed mij duizelen. Op mijn vraag of prostaatkanker snel evolueert en of de 

operatie kon volstaan met het wegnemen van het sponsachtig weefsel, antwoordde hij dat die 

meestal niet snel evolueert en dat hij steeds de totale prostaat wegneemt. Het schrikbeeld van 

impotentie en incontinentie doemden op. Daarmee moest ik het stellen. Het onderzoek was afgelopen, 

ik kon mijn kleren aantrekken en naar huis gaan. Ik mocht steeds bellen als ik meer info wou en dat 

kon inderdaad. Mijn universum van opgebouwde zekerheden en vanzelfsprekendheden stortte in. Ik 

was gewoon om te plannen op lange termijn, zowel privé als op ’t werk, doch plots vielen alle 

perspectieven weg en ik begon op zeer korte termijn te plannen: drie weken, enkele maanden. Ik wou 

nog geen afscheid nemen van vrouw of kinderen en kleinkinderen en wou nog op reis en wou nog erg 

veel. Maar ik had geleerd dat ik, ondanks alle emoties en verwarring, mijn hoofd koel moest houden 

en kijken welke opties er voor mij nog open lagen. 

 

Toen begon mijn zoektocht naar bijkomende informatie over prostaatkanker op het internet: de 

stadia, de kansen op overleven, de perspectieven op een redelijk bestaan achteraf, therapieën en 
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ingrepen. Het was een vertwijfeld en eenzaam zoeken. Thuis kon ik er met mijn echtgenote goed over 

praten en kreeg alle steun en begrip, maar ik wou er nog meer over praten: met iemand die 

deskundiger was of zelf de ervaring had meegemaakt. Ik belde mijn vriend Guido op waarvan ik wist 

dat hij een totale radicale prostatectomie had ondergaan. Hij vertelde me over zijn verwarring, de 

spannende tijden, het zoeken naar een goede chirurg, de juiste beslissingen nemen om je tenslotte 

over te geven aan anderen die het waarschijnlijk goed met je menen. Hij had de ingreep al een 

tweetal jaar achter zich en stelde het goed. Er was misschien toch nog een leven na de diagnose en 

de operatie. Ik kreeg weer hoop en plande al wat verder in de tijd. 

 

Een volgende vraag die zich stelde betrof de kwaliteiten van mijn arts: was hij goed in zijn diagnosen 

en was hij een goed chirurg? Ik belde mijn schoonzus op, die als verpleegkundige werkt in het 

ziekenhuis, en werd gerustgesteld: ik zat in goede handen. Ze had ook weet van een kennis die 

achteraf tevreden was over de ingreep bij dezelfde arts. Ik had steeds het volle vertrouwen in hem 

gehad, kon me vinden in de manier waarop hij met me communiceerde en de bezorgdheid die hij 

toonde voor mijn welbevinden. Dit werd nu bevestigd, het luchtte mij op. Ik nam een eerste keuze in 

de rij van vele keuzes die ik moest maken. 

 

Toen brak een tijd aan van hoop en twijfel. Bij regelmatige controles en PSA-bepalingen bleek mijn 

toestand zich te stabiliseren. Dit duurde ongeveer twee jaar. Mijn angst ebde weg en ik herwon mijn 

vroegere zekerheid en mijn lange-termijn-denken. 

 

Tot ik plots, rond acht uur ‘s morgens, van de huisarts telefonisch vernam dat mijn PSA- waarde was 

gestegen. Ik was klaar om naar mijn werk te vertrekken - een ogenblik waarop ik nog wat wakker 

moet komen en mijn hersens nog op automatische piloot werken. Ik stokte. Ik had weinig weerstand 

tegen opkomende paniek, wou erover praten, maar de tijd ontbrak. Het werk wachtte. Ik 

functioneerde heel de morgen op automatische piloot al slaagde ik er geleidelijk aan in mijn 

gedachten toch wat te verzetten via mijn werk. De onrust loerde echter achter elke hoek. Ik begon 

weer vertwijfeld te zoeken naar informatie op het internet en voelde me weer eenzaam. Ik belde mijn 

vrouw op om het slechte nieuws te melden. Ik kreeg steun en begrip, maar ook zij was machteloos. 

 

Ik contacteerde mijn arts om een afspraak te maken en kreeg die snel. Hij resumeerde de situatie en 

stelde wat gerust, zo snel zou alles niet verlopen maar we moesten alert blijven. Ik mocht nog op reis. 

Zo had ik weer een perspectief op middellange termijn. Het leven ging voor even relatief 

onbekommerd  verder.   

 

Na de reis volgde een nieuw bloedonderzoek met bevestigende PSA-resultaten. Mijn arts had me al 

een aantal maal een biopsie voorgesteld, maar omwille van de schrik voor de pijn stelde ik dit steeds 

uit. Ik wist dat ik er nu niet zou aan ontsnappen. Ik wilde redelijk en rationeel zijn. We besloten tot 

een biopsie onder totale verdoving om de last voor mezelf te beperken. Een datum werd vastgesteld, 
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een aantal onderzoeken vonden plaats (elektrocardiogram, foto van de thorax , bloedonderzoek naar 

stollingstijd) en voor ik het goed besefte stond ik ‘s morgens in de dagkliniek: wat uitgeschud, 

ongepoetste tanden omwille van het nuchter zijn, met een zak gerief en lectuur voor de dode 

momenten. 

 

Ik kreeg een eerste lavement en wachtte af wat er zou komen. Voor ik het goed besefte moest ik naar 

het toilet met wat druppels in mijn ondergoed - verbazing won het op schaamte. Het komende uur 

vulde zich op met toiletbezoek. Ik was nu veel waakzamer en kon verdere ongelukjes vermijden. De 

verpleegkundige informeerde me goed over alles wat zou komen en was zeer vriendelijk - een 

opluchting. Mijn vrouw was bij me , ik had lectuur, ik lag in een kamer voor twee, maar lag alleen - dit 

gaf me echt een comfortabel gevoel. Een jonge anesthesist kwam binnen en hield me een vragenlijst 

voor waar ik niet op voorbereid was: was ik allergisch aan plakkers, welke medicatie nam ik. Er werd 

ook verwacht dat ik zou aanduiden aan welke aandoeningen ik leed, bijvoorbeeld of ik zenuwziek was. 

Uit welke oude doos hadden ze die term gehaald, de anesthesist wist evenmin wat ze daarmee 

bedoelden. Ik zou om negen uur aan de beurt zijn maar het werd toch eerder middag. Rond elf uur 

werd ik in mijn bed naar een soort wachtzaal gevoerd waar ik nog een uur moest wachten tussen 

lotgenoten. Een gordijn schermde je af van elkaar. Het stoorde me echter niet. Ik had mijn verstand 

al op nul gezet en er moest maar komen wat komt. Ik hoorde veel gesprekken tussen 

verpleegkundigen en hun patiënten en tussen artsen en verpleegkundigen. De groene jassen met 

mondstuk waren prominent aanwezig.  

 

Van dit tussenstation mocht ik naar een nieuwe ruimte: een rechtstreekse wachtplaats. De anesthesist 

kwam een katheter plaatsen, wat minder pijn deed dan ik had verwacht, stelde nog enkele vragen en 

verdween. Ik hoorde weer stemmen uit de operatieruimte, luchtiger en alledaagser dan ik me had 

voorgesteld en dit liet me toe me te ontspannen. Ik wist dat ik me moest overgeven aan anderen en 

dat ik de touwtjes niet meer in handen had. 

 

En dan ging de laatste poort open en ik werd binnengerold in een koele kamer met veel inox: een 

soort steriele keuken met een heel grote lamp boven mijn hoofd en nog wat toestellen. Toch was het 

huiselijker en gerieflijker dan ik me had voorgesteld. De drukte rondom mij nam toe. Een andere 

anesthesist kwam me vertellen dat ze me gingen verdoven via het infuus. Geen mondstukje zoals in 

de oude films. Ik wou de verdoving bewust meemaken maar ik heb het niet kunnen registreren. 

 

Toen werd ik wakker in een nieuwe ruimte waar nog andere patiënten lagen. Het was er stil. 

Ik voelde of ik kon bewegen en ik was opgelucht. Er was geen duidelijke pijn in mijn buikstreek, enkel 

mijn keel deed pijn. Mijn stem voelde rafelig aan. Ik werd na een zekere tijd teruggebracht naar mijn 

kamer waar mijn vrouw op me wachtte en dat deed me plezier. Ik was lang weggebleven zei ze, maar 

ik had geen notie van tijd. Mijn keelpijn nam toe. Mijn stem, een kwetsbaar punt van mij, voelde 

korrelig aan en ik bedacht met schrik dat mijn werk de volgende dag op me wachtte, waar ik de 
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ganse dag zou moeten praten. De verpleegkundige beweerde dat er nogal wat mensen last hadden 

van stemproblemen na de verdoving maar dat maakte me niet rustiger. 

Een nieuwe anesthesiste kwam binnen om te informeren hoe het met me ging. Ik lichtte haar in over 

mijn bezorgdheid rond mijn stem. Ze stelde zich wat verdedigend op, legde uit dat een soort kapje in 

mijn keel werd gebracht dat wat kon drukken tegen mijn stembanden en wat narigheid kon geven. Ik 

wou wat ziekteverlof tot alles weer in orde zou zijn, maar daar had ze geen oren naar. Ik moest toch 

weten dat een verdoving zo gebeurde. Ik antwoordde verontwaardigd dat niemand mij daarover had 

geïnformeerd en was het wel mijn taak om dit spontaan te weten. Thuis gekomen, las ik dat ik bij het 

ondertekenen van de vragenlijst voor de anesthesie, de erg kleine lettertjes over het hoofd had gezien 

waarop vermeld stond dat ik weet had dat vooraf een anesthesist kon geraadpleegd worden. Ik 

voelde mij bedrogen. Mensen en organisaties dekken zich in. Ik had het moeten weten.  

 

De assistent van mijn arts had meer begrip voor mijn situatie en gaf me twee dagen ziekteverlof. Dit 

kwam me goed van pas. Ik kreeg dezelfde avond erg veel keelpijn, gelijkaardig aan een 

keelontsteking. Ik bezocht mijn NOK-specialist die vaststelde dat er inderdaad sprake was van een 

ontstekingsreactie van de keel en de stembanden, niet vanwege een infectie, maar vanwege de 

mechanische druk en wrijving van een vreemd voorwerp in je keel. 

 

Achteraf maakte ik de balans op van mijn verblijf in de dagkliniek: ik had geen pijn gehad van de 

ingreep, een lavement was niet het einde van de wereld, van een infuus wordt je niet gek, de 

verpleegkundigen waren vriendelijk. Ik was er klaar voor om, indien noodzakelijk, een operatie te 

ondergaan. Over de intubatie zou ik me nog informeren. 

 

Na een week kreeg ik het resultaat van mijn biopsie en mijn vermoeden werd bevestigd: er werden 

kwaadaardige cellen aangetroffen. De situatie was waarschijnlijk beperkt maar desalniettemin. Nu 

moest ik samen met mijn arts timen en beslissen over de therapie. Mijn tijdsschema zat niet te strak 

wegens niet hoogdringend. Beslissen tussen ultrasone therapie en een radicale totale prostatectomie, 

de volgens mij meest aangewezen alternatieven, was een hele opgave. Beide ingrepen hadden hun 

voor- en nadelen. Ik vond het echt moeilijk maar kon op de steun van de arts rekenen die geduldig al 

mijn vragen beantwoordde. Ik maakte meestal een lijstje met vragen op, de dag voordat ik op 

consultatie ging,  zodat ik helder en rationeel kon nadenken. Het was een moeilijke tijd. Weer begon 

ik op zoek te gaan naar diverse bronnen om een beeld te krijgen van risico’s en consequenties. Ik kon 

rustig over de gegevens van mijn dossier beschikken voor een ‘second opinion’. Ik kon op consultatie 

gaan in Antwerpen waar de ultrasone therapie al tien jaar werd toegepast. Het bleef een aantrekkelijk 

alternatief. Zelf beslissen is goed, maar je hebt constant het gevoel dat je moet zoeken naar gegevens 

en ervaringen die belangrijk kunnen zijn, maar waar je geen weet van hebt. Toen kreeg ik het boek 

‘Prostaat , lust en leed’ van mijn vrouw en dat heeft me, samen met de gegevens van mijn arts, doen 

beslissen voor een totale radicale prostatectomie. Ik hervond mijn sereniteit en gemoedsrust. Zo, dat 

was dat. Nu nog het mes erin! 
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Voorafgaand aan de operatie moest ik een botscan en een CT-scan krijgen om over voldoende 

gegevens te beschikken en zo een verantwoorde operatie uit te voeren. De meeste activiteiten 

worden ingeleid met ‘een prikje’, maar daar wen je snel aan. Op mijn werk kreeg ik veel begrip en kon 

ik rekenen op de nodige flexibiliteit om aanwezig te zijn voor de onderzoeken. Weer naar het 

ziekenhuis dus, wachten, verstand op nul, ondergaan - dit zijn niet mijn grootste kwaliteiten maar het 

lukte wonderwel. Toch was ik telkens opgelucht toen ik weer op straat stond, de wijde wereld en het 

volle leven in. Het secretariaat van mijn arts had de onderzoeken geregeld en de planning verliep 

vlekkeloos. 

 

Om de resultaten van de onderzoeken te vernemen, kwam ik op consultatie bij mijn arts en ik voelde 

al snel dat er wat vragen waren gerezen. Het verslag van mijn botscan vermeldde wat onzekerheid 

over een hotspot rond mijn bekken en een waarschijnlijk goedaardig cystje in mijn lever. Ik kreeg 

weer een opdoffer, recht in mijn maag. Ik kende wat jonge mensen die gestorven waren aan 

botkanker en ik durfde niet denken aan chemo en al de pijn die dit met zich meebracht en het 

eventuele aftakelen. Mijn arts en het secretariaat gaven me toch moed, waarschijnlijk was het 

arthrose, maar je moet botkanker kunnen uitsluiten vooraleer te opereren en daar was ik het 

vanzelfsprekend mee eens.  

 

Wat hocus pocus en vriendelijke telefoontjes van het secretariaat (in haar vrije tijd!) maakten het 

mogelijk dat ik de volgende dag voor bijkomend onderzoek kon gaan: leverechografie en verder 

bekkenonderzoek. Ik kon van de ene dienst naar de ander en verloor zo niet teveel tijd. Ik was 

gespannen, ik durfde de consequenties van botkanker niet echt overzien, maar in ‘t slechtste geval 

zou ik toch mijn lot moeten opnemen en rationeel handelen. Ik wachtte op het verslag en kon vanop 

afstand op de computer meekijken, echter zonder te kunnen meelezen. Ik merkte op dat de 

secretaresse enkele woorden in hoofdletters zette, wat mijn argwaan wekte. Ik trok mijn stoute 

schoenen aan en vroeg haar of er ‘erge feiten’ in vermeld stonden. Haar glimlach als antwoord sprak 

boekdelen en luchtte mij onnoemelijk op. Ik werd er warempel wat euforisch van: enkel 

prostaatkanker dus, in een vroeg stadium. 

 

Nu kon de datum voor de operatie afgesproken worden. Ik had nog heel wat vragen over de 

verblijfsduur en de nazorg en daar kreeg ik een eerlijk antwoord op, alhoewel het totale gebeuren nog 

wat vaag en abstract bleef. Gezien de vroegtijdige diagnose zou de operatie waarschijnlijk 

zenuwsparend kunnen zijn wat me verloste van het dwangbeeld om voor de rest van mijn termijn op 

slappe was te moeten kijken. Mijn diep eigenste, vertrouwde erectie misschien gered. 

 

Er verliepen nog enkele weken tussen het laatste consult en de operatie omdat ik eerst nog met mijn 

familie op weekend wou. Er even uit zijn met vrouw, kinderen en kleinkinderen werkte erg 

ontspannend en sterkte me voor de komende beproevingen. Op het werk functioneerde ik als 

gewoonlijk en ontdekte ik dat ik er erg van genoot. Ik verwittigde vrienden van mijn nakende operatie 
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en kon overal op veel steun en begrip rekenen. Een vriendin spiegelde me het ergste scenario voor en 

dit was draaglijk, dus er was nog een redelijk leven mogelijk na de ingreep. Mijn laatste vrijpartijen 

voor de operatie verliepen zeer emotioneel, de gevoelens kwamen van zeer diep en alle opgespaarde 

emotie brak los, het had iets van een definitief afscheid van een periode. Ik bereidde me voor op het 

volgende hoofdstuk. 

 

Op dinsdagmiddag mocht ik me aanmelden voor opname. Daar zit je dan met je bagage tussen je 

benen te wachten tussen de anderen, wachtend tot je, met je volgnummer in de hand, aan de beurt 

bent. Mijn vrouw was meegekomen als steuntje in de rug.  Het onthaal verliep rustig en aangenaam. 

We kregen alle informatie die we wensten. Ik gaf de voorkeur voor een kamer alleen, alhoewel ik wist 

dat het  waarschijnlijk niet zou lukken wegens te druk en overvol. Het werd een kamer van twee - die 

worden waarschijnlijk allemaal bevolkt door goed-verzekerden. Ik was niet echt ontgoocheld. Ik had 

me er al op voorbereid. Achteraf kon ik duidelijk constateren dat het inderdaad erg druk en zeer 

bevolkt was op de kamers. 

 

Zo konden we vertrekken naar de twaalfde verdieping, nu nog onbekend en onbemind, maar al heel 

snel vertrouwd. We werden ontvangen door de verpleegkundige, zeg maar het onthaal, die het erg 

druk had met coördineren en er wat overdonderd uitzag. Ondertussen liepen andere 

verpleegkundigen constant in en uit, hoorde je flarden van gesprekken en rinkelde de telefoon 

onophoudelijk terwijl ik wachtte. Een vragenlijst werd samen ingevuld.  Ik kreeg een bed toegewezen 

die pas was opgemaakt, de vorige bewoner was zojuist naar huis vertrokken. Het had iets van slapen 

in shiften. Er was niemand in de kamer, we zagen enkel wat spullen van mijn kamergenoot. Daar ik 

alle voorafgaande onderzoeken reeds had ondergaan, bereidde ik me voor op wat nietsdoen en 

wachten, maar in de administratieve mallemolen waren de foto’s en verslagen van die onderzoeken 

verloren gegaan - op de dagkliniek veronderstel ik. Ik mocht dus weer mijn ronde doen. Gelukkig 

kwam ik nog overal net op tijd, want iedereen was zijn activiteiten aan het afronden en maakte zich 

stilaan op om naar huis te gaan. Zonder onderzoeken geen operatie! Het was dus even spannend. 

Iedereen was vriendelijk en ik wachtte geduldig van de ene stopplaats naar de andere. Je moet wel 

bij de zaak blijven: bij het bloedonderzoek was niet vermeld dat ze mijn stollingstijd nodig hadden. 

Een alerte verpleegkundige belde de collega’s van de twaalfde verdieping op en kreeg bevestiging dat 

dit eveneens moest onderzocht worden. 

 

Terug op de kamer moest ik een goedje drinken die bedoeld was als lavement, en dit heb ik geweten. 

Na zekere tijd spoot er enkel nog water uit mijn darmen: een totale leegloop of innerlijke reiniging, 

een instant vasten-effect. Ondertussen hoorde ik van op het toilet dat mijn kamergenoot, vergezeld 

van familie, was binnengekomen. Ik haastte mij om kennis met hem te maken. Ik ontmoette een 

rustige heer die iets ouder was dan mezelf vermoedde ik. Mijn vrouw vertelde dat hij zweette van de 

inspanning toen hij op de kamer kwam en dankbaar was zijn bed terug te vinden. Het contact viel 

best mee. In korte bewoordingen kreeg ik enkele info’s die je maar van lotgenoten kan ontvangen. Ik 
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voelde mij op mijn gemak. Ik observeerde zijn moeizame bewegingen toen hij uit bed kwam en kon 

me niet voorstellen dat ik binnen een week op een gelijkaardige manier uit mijn bed zou komen. Ik 

voelde me fit en zeer gezond. 

 

Inmiddels kwam de anesthesist met een vragenlijst waarbij ik het kwetsbare en het belang van mijn 

stembanden herhaalde en vroeg om een voorzichtige aanpak. 

 

De avond viel. Ik verkende de afdeling om de tijd te doden en dit was snel gebeurd. De gang is zo’n 

100 meter lang vermoed ik en heeft twee zijsprongen: een open TV-kamer en een gang waar de liften 

voor de bedden zich bevonden. Van daaruit kon ik de weidse omgeving zien van Knokke tot Oostende. 

De verlichte expresweg slingerde zich feeëriek naar de kust en de rode lichten bovenop de kraan op 

de werf van de kliniek vulden het plaatje aan: nieuwjaarsverlichting in oktober. Ik had de walkman 

van de buurjongen kunnen lenen en genoot van de muziek van Philip Glass. Muziek en uitzicht 

versterkten elkaar en ik voelde mij aan het begin van een nieuwe ervaring en periode, en zo 

geschiedde.  

 

Wanneer het donker wordt, worden andere zintuigen meer ingeschakeld en het viel me op hoeveel 

drukte je hoorde vanuit de kamers. Het kon de vergelijking met een Italiaanse camping bij het vallen 

van de avond goed doorstaan. Je kon letterlijk horen wat er rustig werd gezegd op de kamer naast je. 

Twee dames waren aan het keuvelen en hadden heel veel te vertellen. Toen ik werd opgebeld door 

mijn vrouw verwees ik naar een camping en onmiddellijk stokte het gesprek naast ons, zij hoorden 

ons al even helder en klaar. De handset waarop de telefoon, de bediening van het licht, TV , radio en 

de knop voor oproep van de verpleegkundige waren geïntegreerd, was heel handig en liet toe 

individueel en met relatief gedempt geluid het TV-programma te volgen zonder dat de rest van de 

gang mocht meegenieten. Toch kwam uit de individuele kamer recht over ons veel lawaai. Niet 

iedereen was even attent blijkbaar, ofwel besefte hij niet dat zelfs met de deur toe alles goed te horen 

was. Soms klonk er muziek van ‘s morgens heel vroeg uit die kamer en dit stoorde. 

 

De nacht trad in, mijn buurman werd moe maar liet toe dat ik nog kon kijken naar ‘de slimste mens’, 

mijn laatste connectie met de buitenwereld en het leven zoals het meestal zijn gangetje gaat. Ik 

maakte me op voor de nacht, vond ‘mijn draai’ redelijk snel en viel in slaap. Ik ben er nog steeds over 

verbaasd hoe flexibel je als mens bent: je komt in een totaal vreemde omgeving die je beperkt in je 

gaan en wandelen, je verkent alles, om uiteindelijk je eigen nest te maken - soms was dit nogal 

letterlijk. Je kamer werd je leefplaats, in goede en minder goede ogenblikken. Het was een beetje je 

nieuwe thuis, en dit gevoel bleef ik behouden voor de rest van mijn termijn. 

 

De volgende dag werd ik rond tien uur weggevoerd voor de eigenlijke operatie. In het wachtzaaltje 

werd ik klaargemaakt voor de anesthesie en kreeg direct de defensieve opmerking van een 

anesthesist dat ik nu al hees klonk. Hij had de vragenlijst dus goed doorgenomen. Mijn stem klinkt 
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inderdaad licht hees. Na de vorige operatie werd me gezegd dat ik de kwetsbaarheid van mijn 

stembanden moest vermelden voor de volgende ingreep. Dit is niet ijdel gebleken daar ik vernam dat 

het zeer moeilijk was geweest om me te intuberen. Ze hebben een zeer fijn buisje moeten vinden tot 

het lukte. Mijn stem bleef onaangetast en ik haalde opgelucht adem. Ze hebben er goed werk van 

gemaakt en ik ben hen daar dankbaar voor. 

 

Ik werd vlot wakker op de midcare. Ik was nog wat in nevelen gehuld maar voldoende waakzaam om 

te beseffen dat er niets fundamenteels verkeerd liep en dat ik leefde. De verzorging verliep in grote 

rust en in gedempt licht. Iets wat je goed doet. Ik was aangenaam verrast door de efficiënte en 

meevoelende begeleiding van de verpleegkundige. Ik kreeg instructies over de pijnpomp, die een 

doeltreffend middel is in de pijnbeheersing. Naast een basisverdoving kan je zelf bijkomend doseren 

door op het pompje te drukken, maar ook niet teveel, daar er een begrenzing is ingesteld. Ik 

reageerde tegen de ochtend met een misselijk en dronken gevoel op de pijnmedicatie, iets wat je er 

gemakkelijk bijneemt als het alternatief afzien is. Die misselijkheid heb ik vooral ervaren toen ik 

vervoerd werd van de tiende verdieping naar mijn kamer. Hoewel dit rustig verliep had ik het gevoel 

op een roetsjbaan te zitten. Ik vreesde dat ik zou moeten overgeven, was er o zo na bij, maar toch 

net niet. Wat kuchen maakt je al duidelijk wat het effect zou zijn op je ontredderde buikspieren.  

 

Ik kwam terug op mijn kamer waar mijn kamergenoot reeds huiswaarts was gekeerd en zo had ik 

alsnog mijn kamer alleen. Ik heb er alleen gelegen tot ik het ziekenhuis kon verlaten en dat kon ik 

vooral appereciëren toen ik pijn had. De eerste dagen had ik veel rugpijn door het vele liggen. Vanuit 

mijn kamer hoorde ik occasioneel nog om een pijnstiller vragen en dit zegt iets over de bedden. Ik 

vernam dat het ziekenhuis bezig is die te vervangen door ergonomische bedden en ik begrijp dat 

langdurig bedlegerige bewoners daar bij voorrang recht op hebben. Desalniettemin heb ik mijn bed 

dikwijls vervloekt en geprobeerd met donzen kussens, die ik van thuis had meegebracht, een 

comfortabele en gevarieerde helling te vinden. 

 

Mede door de rugpijn en omwille van de behoefte om te bewegen kwam ik twee dagen na de 

operatie, met heel veel omzichtigheid en trekken en duwen uit mijn bed. Soms had ik het gevoel dat 

spieren en pezen wat scheurden maar de arts had me duidelijk gemaakt dat ik zo goed gedicht was 

dat dit niet kon. Ik duizelde en had het gevoel dat ik scheel keek. Ik heb dit met tussenpozen nog 

enkele malen herhaald tot mijn gekwelde lijf zich weer aanpaste aan de rechtopstaande houding zodat 

ik me zeker genoeg voelde om wat rond te lopen in de gangen. Ik kon me verplaatsen met een 

mobiele staander met infuus en in mijn vrije hand mijn externe urinezak. Ik had ook nog mijn witte 

lange kousen aan ter preventie van thrombose. Het was een eerder hilarisch gezicht die enkel vlot 

geaccepteerd wordt binnen de muren van het ziekenhuis. Het rustig wandelen was een verademing 

na zoveel liggen. 
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Naarmate ik me beter voelde werd ik meer en meer losgekoppeld van slangetjes en buisjes. Telkens 

voelde ik me opgelucht en genoot ik van meer bewegingsvrijheid, ik kon me steeds gemakkelijker 

draaien in mijn bed. Na vier dagen vasten kreeg ik, nadat ik kon vaststellen dat mijn 

spijsverteringsstelsel wakker werd, stilaan wat eten. Vooral mijn eerste groenten waren een feest. 

 

Daar ik voorspoedig evolueerde, kreeg ik de toelating om zondagmorgen naar huis te gaan en om 

maandagmorgen terug binnen te komen voor een laatste onderzoek. Ik kreeg daarvoor een compacte 

externe urinezak die rond mijn been werd bevestigd met beenriempjes. Met een ‘kraantje’ kon ik de 

urine lozen. Zo kon ik mijn gewone kleren aantrekken en dit gaf me veel bewegingsruimte. Op 

maandag bleek de verbinding met de blaas goed ‘waterdicht’ zodat de sonde werd verwijderd. Dan 

maak je je eerste incontinentie mee. Bij het afkomen van de onderzoektafel voelde ik wat vochtige 

warmte ontsnappen, je had er geen controle over - oeps. Continentie is zo basaal en zit er vanaf je 

vroege opvoeding zo ingebakken dat je verschiet van je eigen onvermogen om het plots niet meer 

automatisch te kunnen. Dit heb ik nog enkele malen meegemaakt die dag. De volgende dag was alles 

wat ontzwollen en ik herkende sneller de tekens die erop wijzen dat je moet urineren. Dan wacht je 

de opdracht om behoedzaam snel het toilet te bezoeken - haast je langzaam! 

 

De periode dat je in het ziekenhuis doorbrengt, geeft je veel tijd om te observeren en te overdenken. 

Ik vat enkele gedachten thematisch samen. 

 

Ik ervaarde het ziekenhuis als een groot menselijk bedrijf bevolkt met heel veel mensen werkzaam in 

heel veel diensten die elk hun eigen subcultuur vormen. Je krijgt er een staalkaart overeenkomstig de 

grote maatschappij en dit heeft zo zijn consequenties. 

  

Je leeft dicht op elkaar, soms in veel werkdruk en in pijn, in gelijkgestemd zijn of in anders zijn, zowel 

de patiënten als de personeelsleden, en dit geeft wel eens aanleiding tot ongenoegen of wrijvingen. 

Open conflicten heb ik niet meegemaakt, maar dat er zich subgroepen vormen is onvermijdelijk. Dit 

uitte zich soms in roddelen in de gangen. Op de midcare maakte ik prominent roddelen en intrigeren 

mee door de poetsvrouwen. Ze registreerden zelfs niet dat ik er lag, al konden ze merken dat ik 

wakker was. Ik was ongewild toehoorder, het gaf me geen prettig gevoel. Ook de bezoekers kunnen 

in de gang al of niet openlijk kletsen over de patiënt en gaan er van uit dat de man of vrouw in 

kwestie dit niet hoort of ervaart. ‘t Zal wel deel uitmaken van de alledaagse menselijke bezigheden - 

de bestaansreden en de verklaring voor het succes van veel soaps denk ik.  

 

Foutjes zijn soms moeilijk te voorkomen als je bedenkt dat er zich soms dringende en dwingende 

situaties voordoen. In de veelheid van snel opeenvolgende gebeurtenissen kan vlug iets mislopen. Je 

moet bijgevolg bij de pinken zijn om er niet teveel mee te maken, je moet je zaak opvolgen.  
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De communicatie verloopt in het ziekenhuis meestal zeer helder. Soms komt informatie enkel als je er 

zelf om vraagt. Een paar keer was ik verrast omdat belangrijke informatie onverwacht kwam en ‘langs 

de neus weg’ gegeven werd zodat je goed moest luisteren om het te kunnen vasthouden en 

begrijpen. Voor je het beseft is de boodschapper al op iets anders overgeschakeld. Meestal is het 

geen prettig nieuws, zoals de melding dat ik na de operatie nogal wat slangen en naalden in me zou 

hebben, bijvoorbeeld een infuus via de hals. Of wanneer je op de midcare ligt, met nog veel mist in je 

hersenen, en je de boodschap ontvangt dat ze nog afwachten om te zien of achteraf al dan niet 

straling noodzakelijk zal zijn - slik! Dit werd voor de operatie niet vermeld. Ik had de helderheid van 

geest om nog snel te vragen of dit standaard was en kreeg gelukkig enige geruststelling: ze doen dit 

enkel bij noodzaak. Je wist dat de operatie geen 100% garantie vormt op een kankerloze toekomst, 

doch als je pas uit je verdoving komt ben je kwetsbaarder en heb je minder weerstand. Je herpakt je 

wel, al was het maar omwille van je eigen gemoedsrust. 

 

Het beroepsgeheim en het recht op privacy volgt zo zijn eigen wetmatigheden, die zich vertalen in 

zeer begrijpelijke pragmatische praktijken. In het ziekenhuis lig je regelmatig open en bloot ten 

aanzien van artsen of verpleegkundigen. Dit is noodzakelijk en ik had er geen last van, men handelde 

zeer professioneel. Maar je rekent op discretie en privacy als er andere patiënten of buitenstanders in 

de omgeving zijn. Zo zit je bijvoorbeeld met anderen in een open wachtzaaltje met een fles 

contrastvloeistof die in weinig tijd moet leeggedronken worden. Je ziet de schichtige blikken van 

mede-lotgenoten; iedereen weet waarvoor je komt op dat ogenblik, en plots passeert iemand die je 

kent. Het zal wel niet te vermijden zijn. Nog een voorbeeld: de arts bij CT-scan doet met een 

vriendelijk uitnodigend gebaar de deur open en vraagt: ‘Mevrouw X, ‘t is voor de longen zeker’. De 

brede smile mag blijven maar de hartelijke begroeting kon nog wel even wachten tot de deur toe was 

veronderstel ik. Als je op je kamer ligt, ken je meestal niet de medebewoners van de afdeling maar je 

hoort meneer X die na het wegnemen van de sonde nog niet kan plassen en weer een nieuwe sonde 

moet krijgen, of mevrouw Y die wat last heeft met een wonde. Er gebeurt weinig rondom je. Je hebt 

tijd zat en elk bericht of verandering wordt opgemerkt. 

 

In een goed functionerend team heerst er een subtiel evenwicht tussen hiërarchie en 

complementariteit. Het is discreet aanwezig en vindt soms zijn uitdrukking in een andere kleur van 

schort, maar zeker in lichaamstaal. Als je de arts dichterbij hoort komen in de gang, met een assistent 

en een verpleger in zijn kielzog, dan weet je wie de baas is. De verpleegkundige en de assistent zijn 

dan veel zwijgzamer dan anders en noteren mentaal wat impliciet wordt bevolen. De arts, als meest 

technisch deskundige op zijn gebied en eindverantwoordelijke, stelt de wetten. De arts zie je niet 

tijdens de belangrijke operatie maar ‘s avonds (waar haalde hij de tijd?) voor een dagelijkse evaluatie, 

je kan je klachten formuleren of bezorgdheden uitdrukken. In het ziekenhuis leef je echter  in grote 

mate met de anderen: de verpleegkundige die informeert of je nog pijn hebt en comfortabel ligt, de 

assistent die je vragen en klachten aanhoort en een oplossing zoekt in afwachting van het verdict van 

de arts, de poetsvrouw die zorgt dat alles netjes blijft, de nachtverpleegkundige die ‘s nachts je 
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bloeddruk komt meten en je zo weinig mogelijk probeert te storen in de slaap. Je woont in een huis 

waar elk zijn functie heeft. Wat niet gedelegeerd wordt door de arts kan niet uitgevoerd worden. Dit 

ondervond ik ‘s nachts toen ik erg veel rugpijn had en om een pijnstiller vroeg. Ik kreeg uiteindelijk 

toch een pijnstiller toegediend waarbij ik de verpleegkundige hoorde mompelen: ‘je kunt er maar 

deugd van hebben’. En dit was zo. 

 

Vriendelijkheid wordt zelden met onvriendelijkheid beantwoord. Uitzonderlijk werd ik bij een 

consultatie wat bars aangesproken door een verpleegkundige (?). Ik was om de tijd te doden een 

boek aan ‘t lezen toen ze nogal bazig vroeg waarom ik in de wachtzaal was. Ik wist niet dat ze zich tot 

mij richtte en ze herhaalde daarom de vraag. Ik reageerde wat beteuterd en kon niet op de naam 

komen van het onderzoek. Ik antwoordde wat suf met ‘onderzoek op lekkage’ en dan verliet ze met 

dezelfde blik de ruimte. Ik wilde me er niet door laten raken. Je vriendelijk aanspreken kost geen 

geld, maar maakt voor de tijdelijke resident het verschil. Laat het ons maar houden op weinig 

empatisch, anders opgevoed, wat tijdelijke zorgen, het vergeten dat het bedrijf dat je runt mensen 

bedient of geeft het steeds zien van beduusde en in gepeins verzonken mensen je een vals gevoel 

van macht? 

 

Op de twaalfde verdieping werd ik steeds vriendelijk en professioneel aangesproken, ook als het 

hectisch was. Er was bijvoorbeeld de even aarzelende en tegelijk bemoedigende blik van de assistent 

die ondertussen vroeg: ‘Elke dag wat beter?’. Of de poetsvrouw die ‘s morgens binnenkwam en 

informeerde hoe het met me ging en me hartelijk een goede morgen toewenste. Of de 

verpleegkundige die me ‘s nachts in een bijna onwerkelijk zacht licht wat toediende om mijn rugpijn te 

verzachten opdat ik zou kunnen slapen, en dan stilletjes wegging om niet te storen. Steeds wordt 

geïnformeerd naar je welbevinden en de zin ‘heb je geen pijn’ is standaard, maar niettemin zinvol en 

de betrokkenheid doet deugd. 

 

Openheid omtrent je kwaal is weer een ander aspect van het proces dat je doormaakt. Ik herinner mij 

nog goed hoe iemand naar me keek de dag voor mijn operatie: in zijn blik lag diep medelijden, wat 

ontzag, twijfel en onzekere gegeneerdheid. Ik had hem nog nooit zo met mij zien praten. Zijn blik 

deed mij wat pijn, al apprecieerde ik zijn medeleven. Hij kon mijn openheid en onbevangenheid over 

mijn prostaatcarcinoom en mijn nakende operatie niet beantwoorden. Om die reden ben ik blij dat ik 

niet tegen iedereen heb verteld dat ik beginnende prostaatkanker had. Ik wilde die blikken niet en 

wou blijven genieten van het leven zoals het zich aandiende. Ik wou zoveel mogelijk leven zonder die 

voortdurende confrontatie. Het helpt je toch niet verder. 

De laatste weken kon ik omwille van beroepsredenen niet anders dan regelmatig verwijzen naar een 

nakende operatie om mijn afwezigheid te rechtvaardigen. De eerste begrijpelijke vraag die ik telkens 

kreeg was: ‘en is het erg?’ Ik antwoordde dan meestal met: ‘om erger te voorkomen’. 
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Je moet niet alles zomaar ondergaan, pro-actief zijn kan ook. Na de diagnose kan een voorafgaand 

bezoek aan de kliniek en de prostaatverpleegkundige zeer zinvol zijn. Het kan je helpen in het 

vertwijfeld zoeken naar betrouwbare informatie, het kan het beslissen eenvoudiger maken en 

drempelverlagend werken. Een goede samenwerking tussen arts en prostaatverpleegkundige is 

uiteraard een noodzakelijke voorwaarde om over geactualiseerde, correcte informatie te beschikken, 

maar het zou een meerwaarde hebben gezien vanuit het perspectief van de existentiële toestanden 

die je doorloopt wanneer je verneemt dat je prostaatkanker hebt. Of je kan al op voorhand wat 

oefenen in het aanvoelen en aansterken van je bekkenbodemspieren, die komen later goed van pas. 

 

Een eerste operatie is een initiatie in totale afhankelijkheid van anderen, in pijn, in het aanspreken 

van levenswil, in nederigheid, maar ook in het dankbaar ontvangen van professionele en hartelijke 

hulp en vele vormen van liefde. 

 

 

Epiloog 

 

Ik ben nu enkele weken verder, omarm de wijde wereld, geniet van mijn revalidatie, al kijkt ook hier 

alertheid, pijnbeheersing en volharding om de hoek. De continentietraining vergt concentratie, 

gedoseerde oefening, zelfvertrouwen en geduld. Daar mijn zenuwen, die de erectie mogelijk maken, 

gespaard bleven, krijg ik het gevoel dat mijn penis niet enkel meer onderhevig is aan de 

zwaartekracht. Ik hoop dat de overgang naar het beroepsleven goed verloopt en dat ik mijn 

continentietraining goed kan integreren in het drukke bestaan, wanneer soms verwacht wordt dat je 

vleugels hebt en je waakzaamheid dan verslapt. Ik zal assertief moeten zijn en mezelf aanvaarden 

met bijkomende beperkingen. Ik hoop dat het woord carcinoom niet te snel terug in mijn leven 

opduikt. Als ik op basis van verschillende parameters de statistieken mag geloven heb ik reden op 

hoop, en hoop doet leven. 

 

Ik doorstond dit niet alleen. Ik was goed omringd. Ik dank mijn vrouw en kinderen, mijn vriend Guido, 

als ervaringsdeskundige,  mijn arts Dr Ampe en assistenten, het  verpleegkundig team van de 

twaalfde verdieping van het AZ Sint-Jan te Brugge, waaronder de gespecialiseerde 

prostaatverpleegkundige Luc De Laere, omdat ik steeds kon rekenen op hun steun en meevoelen toen 

ik nog op de twaalfde verdieping logeerde. Elke vooruitgang werd met enthousiasme verwelkomd en 

dit hield mij ‘in the mood’ zodat ik mezelf kon overstijgen en mijn grenzen verleggen. Er is leven na 

een radicale totale prostatectomie. 
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Hugo vertelt 

 

Wat voorafging 

 

In december 2007 werd ik 60 jaar. Een rond getal. Je denkt dan ook, het wordt nog eens tijd om als 

gezin en samen met broers en zusters dit ronde getal goed te vieren. Je stemt de datum af met de 

genodigden. Het restaurant wordt gereserveerd en alles slaagt wonderbaarlijk wel en iedereen kijkt er 

naar uit. 

 

Naar jaarlijkse gewoonte ga ik begin van de maand januari naar de huisarts voor een check-up en een 

bloedcontrole. Iedereen vindt het een beetje absurd, omdat het nogal logisch is dat uitgerekend na de 

feestdagen de bloeduitslag wel niet optimaal zal zijn! Maar ik hou het daarbij. Men moet het ook niet 

proberen te idealiseren vooraleer men bij de huisarts op onderzoek gaat. Over de cholesterol weet je 

wel op voorhand wat hij zal zeggen, maar je wenst uiteindelijk ook zekerheid over alle overige 

waarden. Dit keer was echter de PSA-waarde van mijn bloed volgens de huisarts ‘discreet verhoogd’. 

Wat betekent dit dan wel, vroeg ik direct in paniek. Wel, dat je bij gelegenheid eens een echografie 

laat maken. Wanneer moet dat, was mijn spontaan antwoord. De huisarts wist dat ik rap in paniek 

ben en zei: “och misschien bij gelegenheid, binnen 1 of 2 maanden”! Ik vroeg of het direct kon, we 

waren op dat ogenblik maandagnamiddag. Een telefoongesprek tussen de huisarts en Dr. Van Oyen 

van het AZ St-Jan maakte het mogelijk dat ik nog op woensdagavond in het Urologische Centrum 

langs kon gaan. De uroloog stelde op echo een letsel vast van ongeveer anderhalve centimeter en 

stelde voor om een afspraak te maken voor het uitvoeren van een prostaatpunctie in het hospitaal. Je 

bent al totaal verontrust en daarom vroeg ik hoe snel dit kon gebeuren. Ik had de volgende dag een 

zakenreis naar Bilbao en de dokter stelde voor om alvast eerst mijn reis te maken. Maar ja, dit was 

voor mij al niet meer nodig. Gezondheid heeft dan ook alle prioriteit. Dr. Van Oyen zei: “Morgen, 

donderdag, opereer ik de ganse dag, maar als je om kwart voor acht bij mij in het ziekenhuis kan 

komen, doe ik de prostaatpunctie nog vooraleer ik begin met de operatie van acht uur.”  

 

Op een dergelijk moment vergeet je eigenlijk in al je zorgen te bedenken, welke klasse persoon dit 

wel moet zijn om zo flexibel op te treden en om je direct te helpen en welke fantastische 

mogelijkheden we in België wel hebben, in vergelijking met de realiteit van de ons omringende 

landen. Alles verliep stipt volgens plan en nu was het nog afwachten op de uitslag die op 

zaterdagmorgen gekend zou zijn. Ik wordt op zaterdag opgebeld ‘de uitslag is niet klaar’ en de nieuwe 

afspraak voor het bespreken van de resultaten is de week erop op maandag. Dan denk je, dit is niet 

in orde. Was me dat een lang weekend. Ook het tijdstip op maandagmorgen wordt dan nog eens 

verplaatst, waardoor je helemaal ondersteboven bent. 
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Eindelijk is het dan zover en kan je bij Dr. Van Oyen op raadpleging.  

 

De specialist vertelde dat het in de lijn van zijn verwachtingen lag. Het is een kwaadaardige tumor en 

wel van een agressieve soort. De score wordt uitgedrukt in een getal van 1 tot 10 en je hebt 8. 

Uiteindelijk zit je te schudden en te beven en kan je nauwelijks nog spreken van de emoties. Je vraagt 

dan direct of het uitgezaaid is, maar daarvoor moeten we eerst een staging uitvoeren weet de arts mij 

te vertellen. Dat behoort nu eenmaal tot de standaardprocedure, maar baserend op de bij u nog lage 

PSA-score van 4,6 ng/ml denk ik met 99,9% zekerheid te weten dat het niet zo is. Uitspraken 

waaraan je je uiteindelijk probeert op te trekken.  

 

Voor u zit de dokter die vrij kalm blijft. Je denkt eerst, het is natuurlijk niet over hem dat hij spreekt, 

maar langzaam wordt het je duidelijker dat er iemand voor u zit die de problematiek zeer goed kan 

inschatten en evalueren. Het is ook die lichaamstaal die je heel snel een sterk vertrouwen inboezemt. 

Op de vraag of hij mij zou kunnen genezen, was de man zo zelfverzekerd dat je uit zijn houding en de 

uitleg die hij gaf, kon besluiten dat je je geen zorgen hoefde te maken. Maar dergelijke gedachten zijn 

uiteindelijk maar kortstondige momenten.  

 

Mijn echtgenote heeft me iedere keer vergezeld naar alle onderzoeken en was ook altijd bij de 

gesprekken met de dokter aanwezig. Dit was ook een enorme steun voor mij en het bleek ook zeer 

zinvol dat we dit zo geregeld hadden. Immers, dergelijk nieuws stoot u zo van uw voetstuk dat wat 

men u ook zegt, dit niet altijd doordringt. Je haalt heel veel dingen door elkaar en je begint te 

speculeren. Je wordt steeds onzekerder. Op die momenten probeerde mijn echtgenote mij terug te 

brengen naar de realiteit, weg van de overdrijving. 

 

Je blijft onzeker, vooral ook omwille van teveel slechte herinneringen. Als kind; we waren in het gezin 

met 3 kinderen, één zuster die vier jaar ouder is en één zuster die vier jaar jonger is dan ik; hebben 

we gezien hoe moeder op 45-jarige leeftijd, door baarmoederhalskanker, in 1964, na een lijdensweg 

van drie jaar uiteindelijk overleden is. Een herinnering die, ik was toen zeventien jaar, zoveel sporen 

achter laat dat je nauwelijks het woord kanker nog durft uit te spreken. Vader is uiteindelijk gestorven 

op 77-jarige leeftijd aan longkanker. Hij was wel een roker. Maar ook dat was een aftakeling die 

waanzinnig snel ging. Zijn strijd heeft amper drie maanden geduurd.  

 

Mijn oudere zus was op 56-jarige leeftijd geopereerd aan borstkanker en nu ben je zelf aan de beurt.  

 

Steeds ben je bezig geweest in het leven het beste van jezelf te geven. Met mijn zestig jaar was ik, 

naast het feit dat mijn dochter en zoon aan het bouwen waren en ik me daar een actieve rol had 

opgelegd, ook nog beroepsmatig met enthousiasme als ingenieur en consulting agent actief in het 

buitenland.  
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Je denkt waarom toch? Wat heb ik verkeerd gedaan? Heb ik niet gezond geleefd? Je wereld stort in. 

Nu is niets nog belangrijk. Je informeert je naaste familie en annuleert het verjaardagsfeest, want dit 

kan je geen barst meer schelen.  

 

Telkens geef je het laatste nieuws door aan zoon en dochter, want ook voor hen was de diagnose een 

enorme klap. Als men het verhaal, dat door de dokter werd verteld, herhaalt, spreekt men mij wel 

veel moed in, maar uiteindelijk is het een proces waar je zelf door moet en waar de taktijd plotseling 

door anderen aangegeven wordt. Er rest je niets anders dan plotseling alleen veel geduld te hebben 

en alles te ondergaan. 

 

Mijn oudere zus zei: “Kom maar eens direct langs en laat ons erover spreken, ik weet wat je nu 

doormaakt.” Ik belde ook mijn jongere zuster op en die werd zo stil aan de andere kant van de lijn, 

mede door onze vele gezamelijke jeugdbelevenissen, dat ze in paniek ‘s anderendaags direct naar de 

gynaecoloog op consultatie ging. En of het nog niet genoeg was, stelde men bij haar borstkanker in 

een vroeg stadium vast. 

 

 

De verdere stappen naar de operatie 

 

De botscanning werd uitgevoerd en Dr. Van Oyen was zo ondersteunend dat hij vooraf zei: “Van 

zodra de controle gebeurd is, kom je maar direct bij me langs. Ik deel je dan het resultaat van de 

scan mee!” Bange momenten, zeer bange momenten. Mijn echtgenote en kinderen (zoon van 30 jaar 

en dochter van 28 jaar) hebben me wel steeds moed ingesproken en hebben daarbij de uitleg, die de 

uroloog voordien had gegeven, voortdurend herhaald telkens als ik ongerust werd. De resultaten 

lieten wel wat op zich wachten maar uiteindelijk zijn er zoveel scans per dag uit te voeren dat het toch 

een hele prestatie is dat men een uur later bij Dr. Van Oyen langs kan gaan om het verdict te 

aanhoren.  

 

“Goed nieuws!”, zei hij. “Zoals ik verwacht had zijn er geen uitzaaiingen. Maar we moeten nu ook niet 

al te lang wachten om het probleem op te lossen.” Na wat uitleg over de ingreep en de gevolgen van 

de ingreep en de melding dat we ook nog bij een prostaatverpleegkundige moesten langs gaan, die 

ons aan de hand van afbeeldingen alles in detail ging uitleggen, werd de operatie gepland op twaalf 

februari 2008. De dag vóór de verjaardag van mijn echtgenote. Ik vroeg haar nog mij schuldig 

voelend: “Geeft het niet, moeten we het niet uitstellen?” “Mijn verjaardag is hier nu onbelangrijk”, 

antwoordde ze troostend. Bij de dokter hoor je ook voor het eerst het woord “da Vinci” vallen. Je leert 

als student wel over da Vinci, een naam die doorgaans is verbonden met uitvindingen en technische 

realisaties, dus eerder met alles wat goed was. Maar plotseling duikt de naam nu op in relatie tot iets 

die men alleen maar als slecht evalueert. Alsof alle slechte dingen een mooie naam moeten krijgen, 

denk je dan. 
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De datum voor een detailgesprek met de prostaatverpleegkundige werd ook vastgelegd.  

 

Maar daar wil je nu nog niet aan denken want een skivakantie met de kinderen, die we lang voordien 

gepland hadden, hebben we op advies van Dr. Van Oyen laten doorgaan. Deze vakantie had ik nodig 

als poging om de emoties en de spanningen te verminderen. De ingreep vroeger plannen kon toch 

niet want de bloedresten, gemaakt door de puncties, moesten eerst verdwijnen en een operatie is 

bijgevolg ten vroegste vier weken na de puncties mogelijk.  

 

De skivakantie viel uiteindelijk heel erg mee en bij episodes van twijfel probeerde ik aan alle positieve 

elementen te denken die de dokter mij tijdens de consultatie verwoord had en dit wordt door mijn 

gezin telkens weer herhaald als ik het even niet meer zie zitten. 

 

“Het is goed dat je vroeg bent gekomen. Er is niets uitgezaaid.” De woorden van de Dr. Van Oyen 

probeer ik voor mijzelf steeds te herhalen. Ik pep mezelf op met de gedachte: “hier moeten we door, 

er is geen alternatief”. Maar ondanks alle zelfmotivatie blijf je uiteindelijk met je probleem gaan slapen 

en je staat er ook mee op. ‘s Nachts word ik meermaals wakker omdat ik ligt te baden in mijn eigen 

angstzweet. 

 

 

Gesprek met de prostaatverpleegkundige 

 

Ongeveer anderhalve week voor de operatie hadden we een afspraak met Luc De Laere, een 

gespecialiseerde prostaatverpleegkundige in het AZ St-Jan. Zeer nauwgezet en plichtsbewust legde 

die man met tekeningen en afbeeldingen op de computer uit wat er mij zo allemaal stond te 

gebeuren. Maar ik was nog steeds volop in paniek, emotioneel aan de grond. Je hoort maar de helft 

van wat die man je probeert uit te leggen. Toen hij zag dat ik angstig was en eerder wilde horen of dit 

ooit wel goed komt, kreeg ik een zeer meedenkend en meevoelend man voor mij. In alle rust werd 

geluisterd naar mijn bekommernissen en werd er zeer diepmenselijk met elkaar gesproken. Ik voelde 

mij rustiger worden. Dit deed deugd. Je krijgt als afsluiter van de ontmoeting ook nog een map mee 

met de beschrijving van alle verschijnselen die kunnen voorkomen na de operatie, maar dat wilde ik 

op dat moment niet lezen. Deze ongemakken kunnen dan misschien na een operatie voorkomen maar 

als ik er mee geconfronteerd zal worden, is er nog tijd genoeg om een gepaste oplossing te vinden. 

Het kan toch niet zijn dat alles zou tegenvallen? Bovendien ben ik niet die sterke persoonlijkheid voor 

het lezen van deze lectuur. Ook de DVD met een beschrijving van de “da Vinci” ingreep was niet de 

film die me op dat ogenblik interesseerde. Ik was even geen ingenieur. Ik hou van technologie maar 

nu even niet. Ik kan mij wel inbeelden dat deze techniek een grote verbetering is voor de chirurg en 

de patiënt. Robottechnologie is precies, stabiel en laat handelingen toe die je met een menselijk 

polsgewricht nooit zou kunnen evenaren. Maar aan wat dit toestel nu met mij zou gaan doen, wilde ik 

even niet denken. 
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Mijn dochter is actief in de nefrologie en tijdens haar studie zei ik altijd: “De kwaliteit van je werk 

wordt beoordeeld door je klanten en je klanten zijn in jouw geval de patiënten”. Tijdens haar 

beroepsloopbaan en wachtdienst werd ze ook regelmatig ‘s nachts opgebeld en dan hoorden we hoe 

ze, welk uur van de nacht ook, steeds vriendelijk en ondersteunend de patiënten te woord stond. De 

patiënten verontschuldigen zich steeds voor het late uur van hun oproep en ze sprak op een zo 

ontwapende wijze dat de patiënten ongetwijfeld moeten gedacht hebben: “Die zat zeker te wachten 

op ons telefoontje?” Dat is exact het warme gevoel die je als patiënt dan ervaart.  

 

Deze meelevende ervaring maakte ik nu zelf mee bij de prostaatverpleegkundige, die me op alle 

mogelijke manieren, op basis van de feiten en cijfers, geruststelt en opvangt en dan besef je maar al 

te goed hoe belangrijk het menselijke aspect en de meerwaarde is die men daarmee meegeeft. Je 

denkt dan bij jezelf, welk beroep je ook gestudeerd hebt, het wil niet per definitie zeggen dat je het 

ook effectief bent na ontvangst van een diploma. Het is alleen de meerwaarde die je aan het beroep 

kunt geven dat aantoont of je de geknipte man of vrouw bent voor die functie.  

 

 

Op weg naar het operatiekwartier 

 

Je komt ‘s morgens nuchter in het ziekenhuis binnen en je wordt zo vriendelijk begroet door de 

prostaatverpleegkundige dat je denkt, het is fijn dat je me zo begroet, maar ik ben hier alleen maar 

uit noodzaak gekomen. Dit is geen weerzien waar ik naar uitkeek! Je hoort verpleegkundigen zeggen, 

terwijl men het dossier vervolledigt en men de kamer toewijst, het is voor een “da Vinci” ingreep. Ik 

weet ondertussen ook al wat dit betekent. Je wordt voorbereid en in bed wordt je naar het 

operatiekwartier gerold. De mevrouw die daarvoor instond en die ik jammer genoeg niet van naam 

ken, zei op het einde van de gang tegen mijn echtgenote, terwijl ze discreet in een andere richting 

keek: “Geef elkaar nog maar eens een zoen. We brengen hem straks wel terug.” Het is heel 

ontroerend, maar je probeert je sterk te houden. Een zeer meevoelende mevrouw. De weinige 

woorden die we wisselden waren heel ontwapenend en eerlijk. Terwijl ze me verder naar het 

operatiekwartier bracht, zei ze nog: “Mijn man is zeven jaar terug ook geopereerd voor zijn 

prostaatkanker en is nu zeer goed. Maak je maar geen zorgen.” Dank u mevrouw, van wie ik de naam 

niet ken, voor de bemoedigende woorden. Je hebt me goed geholpen. 

 

In het operatiekwartier lig je te wachten. Men vraagt je geboortedatum en bij het horen van mijn 

geboortejaar 1947 zei iemand, ook wachtend op een ingreep: “Ik ben gisteren 47 geworden.” 

Interessant, maar ik heb geen zin om hierover een conversatie te beginnen en legde me verder met 

gesloten ogen te rusten voor zover dat mogelijk was. Gedachten spoken door je hoofd. Er zijn er al 

zoveel voor mij geweest. Ik ben niet de eerste en ik zal ook niet de laatste zijn. Het ging voor al die 

anderen dus het moet voor mij ook kunnen zonder problemen. 
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Uiteindelijk is het dan zover. Je wordt naar een andere ruimte gebracht voor de verdoving. Je ziet nog 

snel even Dr. Van Oyen die bemoedigend langs komt vragen of ik het zie zitten en of ik in vorm ben. 

Een prachtkerel eigenlijk. Je reageert nerveus en even gevat : “Bent u in vorm dokter, want dat zal nu 

even wel belangrijker zijn, niet?” En met een emotioneel getinte stem stel je nog de laatste en enige 

vraag die je steeds bezighoudt: “Ga je mij kunnen genezen dokter?” “Natuurlijk”, is het antwoord. 

Deze man en zijn lichaamstaal spreken boekdelen. Die staat werkelijk boven de problemen en is zeker 

van zijn vakkennis en vakmanschap. In de handen van zo’n mens en expert voel je je veilig. Ik was er 

klaar voor. 

 

Tegen de avond word je weer wakker en mijn echtgenote en dochter mogen voor een uurtje langs 

komen op de midcare. Diezelfde tijd komt Dr. Van Oyen al langs. Buitengewoon eigenlijk, na een volle 

dag in het operatiekwartier actief te zijn geweest. Is hij misschien nooit moe? Later als ik hem iets 

beter leerde kennen, wist hij me te vertellen dat dit voor hem de rustgevende periodes zijn in zijn 

beroep. Het werk in het operatiekwartier is meer rustgevend dan de visites. Buitengewoon eigenlijk! 

 

Mijn echtgenote vraagt de uroloog naar het verloop van de operatie. Het is een beetje mijn stijl om 

dan vooral de gelaatsuitdrukkingen van de mens voor mij te bekijken, omdat die de visitekaart van de 

gedachten zijn. Bij het zien van zijn glimlach en zijn uitspraak dat hij heel tevreden was over de 

ingreep, was ik gerustgesteld. Ik hoorde dat ik een breed bekken heb en hij bijgevolg zeer breed 

heeft kunnen uitsnijden. Met een geruster geweten denk je dan: zover zijn we nu al, de ingreep is 

achter de rug en dit is alvast een positief antwoord. Je hoopt dan, voor zover je er iets van begrijpt, 

dat het kwaad maximaal is weggehaald en dat er dan vermoedelijk geen nazorg zal nodig zijn. Want 

dat is anders de volgende stap in de behandeling van mijn verdomde kanker. Ik wil daar nu niet aan 

denken. Ik heb er even genoeg van. 

 

De nacht ging tergend langzaam voorbij. Dat kan ook niet anders want je bent in de vooravond pas 

uit de verdoving gekomen. Je bent dus niet meer vermoeid want je hebt je slaap al achter de rug. Het 

eerste uur van de morgendienst komt de prostaatverpleegkundige, de heer Luc De Laere, al langs met 

nog enkele verpleegkundigen. “Het is vandaag de verjaardag van mijn echtgenote, meneer De Laere.” 

“Dan gaan we haar direct eens opbellen” en hij gaf me spontaan zijn dect-telefoon. Op vandaag, als ik 

dit neerschrijf, ontroert me dat nog steeds. Ik was toen ook emotioneel te zwak om aan mijn 

echtgenote te zeggen wat ik graag had gezegd, maar de wijze waarop de heer De Laere, die ik nu Luc 

noem, er voor mij was, is me steeds bijgebleven en koester ik als een dierbaar moment. Dank voor je 

klasse, Luc, en je diepmenselijke begeleiding, waarmee je het verschil maakt. Je hebt het of je hebt 

het niet. Je bent voor de job geknipt of niet. Maar het maakt een immens verschil uit en ik weet het te 

waarderen. 
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De hospitalisatie 

 

Zoals de prostaatverpleegkundige had gezegd, wandel je drie dagen na de ingreep weer naar buiten. 

De drie dagen hospitalisatie laten je toe om de voorbije gebeurtenissen een beetje meer ontspannen 

onder ogen te zien. Ook de angstgevoelens zijn al sterk verminderd. Je durft al eens te vragen aan de 

assistent wat zijn opleiding als uroloog allemaal inhoudt en als hij bij de operatie aanwezig was en hoe 

de da Vinci-procedure juist verloopt. Je hoort dan hoe een camera in je buik wordt geplaatst en hoe 

dit resulteert in een zeer goed 3 dimensionaal beeld voor de chirurg. Je verneemt hoe de assistent via 

andere insnedes in uw buik de ondersteuning biedt voor de chirurg. Je leert over de robot en de 

meerdere handen die de chirurg ter beschikking heeft waarmee hij een grotere toegankelijkheid heeft 

tot kleinere ruimtes. Daarmee wordt het duidelijk dat de naam “da Vinci” een terechte keuze is voor 

het ingenieuze aan het toestel en uiteindelijk de ingreep.  

 

Daar mijn dochter, die ook verpleegkunde heeft gestudeerd, de thuisverzorging zou doen, kwam ze, 

samen met mijn echtgenote, langs bij Luc. Hij zou haar eens tonen hoe men het verband rond de 

sonde dagelijks diende te verschonen. Terwijl echtgenote, dochter en zoon bij mijn bed stonden, komt 

Luc binnen. Het eerste wat hij doet, na de begroeting van mijn gezin, is mijn echtgenote feliciteren 

met haar verjaardag. Er volgden drie kussen. Dat is dan ook weer zo speciaal in de ondersteuning. Je 

kunt immers door het leven gaan en alle randinformatie die je hoort naast u neerleggen. Tenslotte 

zijn de patiënten amper drie dagen gehospitaliseerd en waarom zou men zich al die moeite getroosten 

om iets als een verjaardag te herinneren. Maar uitgerekend dit eenvoudige gebaar maakt het verschil 

tussen kwaliteit en geen kwaliteit, tussen liefde voor het vak en het noodgedwongen komen werken.  

 

 

De eerste controle 

 

Je bent nog met een sonde op weg als je een eerste ontmoeting hebt en te horen krijgt van de dokter 

dat alle sneden negatief waren. Het is goed geweest dat je zo vroeg gekomen bent. Fier als een gieter 

bel je naar je kinderen en iedereen is zeer tevreden met het resultaat. Ze sturen me omgaand nog elk 

hun sms-berichtje. Deze kattebelletjes hebben me zoveel goed gedaan dat ik ze nog steeds bewaard 

heb en ze zelfs nu en dan nog eens lees. Ze zijn me zeer dierbaar. Ik moet voortdurend denken aan 

de woorden van mijn schoonbroer, zelf ervaringsdeskundige: “De tumor is eruit, je hebt dus geen 

prostaatkanker meer!” 

 

 

Verwijderen van de sonde 

 

Na het verwijderen van de sonde, liep de urine, na het drinken van zoveel het water, zo weer in de 

pamper. Niets kon ik ophouden. Het onderhoud bij Dr. Van Oyen was kort maar met een heel 
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duidelijke boodschap. “Onthou nu goed wat ik u zeg”, zei Dr. Van Oyen. “Je moet nu zeer consequent 

uw bekkenbodemspieroefeningen doen. Aan iets anders moet je niet denken. Dat is uw opgave!” Dit 

heb ik dan ook zeer plichtsbewust uitgevoerd maar aanvankelijk merk je niet zo veel vooruitgang. Je 

blijft precies ter plaatse trappelen. Ik nam notitie van de hoeveelheid vocht die ik innam maar de 

hoeveelheid urine kon ik nauwelijks meten want het meeste verloor ik in de pamper. Maar vrij vlug 

ervaar je dat je ’s nachts droger wordt en dat je van de slaapkamer naar de badkamer kan gaan 

zonder urineverlies. Het zijn kleine verbeteringen die week na week toenemen en mij veel moed 

geven. Je belt dan al eens tussendoor naar de prostaatverpleegkundige, die ik als mijn toeverlaat ben 

gaan beschouwen en die bemoedigend uitlegt hoe de verbetering verder zal evolueren. En inderdaad, 

na zes weken begin je al met een kleinere pamper en ’s nachts slaap je zonder bescherming. Na acht 

weken had ik alles terug onder controle. Dokter Van Oyen had gelijk gekregen. Mijn 

bekkenbodemspieroefeningen waren inderdaad het enige waar ik me moest op concentreren. 

 

 

De eerste PSA-controle na de ingreep 

 

Je bent uiteindelijk wel zenuwachtig als je de eerste keer weer naar de huisarts gaat voor een 

controle van het PSA. Je vraagt nog eens wat zijn prognose is. “Het zal allemaal meevallen”, zei de 

huisarts. “Het kan ook niet anders want alle sneden waren negatief.” De PSA-waarde: 0,049 ng/ml! 

Met een gerust gevoel ga je dan naar de chirurg op controle die ook nog een echografie maakt van de 

operatieregio en zegt dat alles in orde is. “Beter kan niet. Je hebt nu drie maanden vakantie.” Na drie 

maanden volgt een nieuwe controle. Je ziet natuurlijk nog mensen uit het kabinet komen en 

sommigen lijken zeer gespannen en bezorgd. Dan weet je wel hoe laat het is. Je hoeft geen uitleg. 

 

 

De tweede PSA-controle 

 

De tweede PSA controle was minder gunstig. Een waarde van 0,13 ng/ml. Dat gaf me terug weer 

onzekerheid. Weg euforie. Dit vond ik gewoon mathematisch een veel te grote schommeling maar Dr. 

Van Oyen legde me uit dat, zolang de waarde niet boven de 0,3 ng/ml gaat er voor hem geen reden 

is om iets te ondernemen. “Maar men mag niet vergeten”, zei hij, “dat de agressiviteit van de tumor 

een waarde had van 8 op 10. Het kan dus zijn dat, als die waarde boven de 0,3 ng/ml komt, we een 

aanvullende bestraling moeten plannen.” Ook de echografie was weer volledig in orde. Dus met een 

gerust geweten terug naar huis. Maar hoe dichter de derde controle er aan kwam hoe ongeruster ik 

toch weer werd. 

De derde PSA-controle 

 

De derde PSA-controle. De huisarts deelde mee dat de PSA een waarde had van 0,38 ng/ml. Ik belde 

in paniek naar Dr. Van Oyen die op dat ogenblik spreekuur had. Men zou mij terugbellen. Dus belde ik 



 135 

maar direct de prostaatverpleegkundige op. Luc wist me direct gerust te stellen en zei dat dit wel een 

beetje in de lijn van de verwachtingen lag. Het was per slot van rekening een tumor met een 

gleasonscore van acht op tien. “Laten we eerst het advies van de uroloog maar afwachten”, besloot 

Luc. Er was zeker geen reden tot paniek. 

 

Na de middag probeerde ik nog eens Dr. Van Oyen te bereiken en ik had hem direct zelf aan de lijn. 

“Dokter, ik heb slecht nieuws! De PSA-waarde is niet orde. “Hoeveel is die dan wel”, vroeg hij 

bezorgd. “Het is 0,38 ng/ml!” “Geen paniek” was het antwoord. “Wanneer moet je nog eens langs 

komen?” “Einde deze week?” “Wel, we gaan u dan met alle plezier onderzoeken. Maar maak u vooral 

geen zorgen”, was zijn advies!  

 

De vrijdag werd het onderzoek uitgevoerd en volgens de dokter was alles in orde maar omwille van 

de regel die hij hanteerde om een PSA-waarde van 0,3 ng/ml als cutoff te nemen, werd een 

aanvullende bestraling van de operatiezone voorgesteld. Alles werd geregeld en de week erop mocht 

ik langs voor een gesprek met Dr. Staelens, de radiotherapeut. 

 

 

Op weg naar de bestraling 

 

Aan de ingang van de afdeling oncologie zat een mevrouw op een boordsteen een sigaret te roken. Ik 

dacht bij mezelf: als dit geen treffend beeld is. Goed voor een foto. Een rokende dame aan de ingang 

van het Oncologisch Centrum. Hallucinanter kan toch niet meer.  

 

Er werd opnieuw voorgesteld om een botscan te maken. Terug paniek! De PSA-waarde is toch niet zo 

slecht dacht ik bij mezelf. Het bijkomend onderzoek wees inderdaad uit dat alles in orde was. Er 

moesten nu enkel nog meetlijnen op mijn lichaam afgetekend worden met inkt. Dr. Staelens 

begeleidde ons naar de wachtzaal waar we even later zouden worden opgehaald.  

 

Met een fototoestel, riem over zijn schouder, komt de verpleegkundige, die zich voorstelde als 

Stefaan, me uit de wachtzaal ophalen. Later vernamen we dat hij de hoofdverpleegkundige van de 

afdeling was. Met een zeer ontwapende glimlach en bemoedigende woorden legt hij uit wat men juist 

gaat doen. Men zou nog op de afdeling radiologie een CT-scan uitvoeren, maar hij zou er bij zijn.  

Stefaan geeft me de gelegenheid om heel mijn relaas te brengen en legt me uit dat ik in handen ben 

van zeer goede dokters, experten in hun vak. Zij zullen mij verder opvolgen. Ik hoefde mij geen 

zorgen te maken. Het duurt dan nog een week voor ik de eerste bestraling krijg. Een reeks van 33 

bestralingen zou volgen. 
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De dagelijkse bestraling 

 

Mijn beide zusters hadden dit al eerder meegemaakt en stelden me in alle opzichten gerust. Het 

dagelijkse contact met Stefaan was correct en verliep in een zeer gemoedelijke sfeer. Op 12 februari 

2009 zei ik tegen Stefaan dat het vandaag één jaar geleden was dat ik geopereerd werd en dat was 

juist één dag voor de verjaardag van mijn echtgenote. “Daarom willen we er morgen een speciale dag 

van maken, want vorig jaar was het veel minder geslaagd.” 

 

’s Anderendaags komt Stefaan in de volle wachtzaal zeggen dat ik nog een beetje moet wachten voor 

ik aan de beurt ben, maar dat hij alvast mijn echtgenote een gelukkige verjaardag toewenst. Applaus 

voor mijn echtgenote van de mensen in de wachtzaal. Dit heeft ons enorm deugd gedaan. Vele 

mensen komen hier dagelijks over de vloer. Men ziet steeds andere gezichten en toch is er plaats voor 

zo’n attentie. Dit is de kwaliteitsverpleegkunde. Je hoeft het als verpleegkundige niet te doen, maar je 

maakt met deze eenvoudige dingen het verschil en je bent het houvast van diegenen die hier uit 

noodzaak langskomen. Ook met karnaval heeft Stefaan, opgesmukt met een rosse pruik en zonnebril, 

ervoor gezorgd dat alle aanwezigen in de wachtzaal over iets anders bezig waren dan over hun lijden, 

hun ziekte, hun aftakeling, hun ongemakken.  

 

De bestraling verloopt zonder noemenswaardige problemen of ongemakken. Na 25 sessies wordt het 

bestralingsveld nogmaals afgelijnd. Tijdens de laatste 10 sessies wordt de operatiezone nogmaals 

geconcentreerder bestraalt, maar wel met dezelfde stralingsdosis. 

 

Een diëtiste komt ook nog eens in de wachtzaal langs om te vragen of ik last heb van buikloop of 

andere problemen. Dr. Staelens had me voor de bestraling attent gemaakt welke nevenverschijnselen 

er zoal kunnen optreden. Diezelfde uitleg had ik ook al eens van de prostaatverpleegkundige gehoord. 

Maar al bij al heb ik geen noemenswaardige problemen gehad. Een beetje irritatie van de huid op de 

rug, maar dit was pas na 25 bestralingen! Maar al bij al stelt dit niets voor! 

 

In het begin reken je uit hoeveel bestralingen er nog moeten volgen, hoeveel verplaatsingen je nog 

zult moeten maken, hoe dikwijls je nog in de wachtzaal zult moeten vertoeven maar uiteindelijk heb je 

in deze wachtzalen altijd mensen die ook een beetje sfeer maken. Daardoor vliegt de wachttijd toch 

veel sneller voorbij. De vijf weken waren zo om. 

 

In die periode hebben we gesprekken gevoerd met mensen waar het wonderbaarlijk goed mee klikte 

en die ons voor het verstrijken van de behandelingsperiode hun coördinaten hebben gegeven. Ze 

willen verder contact houden. Hoe wegen zich kunnen kruisen. 
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In de wachtzaal wordt over alles en nog wat gesproken. Ikzelf wil daar niet veel over uitweiden buiten 

het feit wat de dokters gezegd hebben, nl. dat het weinig zin heeft om over je aandoening te spreken 

omdat je sowieso niets kan vergelijken en het bij iedereen toch anders is. 

 

Het contact met de verpleegkundigen op de bestralingsafdeling verliep buitengewoon openhartig en 

correct en op de laatste dag vertelde Stefaan me nog een klucht waardoor ik met zeer goede 

herinneringen weg ben gegaan van deze afdeling. “Val niet in een zwart gat”, zei hij nog “en denk 

eraan: ‘carpe diem’ ofte pluk de dag, want wij weten hier maar al te goed wat dat betekent.” 

 

Stefaan vroeg me om nog eens bij Dr. Staelens langs te gaan, die me nog wat uitleg zou geven en 

ook zou navragen hoe ik de bestraling heb verwerkt. Ook een uitleg over de verwachtingen rond de 

PSA-waarde, werden door Dr. Staelens zeer duidelijk uitgelegd, volledig in lijn trouwens met de uitleg 

van Dr. Van Oyen. “Je moet nu niet direct je bloed laten controleren”, zei Dr. Staelens, want het effect 

van de stralen duurt nog enkele maanden en eerst zal de PSA-waarde zich stabiliseren, waarna de 

waarde zal dalen. 

 

Met deze woorden zijn we uit elkaar gegaan en zijn mijn echtgenote en ik direct voor een weekeinde 

naar de Ardennen getrokken. “Carpe diem” en deze keer zeer letterlijk. 
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Donkere wolken komen aandrijven - Lewis Foppe vertelt 

 

Broers,  Rein Lewis, geboren 1939. 

             Foppe Lewis, geboren 1941. 

  Doede Lewis, geboren 1943. 

 

Wij werden in 2006, opgeschrikt door het bericht, dat bij mijn oudste broer Rein, prostaatkanker was 

ontdekt en men dit met medicijnen wilde gaan bestrijden. Internet geraadpleegd, het medium bij 

uitstek om je te informeren, en al gauw kom je er dan achter dat prostaatkanker erg erfelijk kan zijn. 

Nu was ik al jaren onder controle bij mijn huisarts, want na een epileptische stress aanval in 

Schotland, moest ik de waarde van mijn cholesterol zo laag mogelijk zien te houden en liet ik deze 

twee maal per jaar controleren, samen met mijn PSA-waarde. Toen ook, in 2006, heeft mijn huisarts 

met de vinger mijn prostaat afgetast en concludeerde: mooi klein en glad van oppervlak. In december 

2006 bedroeg mijn PSA-waarde 5.8 ng/ml. 

 

In het vroege voorjaar van 2007 heb ik mijn andere broer Doede in Benidorm weer maar eens 

gevraagd, mede naar aanleiding van de geconstateerde prostaatkanker bij Rein, of hij zijn PSA- 

waarde al eens heeft laten bepalen. Zijn antwoord: “dat ga ik deze zomer thuis laten doen”, maakte 

mij ongerust. Ik vond dat toch maar erg onverstandig en adviseerde hem morgen in Benidorm, om de 

hoek, snel even de PSA te laten prikken. Om de kosten hoef je het niet te laten. Maar hij was dit niet 

van plan en toen hij in de loop van de zomer na een doktersbezoek thuis kwam en zijn vrouw hem 

vroeg of hij zich nu ook voor de PSA-waarde had laten prikken moest hij antwoorden: “vergeten”. Nou 

ja, dan maar de volgende keer. Dit viel niet in goede aarde bij zijn echtgenote en zeer terecht stuurde 

zij hem terug naar de dokter en liet hij zich alsnog prikken. Toen de dokter de waarde binnen kreeg, 

werd Doede direct doorverwezen naar een uroloog die constateerde, na een aantal onderzoeken, dat 

ook bij Doede  sprake was van een ernstige agressieve vorm van prostaatkanker en dit in een laat 

stadium. “U bent laat mijnheer”. Met spoed volgde een operatie waarbij op de klassieke manier de 

prostaat werd verwijderd. Tijdens de open, klassieke operatie ontstonden diverse complicaties, waren 

bloedtransfusies nodig en verbleef mijn broer een aantal dagen op de intensive-care afdeling. Via een 

weefselonderzoek werd geconstateerd dat zijn prostaat ernstig was aangetast. De dokter vertelde 

mijn broer na afloop van de operatie dat hij zo veel als mogelijk heeft weggesneden, maar dat hij 

niets kon garanderen. Er volgden 36 bestralingen. Normaliter is het zo, dat bij een bepaald gevorderd 

stadium van prostaatkanker, een operatie niet meer wordt uitgevoerd, maar de kanker met 

bestralingen en medicijnen wordt onderdrukt. Later vertelde Doede mij dat hij inderdaad wel even 

tegen de dokter moest aanpraten van, ik ben zo gezond, ik heb een sterk lichaam en ben nog zo druk 

bezig, ik wil de prostaat laten verwijderen. Achteraf is het moeilijk te achterhalen of de operatie van 

Doede verstandig is geweest. Was een behandeling met medicijnen niet beter geweest voor hem? 
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Nu bij twee broers prostaatkanker is ontdekt, zei ik direct tegen Wil, mijn echtgenote: “Ik krijg dit ook, 

alleen is nog de vraag, wanneer.”  

 

Direct mijn huisarts gevraagd of hij mij wilde doorverwijzen naar een uroloog. December 2007 werd 

door de uroloog in mijn prostaat geprikt en werd na weefselonderzoek niets geconstateerd. Toch heb 

ik er bij de uroloog op aangedrongen dat hij mij zo intensief mogelijk wilde blijven controleren en zo 

werd afgesproken dat ik over een half jaar opnieuw preventief geprikt zou worden. 

 

Op 17 juli 2008, een half jaar later, werd de prostaat opnieuw aangeprikt en werd na microscopisch 

onderzoek van de tien prikjes bij één prik ook prostaatkanker ontdekt. Verder onderzoek werd 

geadviseerd. Ondanks onze voororiëntatie komt een dergelijk bericht toch wel schokkend over. Maar 

van twijfel was bij ons geen sprake. Wij waren er immers al goed op voorbereid en hebben dan ook 

met spoed de verdere onderzoeken kunnen opstarten. 

 

Op 14 augustus 2008, na een Botscan en een CT-scan, kwam de einddiagnose: Prostaatkanker. T1-

G2, Gleasonscore: 3+3 = 6/10, adenocarcinoom rechts. Mijn PSA-waarde was inmiddels opgelopen tot 

8.4 ng/ml. Inwendige radiotherapeutische behandeling middels jodiumimplantatie was niet mogelijk 

omwille van de formatie van een forse middenkwab van de prostaat. Maar ook als dit technisch wel 

mogelijk zou zijn geweest, zou dit niet mijn keuze zijn geweest. 

 

T1 staat voor de beginfase van de ontwikkeling van de prostaatkanker en G2 staat voor een niet 

agressieve vorm in tegenstelling tot bij Doede. De Cleasonscore 6/10 betekent dat operatief ingrijpen 

goed mogelijk is. 

 

“U bent er erg vroeg bij en u bevindt zich in een geneesbaar stadium”, stelde de uroloog mij gerust. 

Ook mijn leeftijd, 67 jaar, mijn gezondheid en lichamelijke conditie stonden niets in de weg. 

 

Vooraf had ik al met Wil afgesproken, ondanks de voortvarendheid van mijn uroloog in Leeuwarden, 

dat ik mij niet bij hem op de klassieke wijze wilde laten opereren, maar via een Robotgeassisteerde da 

Vinciprocedure. Dit kon maar bij een klein aantal ziekenhuizen in Nederland plaatsvinden met toen 

nog weinig ervaring en men wist mij ook te vertellen dat het V. Leeuwenhoek Ziekenhuis te 

Amsterdam een wachttijd hanteerde van drie en een halve maand. Volgens lotgenoten op internet kon 

men in Duitsland en België voor een operatie middels de da Vinci Robot techniek uitstekend terecht en 

met, voor mij heel belangrijk, heel korte wachttijden. Het ziekenhuis te Gronau, even over de grens 

bij Enschede, zou een goede keuze kunnen zijn, maar ook het Academisch Urologisch Centrum van 

het AZ Sint-Jan te Brugge werd vele malen hoog geprezen. Ook de website van het AZ Sint-Jan te 

Brugge, www. urologiebrugge.be/davincis.htm geeft een heel goed en uitvoerig inzicht in deze 

operatietechniek. Omdat uiteindelijk mijn ziektekostenverzekering, de CZ Groep, een contract had met 

Brugge, kwamen wij tot het besluit om voor Brugge te kiezen. Mijn keuze voor de operatietechniek 
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werd mee bepaald door het feit mee dat er bij mijn broer Doede, met de klassieke open operatie, veel 

complicaties waren opgetreden en dat de robotchirurgie veel minder belastend zou zijn voor het 

lichaam. 

 

Mijn uroloog te Leeuwarden vertelde mij dat een maand eerder of later opereren geen invloed zou 

hebben op het ziektebeeld, maar ik bleef bij mijn stelling. Ik had geen zin om te wachten want de 

ziekte wacht ook niet en ik wilde voor zo veel als maar mogelijk mijn voorsprong niet uit handen 

geven. 

 

Na enig overleg met mijn verzekering kon ik, vier dagen na de definitieve einddiagnose in 

Leeuwarden, al een afspraak maken met de prostaatkliniek te Brugge en werd mij verteld dat ik mij 

een week later, dus op 26 augustus 2008, kon melden om kwart voor negen bij de mij toegewezen 

uroloog, Dr. Christophe Ghysel, voor een eerste consult.  

 

Op een dinsdag kwart voor negen in Brugge zijn? Vierhonderd kilometer hiervandaan? Wij hadden al 

gelezen dat eventueel meereizende partners konden overnachten in een nabij gelegen klooster. Wil 

kwam met het voorstel: “Laten wij zondag met onze camper naar Brugge gaan. Ik weet van vrienden 

dat daar een mooie camping is, en stel, als wij enige weken moeten wachten op de operatiedatum, 

dan blijven wij in België en toeren daar wat rond.” (Camping Memling Veltemweg 109, 8310 Sint-Kruis 

te Brugge). Zo gezegd, zo gedaan.  

 

Op maandag zijn wij Brugge ingetrokken en hebben genoten van deze mooie stad. Op die bewuste 

dinsdag naar de dokter, Wil mee. Voor ons stond een jonge man, wij schatten 35 jaar, sportief 

gekleed, overhemd met korte mouwen. Het klikte meteen tussen ons. Geen witte jassengedoe. Wij 

voelden ons direct geheel op ons gemak. Alles was bespreekbaar. Ik overhandigde hem mijn medisch 

dossier en hij haalde daar snel de voor hem belangrijke gegevens uit en stelde mij een aantal vragen. 

Oké, hoe komen jullie hier bij ons en waar komen jullie vandaan? Wij vertelden hem dat deze 

urologische kliniek uitstekend werd beoordeeld op internet en wij, mede gelet op de korte 

wachttijden, graag vierhonderd kilometer wilden rijden en op de camping te Brugge waren 

neergestreken. Hij vond dit maar een prachtig verhaal. “Jullie zijn mijn verst afgelegen patiënten.” Hij 

moest mij nog wel even onderzoeken maar flapte er zo maar uit: “Ik begrijp dat jullie geen bedenktijd 

meer nodig hebben. Misschien kan ik je volgende week wel opereren.” 

 

Wij hadden het ook over de mogelijkheid dat zenuwbanen geraakt zouden kunnen worden en 

daardoor incontinentie en erectiestoornissen konden optreden na de operatie, enz. Ook hier weer zeer 

adrem gereageerd door de dokter: “Het is heel simpel, beter geen stijve maar wel lekker doorleven 

dan met een stijve in de kist liggen.” 
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Neem in die andere wachtkamer maar plaats, je wordt wel opgeroepen voor enig onderzoek. Wij 

waren geheel overdonderd en verbouwereerd, volgende week wellicht al de operatie? 

Na inwendig aftasten van de prostaat en een transrectale echografie werd ik goed bevonden om de 

operatie met de da Vinci Robot te ondergaan. Toen gezamenlijk naar de administratie en daar bleek 

dat de dokter wel een probleem zag voor wat betreft de planning voor volgende week. Hij kon mij nog 

niets toezeggen. “Weet je wat, ik bel je vanmiddag of morgenvroeg wel even op of er iets geregeld 

kan worden.” De volgende morgen belde de dokter mij zelf op: “Hé kerel (dat bleek later ook mijn 

roepnaam voor hem te zijn), ik heb alles geregeld, volgende week dinsdag operatie en aanstaande 

vrijdagmiddag moet je je melden bij de coördinator van de prostaatkliniek voor een intakegesprek. 

Maandag plannen we dus de opname. Wij waren weer helemaal van streek. Hoe is dit mogelijk? Dit is 

toch niet te begrijpen? Binnen een week opereren en hij belt zelf even terug. 

 

Vrijdagmiddag vertrok ik met Wil naar de afspraak met de heer Luc De Laere, gespecialiseerd 

prostaatverpleegkundige, die ons op zeer aanschouwelijke wijze, met ondersteuning van 

computerbeelden, een beeld heeft gegeven over het operatiegebied, de wijze waarop geopereerd 

wordt, de voorbereidingen en vooronderzoeken alsmede de noodzakelijke nazorg. Wij hadden ons al 

heel goed voorbereid via internet, maar nu weer in alle rust, hij trok hier anderhalf  uur voor uit, 

werden wij optimaal  voorgelicht en gingen opnieuw met veel vertrouwen terug naar de camping. Luc 

vertelde ons dat hij ook opleiding heeft genoten in een Nederlands ziekenhuis en het grote verschil 

met Nederland is, dat in België, één en ander, geheel anders is gefinancierd en zij hier niet te maken 

hebben met budgetten die op kunnen raken. In Nederland wordt ook op vaste uren overdag 

geopereerd en na 17 uur worden enkel nog de spoedoperaties gedaan. In België is men 

prestatiegericht werkzaam. Men krijgt per operatie betaald en indien nodig gaat men met opereren 

gewoon tot diep in de avond door. De operatie zelf duurt minder dan twee uren. Er worden iedere 

dinsdag drie tot vier da Vinci-operaties gepland. 

 

Opname op maandag 1 september 2008. De taxi stond om half acht al klaar op de camping en om 

negen uur meldden wij ons bij de balie. De hoofdverpleegkundige wijst mij op de twaalfde verdieping 

een bed aan op een vierpersoonskamer. Daarna ging ik voor diverse onderzoeken op pad: 

cardiogram, CT-scan, een bloedonderzoek, een longfoto en een gesprek met de hartspecialist. Mijn 

bloeddruk was 150/95 terwijl ik toch meende, heel ontspannen te zijn. ‘s Middags op bed en tot 20 

uur ‘s avonds twee liter vloeistof drinken met een middeltje en één liter water extra om de darmen 

door schoon te spoelen. Dus maar begonnen met een boek. Daarna tot aan de operatie, op dinsdag 

mag ik niets meer eten of drinken. Vanavond en morgenvroeg krijgen wij nog een pil die al enigszins 

de verdoving voorbereidt. Als kamergenoot was ook Hans uit Zeeland inmiddels op de kamer 

aangekomen voor eenzelfde operatie.  

Het werd dinsdag een lange dag van afwachten. Mijn bloeddruk in de vroege ochtend was nu 120/80, 

dus mooi laag. Op bed blijven, dus het boek maar uitgelezen. Een injectie in de buik gekregen, twee 

pillen ter bescherming van de maag, dokter Ghysel komt langs met de anesthesist en Hans werd ‘s 
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middags om 14 uur al opgehaald terwijl ik pas tegen 18 uur in de namiddag werd opgehaald en naar 

een voorvertrek werd gebracht waar de operatieverpleegkundige mij klaarmaakte voor de operatie. 

 

Ik kon door een openstaande deur een dokter in het apparaat zien zitten terwijl ik hoorde dat hij 

commando’s gaf aan het overige operatieteam. Twee Robotteams gelijktijdig in 1 ruimte, men kan 

met elkaar even overleggen, men kan de operatie even stopzetten en gaan kijken bij de collega als 

zich daar iets bijzonders voordoet. Ik gaf mij volledig en in volle vertrouwen over aan het 

operatieteam en volgens mij was ik na één prikje direct van de wereld en werd ik ergens in de nacht 

weer tot leven gebracht door een verpleegster, die over mij heen gebogen mij toeriep: “wakker 

worden, wakker worden.” Ik bevond mij in een donkere kamer met allemaal instrumenten met rood 

flikkerende lichtjes. Met veel bombarie werd onder mij een plaat geschoven en een foto gemaakt. Ik 

denk dat het een foto was van het operatie gebied. Ook kwam iemand bij mijn bed en adviseerde mij, 

regelmatig goed diep in te ademen en de benen regelmatig op te trekken en te bewegen.  

 

Daar lig je dan uren te ontwaken. Een verpleegster begint met het opnieuw verbinden van de 

aansluiting katheter op de penis. Een buik zodanig nog met gas opgeblazen dat het wel een trommel 

leek. Even niet prettig allemaal. Hoesten kon ik niet vanwege de druk op de buik. Dan een kreet: “hé 

kerel, de operatie is heel goed geslaagd, beide zenuwbanen zijn gespaard gebleven.” Dat was dokter 

Ghysel. Toen kwamen de tranen. Wat een emotie. Hou je taai, je krijgt straks wat voor de pijn en 

gaat dan snel naar je kamer terug. De verpleegkundigen van de afdeling urologie hebben de rode 

loper al voor je uitgerold. Helemaal verguld vanwege de goed geslaagde operatie werd ik naar mijn 

kamer gebracht. Om tien uur kreeg ik wat voor de pijnbestrijding en het wachten was nu op Wil om 

haar het grote nieuws te vertellen.  

 

Daar is zij al. Zij is lekker wezen winkelen in de stad, leuke kleren gekocht en komt dit ook laten zien. 

Weer tranen van emotie en blijdschap over het feit dat alles zo goed verlopen was. 

De camping is ongeveer twintig fietsminuten van het ziekenhuis gelegen dus Wil heeft geen bus of 

taxi nodig zolang het weer zo goed blijft. 

 

De nacht heb ik met een slaappil redelijk doorgekomen en op donderdagmorgen werd de eerste drain 

uit mijn buik verwijderd. 

En dan lopen op de gang, het is bijna strompelen. Mijn buik is nog zo rond als een ton en de zes 

wondjes zijn nog gevoelig maar de pijn valt goed mee. Een katheter met zak onder aan het been en 

in de rechterhand een perfusiestaander op wielen met twee vloeistof zakken (intraveneus vocht) 

meetorsend en 24 uur per dag steunkousen aan. Lopen, lopen, lopen is de boodschap want men mag 

onder geen beding niet eerder drinken en eten na de operatie alvorens een wind is geproduceerd en 

lopen activeert het een en ander. De darmen zijn door de narcose en de spoelingen geheel stil gelegd 

en deze moeten eerst opnieuw weer op gang komen.  
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Iedere dag ‘s morgens een injectie in de buik om thrombose tegen te gaan. Ter plaatse van waar de 

katheter de penis ingaat, het verband verschonen en ter plaatse de zaak schoonmaken en de pleisters 

van de wonden met nog één drain te verzorgen en dat aan Wil overlaten? Ik wilde overleg met Luc. 

Hij zou Stijn contacteren voor het regelen van de nazorg. Een weinig tijd later stond daar een jonge 

man, Stijn de Kesel, aan het bed en hij stelde zich voor als de sociaal verpleegkundige van het 

ziekenhuis. Hij vroeg mij hoe de nazorg voor mij was geregeld na ontslag uit het ziekenhuis. Ik 

vertelde hem dat wij gedurende de nazorgperiode op de camping in Brugge verbleven en daar graag 

thuiszorg wilden. Hij zegde toe dit te zullen regelen met mijn ziektekostenverzekeraar en ging een 

afspraak maken met een organisatie in Brugge die dit kon verzorgen.  

 

Toen verscheen een mooie, jonge vrouw aan het bed: “Hallo, ik ben Els, uw bekkenbodemtherapeute. 

Ik stel u voor om vanmiddag, gezamenlijk met meerdere patiënten, de theorie daarvoor door te 

nemen, zeg maar wat bekkenbodemtherapie inhoud en morgen geef ik u een individueel onderricht 

over hoe de bekkenbodemspieren te activeren.” Wil is ook mee geweest naar die therapie. Wat een 

geweldig ziekenhuis, geweldige verpleegkundigen, fysiotherapeuten en doktoren! Het gehele 

programma verloopt als een computer. Overal is aan gedacht. Van een witte jassen cultuur is hier 

geen sprake. De sfeer is geweldig. 

 

Zo’n anderhalve dag na de operatie kon ik al weer probleemloos lopen, maar de gehele dag geen 

wind. Iedereen vraagt mij: “Nog geen wind?” ‘s Avonds om 19 uur komt de dokter mij op de gang 

achterop. “Hallo kerel, het gaat maar goed met je.” “Nou dokter, u moest eens weten hoe ik naar een 

wind verlang. Ik maak mij zorgen. Mijn kamergenoot heeft al weer lekker gegeten.” “Je hoeft je niet 

ongerust te maken. Zo lang jij hier zo mooi over de gang paradeert, gaat het goed met je. Blijf maar 

doorlopen. De winden zullen wel komen.” En ja hoor, ‘s avonds om 21 uur wat gepruttel in de luier en 

op de wc gezeten. Er was zelfs enige waterige ontlasting zichtbaar. Eindelijk. Wat een opluchting. 

Direct werden de infusen weggenomen en mocht ik wat yoghurt eten en wat drinken. 

 

Ik kon ‘s nachts moeilijk de slaap vatten en mijn kamergenoot en ik kregen nog een slaappilletje maar 

ook dat hielp niet echt. 

 

Vrijdagmorgen halfzeven. De zusters komen langs, de gordijnen gaan open, wat praten. De assistent 

dokter komt, net zoals de voorbije dagen, ook vroeg langs. Mijn kamergenoot mag vanmiddag naar 

huis maar ik moet blijven, wellicht tot zaterdag of zondag. Om half twaalf komt Luc de kamer binnen 

en verteld uitvoerig wat wij aan verbandmiddelen meekrijgen voor de nazorgperiode en opnieuw 

kregen wij te horen, zes weken lang niets tillen of druk zetten op het operatie gebied, fietsen is 

uitdrukkelijk verboden, zitten op een vlakke bodem en op het bekken kan. 
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Het menu was vandaag, groentesoep, grote saté kip stick, gebakken aardappelen met compote, een 

grote chocolade vla flip en een kommetje tomaten partjes. Dit samen met een pintje bier (1,5 % 

alcohol). Iedereen, als zij dit wensen, krijgen een pintje bier bij het eten. 

Mijn kamergenoot uit Zeeland krijgt bericht door dat zijn vrouw een zenuwinstorting nabij is van alle 

emoties. Zij heeft vrienden gebeld om haar te verzorgen en een andere vriend is gevraagd om mijn 

kamergenoot op te halen. 

 

Hans had een dag eerder al winden en met veel drinken had hij al een mooie gele plas. Die van mij 

bleef rood. Ik heb nog steeds moeite met zitten, loop nog krom, de buik nog erg op spanning en de 

darmen beginnen nu duidelijk op te spelen. Ik moet mij soms in allerlei bochten wringen om de druk 

(pijnscheuten) te laten ontsnappen. Ik ben vanmorgen helemaal lopende naar beneden geweest en 

heb een Belgische krant gekocht. 

 

Nu ik zo mooi rustig in mijn dagboek lig te schrijven, komt Luc de kamer opstormen, met het verzoek: 

“Meneer Lewis, kunt u even meekomen!” Ik worstel mij moeizaam over de stalen rand van het 

ziekenhuisbed. Een extra matras had mij, zo dacht ik achteraf, veel ergernis kunnen besparen. 

 

Ik strompelde dus achter Luc aan naar zijn bureel en daar werd ik omstandig gefeliciteerd met het feit 

dat de anatoom-patholoog in zijn verslag had vermeld dat de kanker op twee plaatsen, minuscuul, 

volledig binnen de prostaat was ingekapseld gebleven en dat ik voor 100 % genezen was verklaard en 

dus ook geen aanvullende bestraling behoefde. “Gij zult niet sterven aan uw prostaatkanker en de 

gevolgen daarvan.”  

 

Weer tranen, hoe is dat toch mogelijk, maar ik kan het niet verbergen. Ik weet nog toen ik de Elf 

Steden Tocht in 1986 met goed gevolg had uitgereden. Tweehonderdtwintig kilometer op de schaats 

en dodelijk vermoeid, kon ik mijn emoties toen ook niet de baas. Luc blijft mij op de schouder slaan, 

“denk er om, ik heb het rapport van Hans nog niet binnen, dus je mag aan je kamergenoot niets laten 

blijken van jouw blijdschap.” Vanmorgen hadden Hans en ik op de kamer nog besproken, de operatie 

kan dan nog zo geslaagd zijn, denk er om, de anatomo-patholoog heeft het laatste woord. 

 

Vrijdag middag 14 uur. Wachten op mijn flinke, lieve, zorgzame vrouw, die trouw in de camper de 

wacht houdt, water ververst, het toilet leegt en het afvalwater loost en het contact onderhoudt met 

het thuisfront. Snel het goede nieuws verteld en samen naar beneden gestrompeld, het restaurant 

opgezocht en er maar eens een echt Belgisch pilsje op genuttigd. Het zitten wordt mij steeds 

moeilijker en op een gegeven moment lag ik bijna op de zitbank in het restaurant. Dan maar weer 

naar boven en lekker op bed liggen. Op de kamer verschijnt de bekkenbodemtherapeute en wil mij 

onderwijzen op welke wijze ik mijn bekkenbodemspieren moet gaan trainen. 

“Allons mijnheer, alle broeken uittrekken en op de rug gaan liggen. Ik leg mijn vingers onder uw 

balzak op de plasbuis en geef u commando’s wat te doen.”  
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“Ho, juffrouw”, zei ik, “ik ben in het geheel niet preuts, maar het is mij niet bekend, hoe fris ik om 

16.00 uur in de middag onder mijn balzak en ter plaatse van mijn plasbuis ben. Ik kan daar zelf niet 

bijkomen gelet op mijn opgeblazen buik en de pijn in mijn buik als ik mij buk.” 

Haar antwoord was: “Allons mijnheer, plastic handschoentje aan en mij kan niets gebeuren.” Haar 

eindconclusie was dat het met mij wel goed zou komen. 

 

Het is werkelijk zeer ontroerend hoe zij, maar ook het ander verplegende personeel, mij te gemoed 

traden en bijvoorbeeld met veel zorg de katheter en wonden heel voorzichtig behandelden.  

Zelfs het huishoudelijk personeel bood spontaan aan mijn rug wel even te willen wassen, toen zij mij 

zag stuntelen voor de wastafel. 

 

De pijn in de endeldarm werd steeds heviger en eerst dacht ik dat dit door de 

bekkenbodemspieroefeningen kwam, maar later bedacht ik dat ik te maken zou kunnen hebben met 

aambeien? De assistent dokter geraadpleegd en hij vroeg mij of ik ooit last van aambeien heb gehad. 

“Nee, dan zijn dit ook geen aambeien, maar een reactie van de endeldarm op het naastgelegen 

operatiegebied van de prostaat”, verzekerde hij mij. 

  

De nacht van vrijdag op zaterdag kon ik niet in slaap komen. Ik lag voor het eerst, heerlijk alleen, op 

de kamer, de gordijnen open gelaten en vanaf de twaalfde verdieping een prachtig uitzicht over de 

donkere stad met zijn duizenden lichtjes. Volkomen overweldigend van het goede nieuws van de 

anatomo-patholoog, weer geheel gezond, geen zorgen, mooi op tijd geweest, door kunnen leven, zo 

dankbaar en zo opgelucht. ‘s Nachts luisterde ik naar een muziekprogramma op de radio van 2.00 tot 

6.00 uur in de ochtend en plotseling Super Tramp met het stuk Dreamer. Deze band hadden wij in het 

voorjaar op de camping in St. Tropez tijdens een Harley Davidson treffen beluisterd en dat heeft ons 

toen bijzonder getroffen.  

 

Dan de zaterdagmorgen, nog steeds veel ongemak bij het zitten. Ik gebruikte een verrijdbare 

toiletstoel om te kunnen zitten omdat in het ziekenhuis geen ringkussen meer beschikbaar was. Daar 

kwam de assistent dokter al weer aan. Nee, u mag vandaag nog niet naar huis maar de laatste drain 

wordt wel weggehaald. Oké, daar had ik mij al bij neer gelegd. Doede en echtgenote hadden vooraf al 

tegen mij gezegd, dat hij beter een weekend langer in het ziekenhuis had kunnen blijven. Maar ik heb 

de assistent wel verzocht mij dan voor de komende nacht een sterke slaappil te bezorgen vanwege 

het feit dat ik de vorige nacht niet heb kunnen slapen. Dat zou hij met mijn uroloog, dokter Ghysel 

gaan bespreken. De ochtend verstreek en ik kwam de assistent om 12.00 uur op de gang tegen. Heb 

je al contact met dokter Ghysel opgenomen in verband met mijn slaappil? 

 

Nee, dat ga ik nu doen. Hij informeerde ook naar mijn darmpijn. Ik realiseerde me op dat moment dat 

dit binnen een drietal uren bijna geheel was weg geëbd, mijn plas was inmiddels ook mooi geel 

geworden. 
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Enkele minuten na ons gesprek op de gang kwam de assistent arts op de kamer en vertelde dat hij 

contact had gehad met dokter Ghysel. Ik mocht na het middagmaal vertrekken, de papieren worden 

in orde gemaakt en aanstaande dinsdag moest ik terugkomen voor de lekproef. Geweldig goed 

nieuws. 

 

Eerst weer even lekker gegeten: een kervelsoepje, een dikke gehaktbal, gekookte aardappelen met 

mooie dikke bruine jus, boontjes, yoghurt na, met een pintje bier. Wij zijn mensen die goed 

klaargemaakt eten erg waarderen en ik vroeg mij af waarom dit eten in dit ziekenhuis toch zo lekker 

smaakt. Ik had natuurlijk ook wel weer eens trek in een goede maaltijd. Welnu, na onderzoek blijkt, 

dat de kok op de begane grond de warme onderdelen van het menu in speciale grote containers 

verpakt die elektrisch verhit blijven. Of je nu aan het begin van de gang of op het laatst van de gang 

wordt voorzien van eten, het komt overal heet op tafel en met de goede bereiding smaakte dit 

heerlijk.  

 

Dan snel alles inpakken, afscheid nemen, de papieren mee en een taxi bestellen en Wil verrassen. 

Wat is het dan weer heerlijk om bij Wil te zijn, in onze mooie camper, voorzien van alle luxe, en door 

haar te worden verzorgd. Het zitten ging nog steeds moeilijk en wij hebben een kussen verknipt, 

zodanig dat mijn plasbuis werd ontzien. Ik was nog niet een half uur binnen de camper of Wil slaakte 

een kreet: “zie je hemd eens, een bloedvlek van 10 cm.” Ik had mijzelf waarschijnlijk te veel 

uitgerokken door een hemd uit een bovenkastje te halen. Even een beetje paniek en ben maar snel 

plat op bed gaan liggen. Direct heeft Wil de thuiszorginstelling gebeld met het verzoek of zij nog 

iemand konden sturen voor de openspringende wonde. 

 

Binnen de 10 minuten was Johan van de Paramedica - Thuisverpleging aanwezig en heeft de pleister 

van de laatst weggenomen drain vernieuwd. Vanaf de zondag tot de maandag over een week hebben 

zij mij iedere dag klokslag halfnegen optimaal verzorgd, acht dagen lang en dat voor nog geen € 86. 

Geweldig. Zij waren voor ons ook een geweldige steun en geven ons diverse goede adviezen. De 

dinsdag met de taxi naar het ziekenhuis voor de lekproef. Dit was officieel wel een week later gepland 

maar, omdat alle urologen voor een medisch symposium voor een paar dagen naar Praag vertrokken 

en na enig overleg met dokter Ghysel wilde hij ons wel tegemoet komen en mocht ik de lekproef  

zeven dagen na de operatie al ondergaan. Niet lekdicht, dan moest de katheter nog een week langer 

blijven zitten.   

 

Daarom opnieuw per taxi naar het ziekenhuis en werd ik onder een niersteenvergruizer gelegd, 

pompte men wat contrastvloeistof in de blaas en verhoogde men de druk in de blaas. Nu even op de 

zij gaan liggen en warempel de lekproef slaagde en voor ik er erg in had, na een afleidingsmanoeuvre 

van dokter Ghysel en zijn verpleegster, was ik bevrijd van de katheter. Wat een opluchting! Toch 

moet ik bekennen dat het dragen van deze katheter mij achteraf heel erg is meegevallen.  
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De maandag hebben mijn kinderen, Marten en Jildert, ons opgehaald en mooi, voorspoedig thuis 

gebracht.  

Na 5 dagen in het ziekenhuis en een week thuiszorg op de camping, was ik weer thuis en was ik in 

staat weer mijn gewone doen van alledag op me te nemen. Sneller en beter kon gewoon niet. Wil 

heeft voor het ziekenhuis twee mooie taarten besteld en aldaar bezorgd. Over drie weken moet ik 

terugkomen voor een laatste controle en wellicht horen wij dan ook of de taarten gesmaakt hebben. 

 

Thuis gekomen, ben ik direct op bekkenbodemtherapie gegaan, maar na een drietal behandelingen 

ben ik daar maar weer mee gestopt omdat al gauw bleek, na veertien dagen thuiskomst, dat een luier 

niet meer nodig was. Ik denk dat ook de oefeningen welke ik al jaren twee maal in de week op de 

sportschool beoefen, ook hebben meegewerkt aan het zo snel onder controle krijgen van mijn blaas 

en plascontrole. 

 

Drie maanden later bleek mijn PSA-waarde beneden de 0,1 ng/ml. 

 

Het waren twee zeer emotionele weken voor ons in Brugge, om nooit meer te vergeten. 

 

Rein kwam van 190 ng/ml PSA-waarde en de laatst gemeten waarde is nu 50 ng/ml en Doede nu 

0.2ng/ml. 
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Roger vertelt 

 

Ik ben een man van 74 jaar, relatief redelijk bewaard mag ik stellen en tot mei 2008 nooit in een 

ziekenhuisbed geslapen. Ik heb zeker nog een goede conditie en ben nog volop in beweging. Ik mag 

wel stellen dat ik onder een goed gesternte geboren ben. Mijn verhaal begint in feite een paar jaar 

terug. Langzaam aan werd incontinentie vastgesteld. Een klassiek verhaal van de ouder wordende 

man: een beetje urineverlies, geen “straal” meer maar eerder druppelen, urgente toiletbezoeken en 

nog een paar andere ongemakken. De huisarts vond het raadzaam om mijn prostaat even verder te 

onderzoeken. De prostaat werd gevoeld en de PSA-waarde werd bepaald. Resultaat: de prostaat is 

vergroot maar de PSA-waarde is voor mijn leeftijd normaal te noemen. Dus beschouwde ik deze 

ongemakken een min of meer normaal verschijnsel, rekening houdend met mijn leeftijd. Die 

struisvogelpolitiek kwam mij ook het beste uit. Zo van kop in het zand en we zien later wel … 

Deze houding bleek later verkeerd. 

 

In maart 2008 bleek bij een volgend bloedonderzoek dat de PSA-waarde in een tijdspanne van drie 

maanden fors gestegen was. Op voorschrift van de huisarts werd voor een periode van drie weken 

gestart met een antibioticakuur. Zo, wist hij te vertellen, wil men een ontsteking van de prostaat 

uitsluiten, want dit kan ook een verhoging van de PSA tot gevolg hebben. Onmiddellijk na mijn 

antibioticakuur werd er een nieuwe bloedafname verricht. De PSA-waarde was onveranderd.  

Bijgevolg geen ontsteking, dus slecht nieuws. De verhoging van de PSA had een andere oorzaak. Ik 

begon onrustig te worden. Het woord met de grote K spookte door mijn hoofd. Ik werd, zoals 

verwacht, naar een uroloog doorverwezen.  Laat het nu maar snel vooruitgaan want de onwetendheid 

begon heel erg aan mij te knagen. 

 

Al bij het eerste onderzoek, dat plaats had op 19 april 2008, werd er, na het uitvoeren van een 

prostaatechografie, vastgesteld dat er op de rechterkwab van de prostaat een gezwel zat. Uit het 

verhaal van de uroloog bleek dat de aard van het gezwel enkel kon bepaald worden door een punctie. 

Een punctie betekent dus gaan prikken met naalden in mijn prostaat. Moet dit echt. Ik voel mij zo 

goed, zelfs helemaal niet ziek. “Ben je wel zeker?”: vroeg ik de uroloog nogal angstig. Hij probeerde 

mij gerust te stellen maar mijn gedachten dwaalden af en het was allesbehalve prettig. 

 

De week daarop werden verschillende stalen van mijn prostaatklier genomen. Ik had me heel de week 

voorgesteld dat dit een pijnlijk gebeuren zou zijn, maar neen, het geschiedde quasi pijnloos. Ik haat 

het onvoorspelbare. Voor alle zekerheid werd meteen een botscan genomen om mogelijke 

uitzaaiingen op te sporen. Bij het nemen van die scan werd een radio-isotoop ingespoten, een 

vloeistof die radioactief jodium bevatte. Die inspuiting zou later oorzaak zijn van een minder prettige 

ervaring. 
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Zes dagen na het eerste onderzoek hadden mijn vrouw en ik een nieuwe afspraak bij de uroloog. Ik 

zou het nieuws krijgen. Op een open manier werd ons medegedeeld dat het resultaat van de testen 

zekerheid gaf over twee zaken: er was een weinig agressieve kanker vastgesteld die godzijdank niet 

uitgezaaid was. Op het moment dat je dat hoort is het wel even slikken. Als je het woord “kanker” 

hoort, het woord dus met de grote K, denkt je als leek al vlug aan het hiernamaals. Over de 

“uitzaaiing” blijft toch altijd een zekere twijfel hangen. Zijn die resultaten 100% te vertrouwen? Hoe 

zeker is zeker? Andere gedachten die door je hoofd flitsen hebben te maken met de bestraling en 

haaruitval, inplanting van isotopen en jawel, er kordaat komaf mee maken met behulp van een 

operatie. Samen met de dokter werden de behandelingsopties op een rustige en gemoedelijke manier 

overlopen, de voordelen tegenover de nadelen afgewogen. Mede op zijn advies hebben we geen 

ogenblik getwijfeld en geopteerd voor een robotoperatie. De datum werd vastgelegd op 27 mei 2008. 

Toen ik buiten kwam na dit gesprek had ik het gevoel dat de angst voor een groot deel verdwenen 

was omwille van het vertrouwen dat ik gekregen had in die man die daarnet voor mij zat. Zijn 

zelfzekere uitstraling hadden mijn geloof in een goede afloop sterker gemaakt. Toch was het tijdens 

de autorit naar huis zeer stil … 

 

Op 16 mei gebeurde iets heel onverwacht. Ik werd getroffen door een lichte beroerte. Ik kon niet 

verstaanbaar meer spreken. In spoed werd ik naar het ziekenhuis gebracht. Acht dagen hospitalisatie 

en een hele reeks testen, scans en foto’s. Uiteindelijk werd ik ontslagen zonder dat een directe 

oorzaak kon opgespoord worden. Het bleef bij een vermoeden. Ik had indertijd, anderhalf jaar 

geleden, op eigen initiatief maar met de goedkeuring van de huisdokter, dagelijks een bloedverdunner 

genomen. Onwetende, had ik in het vooruitzicht van een mogelijke operatie, dit eveneens op eigen 

initiatief, veel te vroeg stopgezet. Een les die me zeker zal bijblijven …  Achteraf vernam ik dat het 

innemen van bloedverdunners tien dagen voor de operatie moest gestopt worden en dat deze 

moesten vervangen worden door een dagelijkse inspuiting onderhuids.  

 

Dit voorval bracht mee dat de geplande operatie niet kon doorgaan en er werd uitgekeken naar een 

nieuwe datum. Voor mij een grote streep door de rekening. Je probeert uiteindelijk je lot te 

aanvaarden en je fixeert je op een vooropgestelde datum, maar als deze wordt veranderd, is dit een 

grote ontgoocheling.   

 

24 juni 2008 werd de nieuwe operatiedatum, vroeger kon niet. Persoonlijk had ik het er moeilijk mee 

omdat ik vreesde voor mogelijke uitzaaiingen tijdens mijn verlengde wachttijd, maar ik werd, zowel 

door de uroloog als door de gespecialiseerde prostaatverpleegkundige, gerust gesteld. Toch spookt 

een doemscenario door je hoofd. Op hun advies werd in de resterende tijd tot 24 juni gestart met 

gespecialiseerde kinesitherapie om de bekkenbodemspieren te versterken in een poging om de 

periode van incontinentie na de operatie te beperken. 
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Op 23 juni, dag voor de ingreep, bood ik me zoals afgesproken aan in het ziekenhuis. Zoals 

gebruikelijk kreeg ik dezelfde avond het bezoek van de behandelende chirurg die me nog eens 

grondig uiteen deed hoe zo’n robotoperatie verliep. Ik had daar inderdaad bewust voor gekozen 

omwille van de voordelen in vergelijking met de klassieke chirurgie. Het kwam erop neer dat ik minder 

pijn zou ervaren achteraf en dat het herstel vlugger zou verlopen. Achteraf bleek dit allemaal niet 

gelogen. Het is inderdaad een fantastisch systeem. Een ander gevolg van ons gesprek was een gevoel 

van terugkerende rust maar ook een zekere gelatenheid. Ik had immers niet te kiezen, ik moest mij 

overgeven in de handen van deze specialist. 

 

Een tweede bezoeker was de anesthesist die, aan de hand van de resultaten van mijn laatste 

bloedonderzoek, geen problemen zag om de geplande ingreep te laten doorgaan. Ook de cijfers van 

de schildklierfunctie waren in orde, voor mij al jarenlang een reden tot waakzaamheid. 

 

’s Anderendaags werd ik voorbereid op wat komen moest. Ik was opvallend rustig toen men mij naar 

de receptie van de operatiezaal bracht. De medicatie van de avond voordien had haar doel niet 

gemist. Toen ik in de anesthesieruimte op het punt stond om de verdovingsinjectie te krijgen, 

weigerde de anesthesist van dienst de ingreep te laten doorgaan zich baserend op mijn 

schildklierresultaten.   

 

Na overleg met de chirurg werd besloten de operatie uit te stellen gezien het risico.  Een grondig 

aanvullend onderzoek van de schildklier moest eerst het risico bij een ingreep al dan niet bevestigen. 

Dit was voor mij een tweede serieuze opdoffer. Nog maar eens uitstel … De vrees voor uitzaaiingen, 

de vrees te laat te zijn. De dag nadien was ik al weer thuis.  

 

Door tussenkomst van de gespecialiseerde prostaatverpleegkundige, lid van de prostaatkliniek, en de 

bereidwilligheid van de endocrinoloog kon ik op 30 juni op onderzoek. De uitslag werd mij 

meegedeeld op 10 juli en deze was gunstig. Niets stond de robotoperatie nog in de weg. De slechte 

schildkliercijfers waren het gevolg van de vroegere inspuiting met het radio-isotoop die nogal wat 

jodium bevatte (botscan). De operatie was achteraf gezien in feite nodeloos uitgesteld, maar ik 

begreep de voorzichtigheid van de dokters wel. Geneeskunde wordt heel serieus beoefend. Als een 

potentieel probleem tijdens de ingreep moet hersteld worden, houdt dit natuurlijk meer risico in. 

 

Hoofdzaak was nu zo snel mogelijk een nieuwe datum voor de robotoperatie te plannen. Niet zo 

eenvoudig gezien de lange wachtlijst. Ik zou op 23 juli terug opgenomen worden. Op 24 juli werd ik 

met de da Vinci robot geopereerd. Over de ingreep zelf valt niet veel te vertellen. Niet de minste pijn, 

ook niet de daaropvolgende dagen. Al wat ik weet, is dat de chirurg sprak van een modeloperatie. Bij 

het wakker worden en tijdens het verblijf in de midcare hadden de enige ongemakken met dorst te 

maken, maar behulpzame verpleegkundigen herleidden dit tot een minimum last. 



 151 

Eens op de kamer, en later ook de eerste weken thuis, stond alles in het teken van de urineafvoer. 

Eerst met katheter en opvangzak, later met incontinentiemateriaal. Zaken die zeker in het begin uw 

bewegingsvrijheid beperken. Acht dagen na de operatie werd de sonde verwijderd en bleven alleen 

nog de pampers. Tijdens dezelfde consultatie, waarbij de sonde na een lektest werd verwijderd, 

deelde de chirurg ook mee dat er geen nabehandeling nodig was. Dit was voor ons een ongelooflijke 

opluchting. Ik kreeg een tweede kans en ik zou die ten volle benutten. 

 

We zijn nu zeven maanden verder en bij de driemaandelijkse bezoeken bij de chirurg is niets verkeerd 

meer vastgesteld. Deze routinebezoeken zullen, voor alle zekerheid, nog een tijd doorgaan. Het geeft 

mij ook een bijkomende zekerheid. Je wordt trouwens van heel dichtbij gevolgd en dat reduceert de 

angst. In dezelfde periode is, mits een zestigtal doorgedreven behandelingen bij een gespecialiseerde 

kinesiste, de incontinentie voor 95 % verdwenen. Ik zal dit door eigen training nog verbeteren.  

 

Ik kan dit verhaal niet eindigen zonder iedereen van harte te bedanken die me in dit voorbije jaar met 

raad en daad heeft bijgestaan en geholpen. Ik ben er me tevens van bewust dat ik twee keer een 

serieuze portie geluk heb gehad en aan erger ben ontsnapt. Zo neem je de tijd om alles eens te 

reflecteren en te evalueren. Je leert intenser te leven en niets als vanzelfsprekend te beschouwen. Je 

koestert de kleine dingen in het leven en je wil alleen nog maar gelukkig zijn. Ik wil leven, ten volle! 
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Henri vertelt 

 

Na tal van vooronderzoeken werd in de maand maart van 2008 mij verteld dat er een probleem was 

met de prostaat. Een probleem met de prostaat? Dat klinkt serieus. Is daar dan nog iets aan te doen? 

 

Er werden twee mogelijke behandelingen voorgesteld, een inwendige bestraling waarbij er 

radioactieve zaadjes zouden worden geïmplanteerd of een operatie waarbij de prostaat, samen met 

de zaadblaasjes, zou worden verwijderd. 

 

Nadat men mij in de prostaatkliniek de nodige uitleg had gegeven en alles tot in de details werd 

verduidelijkt, ben ik ook nog bij mijn huisarts langsgeweest om zijn advies te vragen. Hij kent mij 

trouwens het langst van allemaal en ik heb heel veel vertrouwen in die man. Voor zo’n beslissing wil ik 

niet over één nacht ijs gaan. 

 

Na deze uitvoerige gesprekken en onderling overleg stond mijn besluit vast. Ik zou mij laten opereren. 

Ik zou mij laten opereren met behulp van een robot. Het is bijna surrealistisch, maar de resultaten 

schenen zeer goed te zijn. 

 

Er werd opnieuw een afspraak gemaakt bij de uroloog en een datum voor de operatie werd 

vastgelegd. 23 juni 2008. De eerste dag van een nieuw leven. Er zou veel gaan veranderen maar daar 

zou ik mij moeten overheen zetten. Nu kwam mijn genezing op de eerste plaats. Over de 

neveneffecten kon ik mij later nog altijd zorgen maken. Eerst moest die kanker uit mijn lijf. Jawel, ik 

had prostaatkanker. 

 

Ik kon voordien nog terecht bij de prostaatverpleegkundige. Zijn uitleg, duidelijk met kennis van 

zaken, heeft heel veel verduidelijkt en de resterende onrust werd weggenomen. De aanwezigheid van 

een vertrouwenspersoon maakte deze last makkelijker te dragen. Dit was geen zinloos gesprek 

geweest. Ik voelde mij omringd. Vol vertrouwen keek ik uit naar de operatiedatum.  

 

Ik werd op 22 juni in de namiddag in het ziekenhuis verwacht. Weerom dezelfde vriendelijkheid. Je 

zou bijna een thuisgevoel ervaren. Een goed onthaal. Geruststellend. Ik zou de volgende dag in de 

voormiddag gepland worden en alles gebeurde zoals afgesproken. Ook dit gaf mij vertrouwen. Op een 

rustige manier, misschien wel geholpen door de medicatie die ik ’s morgens nog had gekregen, 

vertrok ik naar de operatiezaal. Het ene wat ik mij herinner, is dat ik wakker ben geworden in de 

midcare. Alles was achter de rug en ik had daar bijna niets van meegemaakt. Precies of ik wakker 

werd en ik had gedroomd.  
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De uroloog kwam langs. Alles was prima verlopen, zoals gepland. Weerom een geruststelling. Tranen 

rolden over mijn wangen. Het teveel aan emotie liep eruit. Ik had deze ontlading nodig. 

Na een nachtje van weinig slaap in de midcare werd ik naar mijn kamer op de verpleegeenheid 

gebracht. Alles verliep prima. Van pijn was weinig of niets te voelen, maar daar zullen de pijnstillers, 

die op gezette tijdstippen werden toegediend, misschien toe bijgedragen hebben. Afwezigheid van 

pijn is een comfort die nodig is voor een voorspoedig herstel. Ik had dit niet verwacht, zo weinig pijn. 

Men had mij dit voorspeld maar ik dacht dat men overdreef. Niets was minder waar. Het bleek één 

van de voordelen van de robotchirurgie. 

 

Na enige dagen werd ik verlost van de drianagebuisjes en slangetjes. Ik mocht naar huis. Weg uit een 

ondertussen vertrouwde omgeving waar ik het heel goed heb gehad. De thuiszorg werd voor mij 

geregeld. Wat een bediening. Precies of je was op vakantie en je moest niets zelf regelen. Alleen die 

sonde was vervelend. Deze mocht pas na tien dagen verwijderd worden. Zo’n slang in de plasbuis. 

Alleen al het aanzien. De lektest, zoals deze werd genoemd, werd afgesproken. Deze tien dagen 

duurden er precies twintig. Met medicatie probeerde men de ongemakken te beperken maar het 

ongemak was nooit helemaal weg. 

 

Ik was wat vroeger present op de polikliniek urologie in de hoop wat vroeger van mijn sonde verlost 

te worden. Het was druk. Veel patiënten, artsen liepen de onderzoeksruimten in en uit. Ik zou mijn 

beurt moeten afwachten. Nu ja, iedereen wil natuurlijk het eerst geholpen worden. De test was 

perfect. De sonde kon worden verwijderd. Eerst nu nog even spontaan plassen en ik mocht terug naar 

huis. Allemaal goed en wel, maar mijn blaas was leeg. Pas na het verwijderen van de sonde kon deze 

zich voor het eerst in lange tijd gaan vullen. Ik begon te drinken als gek want ik wilde vlug terug het 

ziekenhuis verlaten. 

 

De plastest verliep voorspoedig, maar op weg naar huis was het een waterval. Een eerste 

ontgoocheling. Men had mij daarvoor verwittigd, maar tussen zeggen en effectief beleven, blijft er een 

hemelsbreed verschil. Ik zou vlug terug contact opnemen met mijn kinesiste en de oefeningen 

hervatten die mij voor de operatie door haar waren aangeleerd. 

 

Het advies om de eerste twee maanden het eerder rustig aan te doen volgde ik nauwgezet op. Maar 

over het urineverlies begon ik mij toch zorgen te maken.  

 

Tot mijn grote verbazing verbeterde het urineverlies snel. Mijn dagelijkse oefeningen begonnen hun 

vruchten af te werpen. Ik voelde mij iedere dag sterker en beter worden. Er werden lange 

wandelingen gemaakt en na een paar weken riskeerde ik mij aan een eerste fietstocht maar dat viel 

tegen. Het was toch nog pijnlijk. Nu, ik wilde in beweging blijven want hierdoor voelde ik mij sneller 

beter worden.  
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Ik begon zelfs terug te verlangen naar het werk, zeg maar naar het normale leven. Je probeert een 

punt te zetten achter een minder goede periode en je hoopt daar nooit meer te moeten op 

terugkomen maar de opeenvolgende controles verhinderen dat. Telkens weer wordt je met de neus 

op de feiten gedrukt. Je probeert het leven een normale wending te geven en toch ben je soms 

machteloos.  

 

Ik herinner mij nog de vraagstelling: moeder, waarom leven wij? Ja, waarom leven we eigenlijk. Ik wil 

verder. Ik wil dit achter mij laten liggen. Ik wil zeker niet meer aan kanker denken. 

 

We zijn ondertussen zeven maanden verder en het leven gaat verder. De controles zijn tot op heden 

meegevallen. De kanker lijkt voorgoed verdwenen. Het urineverlies is ondertussen zeer beperkt 

geworden. Bijna onzichtbaar. De bezoeken aan de kinesiste heb ik gestopt.  

 

Ik wil de bladzijde omdraaien. Ik wil een nieuw hoofdstuk schrijven op een vlekkeloos, blank blad 

papier. 
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Andre vertelt 

 

Na een routine bloedonderzoek bij de huisdokter werd mij medegedeeld dat ik een verhoogde PSA-

waarde had en werd ik doorverwezen naar de dienst urologie en meer bepaald naar Dr. Van Oyen in 

het AZ St.Jan te Brugge. 

 

Na alle nodige onderzoeken werd vastgesteld dat er inderdaad een probleem was en dat er een 

kwaadaardig gezwel aanwezig was in mijn prostaat die operatief moest verwijderd worden. Dit kwam 

aan als een mokerslag. Bij mij kwam nog maar één gedacht op: ik heb kanker. Wat nog allemaal? 

Aangezien ik ook nog hartpatiënt ben en ook een ernstige longaandoening heb, zag ik het allemaal 

niet meer zitten. Een mens kan maar zoveel aan. Het is de spreekwoordelijke druppel die de emmer 

doet overlopen. 

 

Dr. Van Oyen heeft mij echter onmiddellijk proberen gerust te stellen met te vertellen dat het hier niet 

over een kankergeval ging zoals wij die kennen. Zo van kanker en kort daarop dood. Daarbij is de ene 

prostaatkanker ook de andere niet. Bij mij ging het om een relatief onschuldige vorm. Er waren ook 

geen uitzaaiingen te zien en de uroloog zelf nam het woord kanker in zulk geval nooit in de mond. 

Een lokaal probleem dus die vroeg om een lokale behandeling. De ingreep zou bovendien gebeuren 

met de assistentie van een robot. We spreken hier over de zogenaamde da Vinci Prostatectomie, 

waarbij er geen grote operatiewonde is maar alleen enkele heel kleine gaatjes in de buikwand. Dit zou 

positief bijdragen tot mijn herstel. Ik was al enigszins gerust gesteld. 

 

Er werd ook onmiddellijk een afspraak gemaakt met de prostaatverpleegkundige, die mij op onze 

afspraak het hele gebeuren haarfijn heeft uitgelegd. Alles kwam aan bod: de werking en de ligging 

van de prostaat, de aandoening die er nu was tot en met de manier waarop de operatie zou verlopen. 

Ik zou normaal gezien na een viertal dagen het ziekenhuis kunnen verlaten. Ook het minder 

aangename gegeven dat ik direct na de operatie niet op een normale manier zou kunnen plassen 

maar wel gesondeerd verder zou moeten voor een bepaalde periode werd mij vooraf goed uitgelegd. 

Ik zou ook een periode incontinent zijn en ik zou mij tijdens die periode met incontinentiemateriaal 

moeten verhelpen. Tenslotte werd het tijdelijke verlies aan erecties uit de doeken gedaan. Veel 

informatie om te absorberen maar bij mij werkte dit geruststellend. Ik zag het steeds meer zitten. 

Laat mijn operatiedag er maar snel zijn. Ik wil dit zo snel mogelijk achter de rug. 

 

Mijn ziekenhuisopname heeft wat langer geduurd dan was voorzien maar dat had niets te maken met 

de heelkundige ingreep maar wel met mijn longprobleem. Hierdoor kon ik het ziekenhuis verlaten 

zonder sonde. Dit kwam voor mij goed uit want ontslagen worden uit het ziekenhuis met de 

aanwezigheid van een sonde zag ik niet echt zitten. Ik was dan ook in een omgeving waar bij het 

minste probleem direct een oplossing kon worden aangeboden. 
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De revalidatie en de bekkenbodemspieroefeningen, waar in het ziekenhuis mee was begonnen, heb ik 

thuis verder gezet onder begeleiding van een gespecialiseerde kinesiste. Het herwinnen van de 

controle over het urineverlies was voor mij zeer belangrijk en daarom werkte ik mijn 

trainingsprogramma ook thuis heel nauwgezet af. Aanvankelijk ging ik iedere dag naar de kinesiste, 

daarna werd dit drie maal per week en later twee maal per week. Na vier maanden ging ik nog één 

maal per week. Kwestie van mijzelf te blijven motiveren om de opgelegde oefeningen te doen. Na 

enkele weken had ik nog een weinig druppelverlies maar na vijf maanden kan ik stellen dat ik volledig 

waterdicht ben. Godzijdank. Alles wordt terug normaal.  

 

Ondertussen ben ik ook reeds op controle geweest waar mij bevestigd werd dat alles 100 % in orde 

was en ik geen enkele nabehandeling nodig had. Dit maakt al de rest aanvaardbaarder. Toch raar dat 

de eerste bezorgdheid uitgaat naar de prostaatkanker, maar dat na de operatie het accent al vlug 

wordt verlegd naar de neveneffecten van de behandeling. Het is zo onwennig om geconfronteerd te 

worden met controleverlies. Als man heb ik liever alles onder controle. De zelfverzekerdheid kwam 

dan ook terug met de herwinning van die controle. 

 

Ik blik nu terug op een periode in mijn leven die mij toch heel aangegrepen heeft. Ik zag er geweldig 

tegen op, vooral na mijn recente hartoperatie, om weer geopereerd te worden maar gelukkig waren 

we er vroeg bij en is er geen nabehandeling nodig. Dit gegeven maakt veel goed. De periode van 

incontinentie, ik was weer in mijn pamperperiode heb ik wel eens lachend gezegd, was voor mij het 

moeilijkste om door te maken. Ik kon dit niet aanvaarden. Maar een goede begeleiding en verzorging 

van een prima groep zorgverleners heeft mij doorheen deze moeilijke periode in mijn leven geloodst.  

 

Er bestaan nog engelen op deze aarde. 
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Prostaatkanker verandert een mensenleven! - Jan vertelt 

 

Ik liet al een tijdje mijn bloed regelmatig controleren omdat ik medicatie neem in functie van een te 

hoog cholesterolgehalte in mijn bloed. Ik maakte tevens van deze gelegenheid gebruik om het PSA in 

mijn bloed te laten meten. In oktober 2007 was deze PSA-waarde plotseling gestegen tot ongeveer 4 

ng/ml. Doordat ik die zomer veel met mijn koersfiets had gereden, maakte de huisdokter zich geen al 

te grote zorgen en werd besloten om na zes maanden een nieuw bloedonderzoek te doen. Ik het 

voorjaar van 2008 werd het PSA terug bepaald aan de hand van een nieuw bloedonderzoek. Deze 

bedroeg nu 3,50 ng/ml, wat nog steeds te hoog was. De huisdokter gaf mij de raad om een uroloog 

te consulteren. Hij probeerde om mij op mijn gemak te stellen door te zeggen dat er waarschijnlijk 

geen probleem was maar om zeker te zijn was het toch aan te raden om een afspraak te maken met 

een uroloog.  

 

Ik maakte mij dus niet direct zorgen en maakte de afspraak in het AZ-Sint Jan te Brugge bij Dr. 

Ghysel.  

 

Ik was meer bezorgd over het prostaatonderzoek dan over het mogelijk resultaat. Mannen staan 

nogal weigerachtig tegenover een preventief prostaatonderzoek en ik ben hier zeker geen 

uitzondering. Er zijn dingen die aangenamer zijn in het leven. Ik ging samen met mijn echtgenote 

naar de afspraak in het ziekenhuis en wist dat zij mij zou bijstaan tijdens deze minder aangename 

gebeurtenis. Bij het onderzoek probeerde de dokter mij terug op mijn gemak te stellen. Er was 

waarschijnlijk geen probleem. Het was best mogelijk dat een te grote prostaat aan de basis lag van 

mijn verhoogde PSA.  En laten we eerlijk zijn, het onderzoek zelf viel al bij al nog mee.  

 

Maar de resultaten van het onderzoek vielen tegen. Ik had een kleine prostaat, zo bleek tijdens het 

toucher en de echo, en er was hier en daar een verharding voelbaar. Deze woorden zinderen nog 

steeds door mijn hoofd. Dit was de eerste keer dat ik mij zorgen begon te maken. De dokter stelde 

dat dit niet noodzakelijk een probleem was maar dat een punctie toch aangewezen was om 

duidelijkheid te krijgen over de aard en de ernst van het probleem. Nu wilde ik toch iets meer weten 

over wat er mij te wachten stond. Wat hield dit in en hoe gebeurt dit en wat als de uitslag positief 

was? De procedure werd uitgelegd en de vraag werd gesteld of ik plaatselijke verdoving wenste of 

volledig onder narcose wenste gebracht te worden. Doordat blijkbaar de meeste patiënten slechts 

plaatselijk werden verdoofd, koos ik ook voor deze optie. Maar was dit een goede beslissing? Ik moet 

echter toegeven dat ik mij toch zorgen maakte. Het onbekende maakt mij onzeker en angstig. Er werd 

een datum vastgelegd. Hoe meer deze datum naderde, hoe meer ik er tegenop zag om de punctie te 

laten uitvoeren. Waarom ik? Waarom moest mij dit overkomen? Op de bewuste morgen begaf ik mij 

met een klein hartje, vergezeld van mijn echtgenote naar het ziekenhuis. Ik moet toegeven dat het 

beter meeviel dan dat ik gedacht had. De punctie zelf doet nagenoeg geen pijn. Op de consultatie 
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nadien werd mij uitgelegd wat het directe gevolg van de punctie was: mogelijks de aanwezigheid van 

bloed in het sperma en de urine. Het zou ongeveer een week duren vooraleer het resultaat van het 

onderzoek bekend zou zijn. Er werd mij op het hart gedrukt dat ik zeker nog niet het slechtste moest 

veronderstellen.  

 

Ik weet helemaal niet meer wat ik moet denken. Op den duur ben je van niets meer zeker. Je begint 

aan alles te twijfelen en voor je het beseft, beland je in een neerwaartse spiraal. Ik moet stand 

houden. Misschien maak ik mij inderdaad zorgen om niets. Verloren energie. 

 

Op de volgende consultatie werd de uitslag bekend gemaakt en die was verbijsterend. Ik had mij dus 

toch niet nodeloos zorgen gemaakt. Ik had prostaatkanker en de prostaat moest operatief verwijderd 

worden. Ik stond aan de grond genageld. Hier had ik niet echt rekening mee gehouden. Je weet het, 

je vermoedt het maar je wil het niet weten. Wissen, terugkeren in de tijd, de goede tijd. Dat is wat ik 

wil. 

 

De dokter beschreef de procedure van de operatie en overliep ook de mogelijke gevolgen van de 

ingreep. Ik weet nog goed dat ik zeer veel moeite had om mij te concentreren op zijn uitleg. Weer 

spookte het door mijn hoofd: Waarom ik?  

 

De dokter vroeg mij of dat ik een afspraak wou met de prostaatverpleegkundige. Ik knikte maar de 

vraag drong niet echt tot mij door. Ik was zeer sterk onder de indruk van het gebeuren. Een 

bijkomend gesprek zou toch niets aan de situatie veranderen. Ik had kanker verdomme. Ik. 

 

Ik mocht samen met mijn echtgenote onmiddellijk naar Luc De Laere, een gespecialiseerd 

prostaatverpleegkundige in dienst van het urologisch team. Hij gaf mij op een zeer heldere en kalme 

manier een gedetailleerde uitleg over wat er mij te wachten stond.  Hij gaf mij zelf een map waarin 

alles beschreven stond wat ik kon verwachten voor, tijdens en na de operatie. Dit gaf mij het gevoel 

dat ik zeker niet de eerste man was die dit moest doormaken en dat er zeker nagedacht was om alles 

zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Het eerste gevoel van paniek nam een beetje af en ik 

kreeg het gevoel dat ik er niet alleen voorstond. Ik wil dit nogmaals benadrukken dat dit gesprek 

achteraf gezien heel belangrijk geweest is voor mij. Dit gesprek heeft wel degelijk het verschil 

gemaakt. 

 

Toen ik de volgende morgen wakker werd, spookte het woord kanker direct weer door mijn hoofd. Ik 

werd overspoeld door allerlei negatieve gedachten, over doodgaan en over het nooit te zien krijgen 

van mijn eventuele kleinkinderen. Ik werd moedeloos. Mijn gezin had niet veel aan mij tijdens de 

eerste dagen na de mededeling van de diagnose. Ik was negatief ingesteld en dacht dat mijn leven 

ten einde was. Ik voelde mij afglijden naar een plaats waar het donker was en elk licht voorgoed 

verdwenen was. Na de derde dag kon mijn echtgenote het niet meer aanzien. Zij stelde dat het met 
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mijn negatieve ingesteldheid een zeer zware periode zou worden voor iedereen en dat dit voor niets 

nodig was. Zij had gelijk. Ik moest er toch door en zeuren en zagen zou het probleem niet oplossen. 

Ik nam mij voor om veel positiever voor de dag te komen en vanaf dat moment had ik terug hoop op 

een goede afloop. Natuurlijk waren er nog momenten dat ik mij zorgen maakte en dat er zwarte 

gedachten in mij opkwamen. Maar mijn echtgenote stuurde mij telkens bij. Het is zo’n steun omringd 

te zijn door de liefde. Alleen had ik het niet gekund. 

 

Vooraleer de operatie kon doorgaan moest ik nog allerlei onderzoeken ondergaan. Zijn er uitzaaiingen 

of hebben we te maken met een gelokaliseerd probleem. Weer een aanleiding om mij ongerust te 

maken. Dan denk je, ok ik ga mij herpakken en daar is de volgende onzekerheid. Mens, dit vreet aan 

mij. Bang afwachten naar de resultaten van de onderzoeken. Gelukkig werd er niets bijkomend 

gevonden zodat er een datum voor de operatie kon worden vastgelegd. Op dat moment besef je wel 

dat er geen weg meer terug is. Maar je hebt nu ook een datum waar je naar uit kan kijken en 

waarvan je weet, hoopt dat het nadien alleen maar beter kan gaan. Ik wilde echter eerst nog enkele 

dagen op vakantie gaan, samen met mijn echtgenote en vrienden. Dit was reeds maanden op 

voorhand gepland. De kanker had mij uit mijn evenwicht gebracht maar volledig mijn leven gaan 

domineren wilde ik niet toelaten. Ik moet eerlijk toegeven dat ik tijdens deze vakantie mijn medische 

toestand een beetje probeerde naar de achtergrond te verdringen, wat ook gedeeltelijk lukte. Even 

een adempauze voor ik aan de laatste sprint begon. 

 

De operatie was gepland voor 10 juni 2008. Op maandagavond 9 juni 2008 om 17uur moest ik mij 

aanmelden in het ziekenhuis voor opname. Hoe dichter het uur van opname naderde, hoe minder 

comfortabel ik mij voelde. Ik wilde echter niets laten blijken aan de kinderen en mijn echtgenote en ik 

probeerde mij goed te houden. Eénmaal op de kamer kwam er een zekere rust over mij. Ik legde mij 

bij het onvermijdelijke neer. Ik moest vertrouwen op dit gespecialiseerde team. Even de controle uit 

handen geven. 

 

Ik werd omstreeks de middag geopereerd. Toen ik op de ontwaakkamer wakker werd, had ik pijn. Ik 

kreeg onmiddellijk een pijnstiller en viel terug in slaap. De eerste dag na de operatie is voor mij nogal 

wazig. Ik herinner mij nog de lange eerste nacht omdat ik veel wakker werd van de pijn. Ik kreeg 

regelmatig pijnstilling toegediend. Toen ik ’s morgens wakker werd voelde ik mij niet echt slecht. Ik 

had wel pijn maar bijlange niet meer zo erg als de voorbije nacht. Het was meer spierpijn en deze was 

redelijk goed te verdragen. Was dit het dan? Had ik het ergste doorstaan? Als dat zo is, kan ik daar 

mee leven.  

 

Ik werd gewassen en naar mijn kamer op de verpleegafdeling overgebracht. Tijdens het ganse verblijf 

in het ziekenhuis heb ik mij geen zorgen gemaakt. Je laat alles over je heen komen want je kunt toch 

niets doen. Je voelt je iedere dag beter en sterker worden. Alleen die verdomde blaassonde blijft 

vervelend. Als die maar vlug weg kan. Ik herstelde zoals verwacht en de vrijdag mocht ik naar huis. 
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Op vrijdagmorgen echter had ik lichte koorts en voelde ik mij slapjes. Samen met de dokter werd er 

beslist om te blijven tot de zaterdag en dan de situatie te herevalueren. Ik was niet teleurgesteld want 

ik voelde mij niet goed en dan ben je beter af in het ziekenhuis. De zaterdagmorgen voelde ik mij 

stukken beter en werd er besloten om mij naar huis te laten gaan.  

 

Ik moet toegeven dat vanaf het moment van opname tot de dag dat ik naar huis kon, alles vlekkeloos 

is verlopen. De verzorging was prima, niets op aan te merken. De begeleiding, de informatie, alles 

was tiptop in orde. Je leert veel van de verpleegkundigen die iedere dag opnieuw met de glimlach op 

hun gezicht het beste van zichzelf moeten geven. Vroeger vond ik dit allemaal evident.  

Nu vind ik niets meer evident. Ik heb leren appreciëren. Ik voelde mij iedere dag sterker worden. Ik 

voelde de energie terug opborrelen. Ik had het doorstaan en ik wilde mijn positief denkpatroon terug. 

 

De woensdag daarop mocht ik mij terug aanbieden in het ziekenhuis voor een controle van de nieuwe 

blaas-plasbuisverbinding. Indien alles in orde was, kon de blaassonde worden verwijderd.  

 

Ik heb gehoopt, gebeden dat de sonde zou mogen verwijderd worden. De eerste maal dat ik thuis een 

aanval van plasdrang kreeg, wist ik niet wat te doen. Ik was niet weinig in paniek. Ik had hiervoor 

medicatie gekregen maar deze hielp niet. Het overkwam mij de zondag zodat ik niet kon bellen naar 

de prostaatverpleegkundige. Ik had pas de maandag telefonisch contact met hem en hij gaf mij de 

toestemming om de medicatie te verhogen. Nadien ging het veel beter met dit pijnlijk ongemak. 

Allemaal de schuld van die verdomde sonde. Precies of mijn lichaam wist mij te vertellen dat de sonde 

weg moest. Blaasspasmen noemen ze dat. Een mooi woord voor een akelige ervaring. 

 

Na het onderzoek op woensdag werd de sonde verwijderd. Alles bleek in orde. Gelukkig maar. Ik denk 

niet dat ik het een dag langer had uitgehouden. 

 

Nu brak er terug een periode aan waar ik tegenop zag, de periode van incontinentie. Een periode van 

controleverlies, alsof iets anders de controle over mijn lichaam had overgenomen. Ik had gehoopt hier 

geen last van te zullen hebben maar de werkelijkheid bleek anders. Het is niet plezant om als een 

baby terug in de pamper te plassen, geen controle te hebben over iets wat je acht eerder evident te 

zijn. 

 

Er kwamen terug sombere gedachten bij mij op maar de verzekering van de arts, verpleegkundigen 

en kinesist dat alles na verloop van tijd terug in orde zou komen, gaf mij terug de steun om vol goede 

moed verder te doen. Ik moest tweemaal per week naar de kinesist om de bekkenbodemspieren te 

oefenen en zo de incontinentie te verhelpen. De dagen gingen voorbij en mijn toestand verbeterde tot 

het moment dat ik weer eens last had van urineverlies. Telkens opnieuw zakte de moed terug in mijn 

schoenen en dacht ik dat het nooit terug goed zou komen. De kinesist verzekerde mij dat dit het 

normale verloop van het herstel was en dat ik zeker op schema zat en mij geen nutteloze zorgen 
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hoefde te maken. Ik hinkte echter op twee gedachten, enerzijds had ik alle vertrouwen in mijn kinesist 

en anderzijds maakte ik mij toch zorgen bij elke terugval in mijn herstel. Vertelden zij mij de waarheid 

of wilden ze mij alleen maar opmonteren? 

 

Na enkele weken zag ik toch dat de momenten waarop ik last had van urineverlies minder waren en 

dat ik steeds meer terug controle kreeg over mijn plas en het ongewilde urineverlies. Het zou dus toch 

in orde komen. Ik moest inderdaad meer vertrouwen hebben in deze gespecialiseerde zorgverleners. 

Maar het is soms sterker dan mijzelf. Het is trouwens allemaal nieuw voor mij. Wat weet ik nu wat 

normaal of abnormaal is. 

 

Na veertien dagen moest ik terug op controle bij de uroloog. Na de nodige onderzoeken werd mij 

verzekerd dat alles in orde was en een normaal verloop had. De uroloog vertelde mij dat bij het 

onderzoek van mijn verwijderde prostaat er werd vastgesteld dat de tumor door de prostaatwand was 

gebroken zodat er mogelijks kankercellen in het gebied rond de prostaat konden aanwezig zijn. Dit 

zou van nabij worden gevolgd. De huisarts zou de PSA-waarde in het bloed op regelmatige tijdstippen 

moeten controleren. In het slechtste geval zou er bestraling nodig zijn met als gevolg dat de 

zenuwen, nodig om een erectie te krijgen, beschadigd zouden worden. 

 

Doordat er bij de preoperatieve onderzoeken niets werd vastgesteld, had ik gedacht dat er geen 

bijkomende complicaties zouden zijn. Met dit nieuwe gegeven had ik het emotioneel moeilijk. Ik had 

het gevoel dat al mijn inspanningen voor niets waren geweest. Zou dit nu nooit stoppen? Precies of je 

moet iedere keer van vooraf aan beginnen. 

 

De uroloog verzekerde mij dat in het slechtste geval met bestraling het eventuele probleem zou 

opgelost worden. Voor het mogelijke erectieprobleem als gevolg van de bestraling bestaan er ook 

oplossingen werd mij meegedeeld. Hij stelde dat het probleem van de lokale uitbreiding geen invloed 

zal hebben op de lengte van mijn leven. Het duurde echter enkele dagen vooraleer ik mij met deze 

nieuwe situatie kon verzoenen. Was er nu maar ergens een wisknop waarmee ik de dingen kon 

vergeten. 

 

De dagen gingen voorbij en ik voelde mij steeds beter. Het probleem van de incontinentie verbeterde 

gestaag. Enkel na het nuttigen van alcohol had ik problemen met urineverlies. Dit was mij echter op 

voorhand gemeld door de prostaatverpleegkundige zodat ik mij hierover geen zorgen maakte. Weer 

eens een bewijs dat een goeie voorlichting een reductie van de onzekerheid tot gevolg heeft en 

bijgevolg goed is voor mijn eerder instabiele gemoedsrust. 

 

Op 1 september was ik voldoende hersteld om terug te gaan werken. Ik voelde mij uitstekend zowel 

op lichamelijk als geestelijk vlak. In de loop van de maand september werd mijn bloed voor de eerste 

maal gecontroleerd. Nu was ik wel bloednerveus. Dit bleek ten onrechte want de PSA-waarde was nul 
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wat wees op de afwezigheid van prostaatcellen. Ik was opgelucht. Eindelijk licht aan het einde van de 

tunnel. 

Mijn dagelijks leven werd terug routine zoals voor mijn operatie. In december werd mijn bloed terug 

gecontroleerd en weer maakte ik mij zorgen over de resultaten. Terug goed nieuws, geen activiteit 

van prostaatcellen gevonden. De onzekerheid zal ik er moeten bijnemen maar ik wil ook niet leven 

van controle naar controle. Ik moet leren mijn eigen leven te leven. Ik wil mij niet laten leven. 

 

Nu zijn we maart 2009, ongeveer negen maanden na mijn operatie. Mijn leven gaat terug zijn 

normale gang. Het gegeven dat ik kanker had, overheerst niet langer mijn leven. Ik denk er natuurlijk 

nu en dan nog aan en dat zal waarschijnlijk zo blijven maar hoe verder verwijderd van de operatie 

hoe meer de angst wegebt. Dit zal moeten slijten. 

Ik heb reeds maanden geen last meer van incontinentie en ik denk er bijgevolg ook niet meer aan. 

Het herwinnen van controle betekent toch een boost voor mijn levenskwaliteit want lang in de 

onzekerheid moeten leven inzake dat urineverlies zou voor mij moeilijk aanvaarbaar geweest zijn. 

 

Mijn erecties zijn nog geen honderd procent maar er zit duidelijk een positieve evolutie in. De uroloog 

had een periode van negen tot twaalf maand vooropgesteld zodat ik mij hierover geen zorgen maak. 

  

Achteraf beschouwd heb ik mij veel te veel zorgen gemaakt. Het is allemaal veel beter verlopen dan 

gedacht. Het eerste moment van de diagnose van mijn prostaatkanker zal mij altijd bijblijven. Als 

slachtoffer heb je het gevoel dat je leven gedaan is. Dat er geen toekomst meer is. De werkelijkheid is 

echter anders maar dat besef je niet op dat moment. De angst overstijgt elke zin voor realiteit en dan 

is het belangrijk dat je goed omringd wordt door mensen die van jou houden en door professionelen 

die weten waarmee ze bezig zijn. 

 

Ik ben dan ook zeer dankbaar voor hun zeer warme en menselijke begeleiding. Een welgemeende 

dank aan mijn huisarts, mijn uroloog, de groep verpleegkundigen, de prostaatverpleegkundige en de 

kinesist. 

 

 



 163 

Mijn ervaringen met de behandeling van prostaatkanker - Hans 

vertelt 

 

Medio 2007 vroeg ik, 62 jaar en woonachtig in Nederland, aan mijn huisarts een medicijn tegen 

allergische verschijnselen. Hij stelde voor om daarvoor eerst even een bloedonderzoek te doen. 

Daarbij werd op zijn advies ook een bepaling van de PSA-waarde gevraagd. De uitkomst was 8,0 

ng/ml, dus wel wat verdacht. Ik werd doorgestuurd naar een uroloog, die via puncties weefsel uit de 

prostaat nam. Van de acht puncties bleek er in één kankercellen te zitten. De Gleason-score daarvan 

was 6 op 10, wat duidde op weinig agressiviteit van de kanker zo bleek. Maar hoe dan ook, je krijgt 

een behoorlijke dreun als je hoort dat je kanker hebt. Het beheerst daarna constant je gedachten. 

 

Mijn Nederlandse uroloog adviseerde nog geen behandeling, maar achtte “waakzaam wachten” voor 

mij het beste. Immers de prostaatkanker was bij mij op relatief jonge leeftijd en in een pril stadium 

ontdekt en bovendien groeit zo’n kanker maar erg langzaam. Hij vond mij bij uitstek het voorbeeld 

waarbij waakzaam wachten kon worden toegepast. In eerste instantie kwam dat waakzame wachten 

ons wel goed uit, want dan konden we nog een paar reizen doen die we al gepland hadden. Maar in 

mijn achterhoofd had ik echter wel het plan om er niet te lang mee te blijven rondlopen en er in het 

najaar van 2008 toch in elk geval iets aan te laten doen. 

 

In het ziekenhuis van de betreffende uroloog was er keuze uit twee behandelingen: een radicale 

prostatectomie via een grote snede in de buik of uitwendige bestraling. Omdat ik vanwege de schade 

die bestralingen aan omliggende weefsels en organen kan aanrichten niet veel voelde voor uitwendige 

radiotherapie ging mijn voorkeur uit naar de operatieve ingreep. De uroloog stipte aan dat er ook 

andere behandelmethoden waren, maar daarvoor zou ik naar een ander ziekenhuis moeten worden 

doorverwezen. 

 

In april 2008 werd mijn PSA opnieuw bepaald: 8,7 ng/ml. Het waakzame wachten werd voortgezet. 

De uroloog uitte bij die gelegenheid zijn twijfel over mijn keuze voor de operatie. Hij zei dat deze 

behandelingskeuze toch nogal een ingrijpende en zware behandeling was en vond dat bestraling toch 

zeker ook het overwegen waard zou zijn. Kennelijk ging zijn voorkeur daar naar uit. 

 

In juli 2008 kwam mijn PSA-waarde uit op 8,5 ng/ml en wilde de uroloog mij pas over drie maanden 

terug zien voor een nieuwe PSA-bepaling. We hebben nog wat doorgepraat over de gewenste 

behandelmethode, maar kwamen er met hem niet goed uit. Het grote enthousiasme over 

robotchirurgie werd door hem afgedaan met de opmerking dat robots dure apparaten waren die zo 

snel mogelijk weer moesten worden terugverdiend! Alsof de robot totaal geen meerwaarde zou 

bieden. Er is natuurlijk ook het internet waar je andere, meer objectieve verhalen kunt lezen. 
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Toen was voor mij het moment aangebroken om een tweede mening te vragen. Mijn 

verzekeringsmaatschappij vroeg of ik er bezwaar tegen had om mij in Brugge te laten behandelen, 

want daar beschikte men over een da Vinci-robot. Van mijn kant was er geen bezwaar, integendeel. 

Ook mocht ik zelfs nog naar een specialist in Rotterdam. Beide afspraken werden keurig voor mij 

gemaakt. 

 

In Brugge kwamen we terecht bij dokter Ghysel, die ons enthousiast vertelde over de robotchirurgie. 

We hebben daar de knoop doorgehakt en een afspraak gemaakt voor een operatie slechts twee 

weken later. Door een gespecialiseerde prostaatverpleegkundige werden we diezelfde dag nog 

uitvoerig voorgelicht over de operatie en wat daarbij komt kijken voor de patiënt. In de volgende 

week moest ik nog terugkomen voor allerlei preoperatieve onderzoeken: botscan, CT-scan, 

bloedonderzoek, longfoto en ECG. Alles achter elkaar op één dag! Van een vlotte organisatie 

gesproken. 

 

Op maandagmiddag werd ik opgenomen, op dinsdag geopereerd, donderdag stond ik weer naast mijn 

bed en vrijdagmiddag mocht ik naar huis. Alles was prima geslaagd. Bij de operatie konden de 

sluitspier en zenuwbundels netjes worden gespaard. Ik had zes kleine sneetjes in mijn buik en moest 

twee weken met een katheter in blijven lopen. 

 

Na de operatie heb ik tot mijn grote verbazing helemaal geen pijn gehad, ook niet toen de verdoving 

was uitgewerkt! Je hebt alleen wat ongemak, maar dat is logisch natuurlijk. 

 

Nadat de katheter twee weken na de operatie werd verwijderd, was ik vrijwel onmiddellijk continent. 

Voor de operatie had ik bij een fysiotherapeut al wat instructies voor het aanspannen van de 

bekkenbodemspieren gekregen en deze spieren heb ik daarna regelmatig geoefend. Verdere 

behandeling door een fysiotherapeut was na de operatie dan ook niet meer nodig. 

 

De prostaat die bij mij was weggesneden, is in een laboratorium onderzocht en op de dag dat de 

katheter werd verwijderd hoorde ik ook van dokter Ghysel wat de uitslag van dat onderzoek was. Dat 

was echter een forse tegenvaller. Er was kapseldoorbraak geconstateerd! Ik moest aanvullend worden 

bestraald. Waakzaam wachten was dus toch niet zo’n goede optie geweest! 

 

Voor de bestralingen ben ik 33 werkdagen achtereen naar een radiotherapeutisch instituut geweest, 

gelukkig in de buurt van mijn woonadres. Tijdens die 33 sessies werd ik van boven, van rechts en van 

links bestraald, elk 20 seconden. Dat viel allemaal nogal mee, je voelt er niets van. Ik heb er ook 

weinig gevolgen van ondervonden, enkel wat tijdelijke vermoeidheid en wat verandering van de 

stoelgang, maar mogelijks gaat ook dat nog weer over. 
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Ik heb de operatie nu een half jaar achter de rug en kan zeggen dat ik weer helemaal in mijn gewone 

doen ben. Ik ben niet overmatig moe, ik sport weer als voorheen, ga weer op vakantie en kan alles 

weer doen en laten als vanouds. Een superervaring is dat!  

Alleen het erectievermogen is nog niet terug, maar dat komt mogelijk later nog. Misschien laat dat 

door de bestralingen nog wat langer op zich wachten. 

 

Over de operatietechniek ben ik geweldig te spreken. Ik ben heel blij dat ik voor de robottechniek heb 

gekozen, omdat deze zo weinig ingrijpend is en je er zo snel van herstelt. En over de opvang en 

behandeling in het AZ Sint-Jan in Brugge kan ik alleen maar lovend zijn. 
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Wat begon als een routinecontrole bij de huisdokter eindigt in 

de aanvang van een nieuwe levensfase en was bepalend voor 

mijn hele toekomst! 

 

Roger vertelt. 

 

Naar gewoonte liet ik mijn halfjaarlijks bloedonderzoek doen bij de huisarts in de maand april van 

2008. Enkele dagen later werd ik opgebeld door mijn huisarts met de mededeling dat mijn 

bloeduitslag niet zo goed was en dat ik drie maand later het best een nieuwe analyse liet uitvoeren. Ik 

probeerde zo weinig mogelijk aan zijn verontrustende woorden te denken, maar toch. Ik was blij dat 

drie maand later de nieuwe bloedafname plaats vond. Op maandag, na mijn bezoek bij de huisarts, 

werd ik terug opgebeld. Het was niet goed. “Meneer, ik maak mij zorgen over uw uitslag. Uw PSA-

waarde is teveel gestegen en zodoende heb ik nog een bijkomende test laten uitvoeren op uw bloed 

en deze is ook niet goed. Ik moet u doorverwijzen naar de uroloog voor verder onderzoek. Ik zal de 

papieren klaarleggen om mee te nemen naar de specialist.” Ik stond aan de grond genageld. Allerlei 

scenario’s spookten door mijn hoofd. Over de prostaat wordt nu wel veel gepraat, maar je hoopt toch 

dat het jou niet moet overkomen. Ik wilde zo vlug mogelijk een afspraak met de uroloog. Nu dat ik 

wist dat er iets mis was met mijn prostaat, wilde ik wel asap weten wat er precies niet in orde was. 

 

In het urologisch centrum werden de eerste prostaatonderzoeken gedaan: plastest, een anale 

echografie anaal en een bevoelen van de prostaat. De volgende week moest ik terugkomen voor de 

uitslag en verder onderzoek. Die wachttijden, die onzekerheden, het ongewone zijn vreselijk. Je staat 

er mee op en je gaat er mee slapen. 

 

De week daarop kwam het verdict van de uroloog: “Ik heb een lichte verharding gevoeld aan één 

zijde van de prostaat en dit moet verder onderzocht worden. Daarvoor gaan we een prostaatpunctie 

verrichten.” Dit onderzoek is niet aangenaam. Met naalden worden deeltjes vanuit de prostaat 

verwijderd die dan microscopisch onderzocht worden. Je moet je wel sterk houden tijdens dit 

onderzoek. Een bezorgde verpleegster vraagt voortdurend naar jouw toestand en je probeert daar zo 

stoer mogelijk op te antwoorden maar ik voelde mij toch wat bleek worden. Ieder mens heeft 

natuurlijk zijn eigen grens en die van mij was bijna overschreden. Ik voelde wat bloed sijpelen via 

mijn anus maar werd hiervoor direct gerust gesteld door de uroloog. Ik zou mogelijks ook nog 

bloedverlies hebben via de urine en het sperma. “Dit is tijdelijk en u hoeft zich daar geen zorgen over 

te maken”, werd mij verzekerd.  
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Een week later kon ik terecht bij de uroloog voor het bespreken van de resultaten. Die week leek wel 

een maand te duren. “En zeggen dat de tijd soms voorbijvliegt.” 

“Meneer, ik heb slecht nieuws voor u. U hebt prostaatkanker.” Ik voelde mij onwel worden, alsof ik de 

rest van de visite in een trance verkeerde. Ik kon nog net flarden van het gesprek opvangen: een niet 

agressieve vorm, wij zijn er vroeg bij wat belangrijk is voor eventuele uitzaaiingen, met pillen kan ik u 

niet genezen, alleen tegenhouden, ik kan u genezen met een operatie, een robotgeassisteerde da 

Vinciprostatectomie. 

 

Stilaan kwam ik terug tot de realiteit. Ik begreep dat het ernstig was, maar niet te laat. Ik had het 

woord ‘genezen’ gehoord. Ik heb onmiddellijk toelating verleend tot die operatie. Langer wachten had 

voor mij geen enkele zin. Wachten en weten dat er daar vanonder een ernstig probleem iedere dag 

groter wordt. Nee, daar kan ik niet mee leven. Dit kan ik niet dragen. Het moet weg en liefst zo vlug 

mogelijk.  

 

Er volgden nog enkele praktische toelichtingen. Informatie over de financiële kostprijs, de vaste kost 

van de robot, het wegwerpmateriaal, de kamerkeuze, de eigen bijdrage, … was voor mij nu even 

minder belangrijk. 

 

De volledige planning werd nu door het urologisch centrum overgenomen: de voorbereidende 

onderzoeken, kennismaking met de prostaatverpleegkundige, de operatieplanning, de opnamedatum, 

het ontslag uit het ziekenhuis, de revalidatie, … 

Als een geoliede machine werd voor alles gezorgd. Ik was natuurlijk niet de eerste patiënt en ik zal 

ook niet de laatste zijn. Je voelde direct dat we hier te doen hadden met een ervaren team. 

 

De radiologische onderzoeken en de oncologische vooronderzoeken werden gecombineerd. Een 

bezoek aan de gespecialiseerd prostaatverpleegkunde, die mij haarfijn uitlegde wat de operatie 

omvatte en wat de voorbereiding en de nazorg inhield, was dan ook niet zonder belang. Wat ik 

voordien in flarden had opgevangen, werd nu herhaald maar nu leek mijn perceptie veel beter. 

 

Een bezoek aan de kinesist voor de operatie werd afgesproken. Zij legde mij ook nog eens uit dat de 

revalidatie een belangrijk deel was van het genezingsproces, zoals reeds eerder door de 

prostaatverpleegkundige werd uitgelegd. 

 

Nu restte mij nog de wachttijd voor ik opgenomen werd in het ziekenhuis voor mijn operatie. Ik was 

in het dagelijkse leven een bezige bij maar ik zou moeten rekening houden met een postoperatieve 

rustperiode. Ik zou dus een tijd niet meer kunnen fietsen of in de tuin werken, twee van mijn hobby’s. 

Dus, ik nam voordien mijn voorzorgen. Er werd een voorraad aangelegd van zwaarwegende 

boodschappen (water en frisdranken) en mijn tuin lag er piekfijn bij. Ik kon dus met een gerust 

gemoed naar het ziekenhuis. Ik was er klaar voor.  
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Het moment van opname was aangebroken. 

Voor mijn opname had ik thuis nog mijn darmen moeten ledigen. Hiertoe moest een product in water 

opgelost worden en in korte tijd uitgedronken worden. Een halve dag op het toilet was het gevolg. 

Enfin, ik wist dat een goede voorbereiding belangrijk was, dus was het niet aan mij om dit tegen te 

spreken.  

 

De opname verliep vlot. Alles werd trouwens ook vooraf geregeld. Je had direct het gevoel dat deze 

mensen heel goed wisten waarmee ze bezig waren. Zo iets schept vertrouwen. Dit is een niet 

onbelangrijk gegeven als je jouw lot in de handen moet leggen van anderen. 

 

Op de kamer werd ik nog begroet door de anesthesist en de uroloog. Afscheid genomen van mijn 

echtgenote en hopen op een goede nachtrust.  

 

De dag van de operatie: stress maakt zich meester van mij. Je zoekt naar een uitweg maar je weet 

dat er geen is. Je staat er voor en er is maar één weg: recht vooruit. Een tabletje onder de tong geeft 

mij wat rust. Laat het toch maar opschieten. Net voor de middag wordt ik naar de operatiezaal 

gebracht.  De anesthesist begroet mij en geen tien tellen later was ik in slaap.  

 

“Het is gedaan meneer. De operatie is achter de rug. Wakker worden meneer.” Dit is alles wat ik mij 

herinner van het operatiekwartier. Ik had het overleefd. Ik was terug wakker gekomen, iets waarvoor 

ik, samen met vele andere mensen, voor bevreesd ben wanneer een operatie aan de orde is. 

 

Na enige tijd werd ik overgebracht naar de midcare waar ik die nacht verbleef. Een belevenis die ik 

niet snel zal vergeten: verbonden met de monitor, een maagsonde, een urinesonde, verschillende 

infusen, twee opvangzakjes met daarin een drain, afname van bloed, longfoto, controle van mijn 

levensfuncties, lichtjes, alarm, artsen, verpleegkundigen binnen en buiten, … 

 

De volgende dag mocht ik over de middag terug naar mijn kamer. Ik had veel slaap in te halen. Ik 

wilde mij bevrijden van de indrukken die ik de laatste 24 uur had meegekregen.  

 

De volgende dagen verliepen spectaculair. Ik voelde mij iedere dag sterker worden. Men had mij 

voorspeld dat ik na mijn operatie op dinsdag, de vrijdag of de zaterdag naar huis zou kunnen, iets wat 

ik de dag na de operatie in twijfel had getrokken. Maar nee, de teamleden hebben gelijk gekregen. Dit 

waren enkele van de voordelen van de robotchirurgie: weinig pijn en een snelle hervatting van de 

activiteiten. 

  

De zaterdag mocht ik dus naar huis met nog een sonde ter plaatse. 
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Tien dagen lang moest een thuisverpleegkundige een prikje komen geven. De sonde werd nagezien 

en verzorgd en zo nodig gebeurde er nog een wondzorg.  

 

Na de tien dagen moest ik voor controle en verwijdering van de sonde naar het ziekenhuis. Men zou 

een lektest doen. De prostaatverpleegkundige had mij dit in het verleden reeds toegelicht en ik wist 

dat dit bepalend was voor het al of niet verwijderen van de sonde. De uroloog voerde deze test heel 

behendig uit en voor ik er erg in had was mijn sonde verwijderd. Ik zou nu terug normaal moeten 

plassen. In het begin verloopt dit niet allemaal naar wens en ik wist dat ik inderdaad zelf veel 

inspanningen kon doen om deze situatie te helpen verbeteren. De weken daarop ging ik dus twee 

maal per week naar de kinesist. Maar de achttien beurten die mij werden voorgeschreven, heb ik niet 

allemaal opgebruikt. Het ongewild urineverlies tijdens inspanningen verdween als sneeuw voor de zon 

en voor de achttien beurten om waren, was ik droog. Geen angst meer te ruiken naar urine of de 

broek nat te maken tijdens een ongelegen moment. Ik had terug controle! Was dit weer één van de 

troeven van de robotchirurgie? Na mijn carrière in een ziekenhuis als technicus heb ik altijd in het 

robotsysteem geloofd. Nooit heb ik de robot in vraag gesteld en ik moet toegeven dat ik daar tot op 

heden ook helemaal geen reden toe had. Maar er blijft natuurlijk altijd de diagnose. Vroeger kwam ik 

tijdens een bezoek aan de kinderboerderij eens in contact met een schrikdraad. Een elektrische schok 

is het gevolg, maar dit gaat vlug over. De schrik die ik nu gevangen heb, is van dezelfde aard maar de 

naschok duurt veel langer. Zoiets zal tijd vragen. Ik heb tijd nodig om dit in mijn hoofd te verwerken. 

Dit moet slijten. Soms barst mijn echtgenote in tranen uit. Zij heeft haar verdriet en dan moet ik haar 

troosten. Laten we proberen ons leven te hernemen schat, te doen zoals gewoonlijk. Laten we 

proberen dit achter ons te laten. Maar dan zijn er telkens weer de telefoontjes van ongeruste 

familieleden, vrienden en kennissen. Het woord kanker doet vreemde dingen met mensen. 

 

Ik wil gewoon verder leven. Vanaf de eerste dag ben ik voorturend in beweging gebleven. Veel 

wandelen, na zes weken terug fietsen met mijn zadel schuin naar beneden gericht. Een mens wordt 

heel inventief om zijn wil door te drukken. Nog meer inspanning. Eens proberen met een combinatie 

van wandelen en joggen. Tijdens een bezoek aan de bib zag ik een boekje ‘start to run’. Ok, een 

nieuwe uitdaging, minuten lopen en wandelen en op het einde van het boekje kon je een half uurtje 

joggen. Zwemmen, joggen, leven, herstellen,… Ik wil leven net als vroeger. Gelukkig kan ik zelf mijn 

tempo bepalen. Er zijn mensen die ziek worden op jongere, zeg maar beroepsactieve, leeftijd en zij 

hebben dan nog eens de werkdruk waarmee ze rekening moeten houden of de angst hun job te 

verliezen.  

 

Maar ik heb tijd. Ik heb die luxe. Ik zou al veel meer kunnen dan ik mag, maar ik mag niet 

overdrijven. Ze hebben mij over die valkuil gesproken. Na een robotoperatie kun je snel de dagelijkse 

activiteiten hervatten maar rust is nog aan de orde. Je mag niet overdrijven. Ze hebben dit tot 

vervelens toe herhaald. Ik ben op mijn hoede. Roger jongen, niet overdrijven! 
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Regelmatig breng ik een bezoek aan de bib in mijn gemeente. Terwijl ik aan het wachten  was  op 

mijn meest favoriete dagblad, was ik aan het bladeren in een andere krant. Op een bepaalde bladzijde 

stond een foto van iemand uit mijn vroegere werkomgeving. Uiteraard ben je nieuwsgierig en begin je 

het artikel te lezen. Een belevingsverhaal van iemand die dagelijks met het lijden van zijn naaste in 

kontact komt. Het is een verhaal van de partner. Het is anders. Je wordt op hetzelfde moment 

geconfronteerd met een diagnose en toch is de beleving anders. Je probeert erover te praten maar 

toch zijn er de eigen accenten, de eigen bezorgdheden. 

 

Twee levens, op zijn minst twee levens, overhoop gegooid. Maar anders. Er is een immens verschil 

tussen het patiënt zijn en de naaste zijn. Ik zou niet zonder mijn naaste kunnen in deze tijden. Ik voel 

mee met de mensen die dit alleen moeten beleven. 

 

Hiermee wil ik iedereen danken die medegewerkt hebben aan mijn genezing: de huisarts met zijn 

vroege opsporing van de prostaatkanker, de uroloog met zijn geslaagde robotoperatie, de 

gespecialiseerde prostaatverpleegkundige voor zijn intense begeleiding, de anesthesist, de schatten 

van ziekenhuisverpleegkundigen, de thuisverpleegkundige, de kinesiste en alle andere mensen die 

hebben bijgedragen tot mijn herstel.  

 

Dank u wel allemaal! Duizend maal dank! 
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Felicien vertelt 

 

Ik moet toegeven dat de angst voor het onbekende het ergste aanvoelt. 

Het bloedonderzoek, de uitslag van de PSA-waarde afwachten en als die niet goed is, is het bang 

wachten op het resultaat van de echografie, de CT-scan en de botscan. Indien deze onderzoeken 

maar een zweem van twijfel leveren, dan is het hek helemaal van de dam. Steeds maar dat wachten. 

Met die onzekerheid valt bijna niet te leven. Het zuigt alle energie uit mijn lijf. Het is de reden van 

mijn slapeloze nachten. Zoiets wens je niet aan je ergste vijand. 

 

De behandelende uroloog ziet zich dan ook verplicht een bioptie te nemen van de prostaat want er is 

geen zekerheid, enkel een vermoeden dat het …. Ja, wat is het eigenlijk????? De vooronderzoeken? 

Fysieke pijn komt er nauwelijks of niet aan te pas. Psychisch kan het evenwel tellen en ik ben van 

mening dat menig behandelend arts dit fenomeen aardig onderschat, misschien door 

beroepsmisvorming, de macht der gewoonte of om welke reden dan ook, zij het natuurlijk ongewild. 

 

Maar toch mag men stellen dat het zowat een maand in beslag neemt, vooraleer het definitieve 

resultaat bekend is. En al was je reeds op voorhand bijna zeker dat het mis zou lopen en had je een 

vermoeden dat het niet goed zou zijn, dan nog ben je volledig van de kaart wanneer je 

geconfronteerd wordt met de diagnose: prostaatkanker. 

 

En dan zoek je soms wanhopig raad, op het internet, bij vrienden of familie. Als je dan geluk hebt, 

zoals in mijn geval, tref je de juiste persoon op de juiste plaats aan. Voor mij was dit de 

gespecialiseerde prostaatverpleegkundige, een expert in die materie. Het is tevens iemand die alle 

begrip heeft voor je angsten en twijfels. Iemand die je geduldig en naar waarheid uiteenzet wat 

prostaatkanker en de behandeling van prostaatkanker allemaal inhoudt. Naast de troostende woorden 

is er ook plaats voor een feitelijke en exacte uiteenzetting van wat je als patiënt te wachten staat, zeg 

maar de voor- en nadelen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten: PSA-waarde en de Glaeson 

score, stelde hij mij ook gerust dat alles in orde zou komen. Ik zou genezen! 

 

Na een goed gesprek viel er een heel zware last van mij af. Ik was heel zeker en ervan overtuigd dat 

een heelkundig ingrijpen  - een robotgeassisteerde prostatectomie  - de enige en juiste oplossing was 

voor mij. De andere mogelijkheden had ik achter mij gelaten en zelfs mijn angst voor de narcose had 

ik overwonnen. 

 

Tijdens de consultatie bij de uroloog, Dr. Peter Van Oyen, kort daarna, was mijn besluit al genomen. 

Het zou een operatief ingrijpen worden. Ik was duidelijk op de hoogte gebracht van de voor- en de 

nadelen. 
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Zoals voor de meeste ingrepen mag ik absoluut niet klagen van overdreven pijn. Het is en blijft 

natuurlijk altijd een ingreep. Eenmaal terug wakker voel je inderdaad pijn. Maar de pijnstillers maken 

het zeker draaglijk. De volgende morgen was ik al een kruiswoordraadsel aan het oplossen. Iets wat 

ik zeer graag doe. Weg pijn dus. 

 

Het verblijf in het ziekenhuis was kort, amper vier dagen. Op de verzorging was niets aan te merken, 

alleen maar lof voor de inzet van de verpleegkundigen. Hun professioneel handelen gaf mij 

gemoedsrust. Het dagelijks bezoek van de prostaatverpleegkundige was voor mij geruststellend en 

heel belangrijk. Het eerste teugje water smaakte hemels. Ik voelde het aan mezelf, ik zou vlug mijn 

dagelijkse activiteiten kunnen hervatten. 

 

Na het ontslag uit het ziekenhuis was het belangrijk dat ik nog steeds contact kon houden met de 

dienst urologie via de prostaatverpleegkundige. Het was verder uitkijken naar de eerstvolgende 

controle bij de uroloog. Tijdens deze consultatie kreeg ik te horen dat er geen verdere behandelingen 

nodig waren. Ik voelde mij supergelukkig en zeer blij met de keuze die ik indertijd genomen had. Met 

het verwijderen van mijn prostaatkanker kwam ook mijn positivisme en gemoedsrust terug. Dit kun je 

vertalen in een stijgende levenskwaliteit.  

 

Terug thuis begint de heropbouw van de conditie. Aanvankelijk ben je vlug moe, je hebt wat last van 

de sonde, maar dat zijn tijdelijke ongemakken. Je weet, hier komt een einde aan. Na het verwijderen 

van de sonde is het toch even schrikken dat je als volwassen man bij momenten urine verliest. 

Bekkenbodemspieroefeningen doen om niet te lang incontinent te zijn, was het advies. Mijn gulden 

raad is dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met die oefeningen, zelfs vóór de ingreep. 

 

De eerste acht weken moet je het verbruik van alcoholische dranken beperken en absoluut geen 

zware arbeid verrichten, tillen noch fietsen. In het begin luister je willens nillens naar je lichaam maar 

al gauw voel je je steeds beter, zo goed zelfs dat je het bijna zou vergeten dat je nog steeds 

voorzichtig moet blijven. Geduld is dan een goede gave want uiteindelijk komt alles toch oké. Toch sta 

je even stil bij je leven op zo’n momenten. Niets is evident en al vlug neigen we dat telkens te 

vergeten. Iedere keer beloven we ons zelf ons leven te veranderen en iedere keer maken we terug 

dezelfde fout. We leven te snel en genieten te weinig. 

 

Ik had het geluk geen bijkomende behandelingen te moeten ondergaan en dat is spijtig genoeg niet 

bij iedere patiënt het geval. Dus mijn gulden raad is dan ook: zorg dat je er op tijd bij bent en laat je 

bloed testen op PSA, zelfs als jonge vijftiger. Een vroege ingreep kan je veel ellende besparen, wat 

anderen ook durven beweren. Precies alsof sterven aan prostaatkanker zo aangenaam zou zijn. 

Overbehandeling, onderbehandeling, … Dat kan mij niets schelen, dat maakt mijn rekening niet. Ik 

ben blij met mijn keuze en ik zal dit blijven herhalen. 
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Mijn seksleven is na één jaar vooralsnog allesbehalve een succes. Maar toch is het seksueel genot en 

gevoel in de penis pianogewijs aan het terugkeren. Dus wanhoop ik nog niet. Je probeert natuurlijk 

inventief te zijn en je zoekt samen met je partner naar andere vormen van liefkozen en vrijen. Als er 

maar onderling over gepraat wordt. Een goede communicatie helpt veel misvattingen uit de wereld. 

 

Wat evenwel voor verbetering vatbaar is, zijn de kosten van de ingreep. Onze politici die zich 

zogezegd zó bezorgd en verantwoordelijk voelen, althans in de media, voor een goede 

gezondheidszorg voor onze landgenoten, hebben bij mijn weten nog niet te veel stappen ondernomen 

om deze levensnoodzakelijke ingreep in de RIZIV-nomenclatuur te laten opnemen. 

 

Veel gewauwel maar nog steeds zeer weinig goeie wil. Denk maar eens aan de vele personen die het 

financieel lastig hebben en dus bijna verplicht worden om de klassieke ingreep te ondergaan met op 

zijn minst een tiental opnamedagen tot gevolg, meer pijn, meer bloedverlies, meer kans op een 

aanvullende behandeling. Hoeveel hospitalisatiedagen zou men daardoor niet kunnen uitsparen met 

deze nieuwe techniek? Vermenigvuldig dit met het aantal patiënten die ieder jaar in België geopereerd 

worden voor hun prostaatkanker en we spreken over een aardige besparing. Tevens zouden tal van 

eventuele vermijdbare complicaties en dure bijkomende behandelingen kunnen vermeden worden. En 

niet te verwaarlozen, er zouden heel wat met de robot behandelde patiënten veel vroeger aan de slag 

kunnen. Kortom een immense kostenbesparing voor de maatschappij en de ziekteverzekering. Een 

kosten-batenanalyse zou hier zeker uitsluitsel kunnen bieden. Maar ja, een kleine garnaal als ik zal 

daar niet veel aan veranderen. Misschien moet het logisch verstand dan maar zegevieren. 
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Daniel vertelt 

 

Na een jaarlijks bloedonderzoek bij de huisarts werd er vastgesteld dat de PSA-waarde in mijn bloed 

ieder jaar lichtjes omhoog ging. De huisarts gaf mij de raad om eens op consultatie te gaan bij een 

uroloog maar het was niet dringend. Op aandringen van mijn vrouw stelden we dat niet uit en 

maakten onmiddellijk een afspraak. 

 

Na alle vooronderzoeken gaf de uroloog mij het verdict. Hij had slecht nieuws en hij had goed nieuws. 

Het slechte nieuws was dat ik prostaatkanker had en het goede nieuws was dat ik er zeer vroeg bij 

was. Dit nieuws sloeg bij mij en mijn familie in als een bom, maar we moesten verder. De 

ontreddering was toch niet veraf. Ik probeerde vast te houden aan de woorden: “Een geluk dat het in 

een vroeg stadium ontdekt was.” Het doek gaat dicht. Je voelt je op dat moment radeloos, verdrietig, 

woedend, vol met onbegrip, ... Op zo’n moment besef je hoe waardevol een relatie kan zijn. Zonder 

mijn echtgenote, zonder haar troostende woorden en haar geduld was dit voor mij veel moeilijker, 

misschien zelfs onmogelijk geweest. 

 

De behandelingsopties werden overlopen en uitvoerig besproken en tegen elkaar afgewogen. Er werd 

mij uiteindelijk voorgesteld om mij te helpen met de moderne techniek van de robotchirurgie. Ik was 

er onmiddellijk mee akkoord en hoopte op een goede afloop. De chirurg had een expertise 

opgebouwd met deze techniek en dat schepte het nodige vertrouwen. Je toekomst wordt uiteindelijk 

in de handen van iemand anders gelegd, dus het vertrouwen in de arts is dan ook van kapitaal 

belang. 

 

De hospitalisatieperiode is nagenoeg vlekkeloos verlopen. Er zijn natuurlijk altijd de kleine 

ongemakken na een operatie maar deze waren minimaal. De aanwezigheid van de sonde was wat 

vervelend maar er was voordien genoeg uitgelegd welke de noodzaak hiervan was. Dus klagen 

hierover had weinig zin en met medicatie probeerde men deze ongemakken te verhelpen. Ik mag wel 

stellen dat ik van de operatie geen last heb gehad.  

 

Na 10 dagen werd de sonde verwijderd en dan kwam het uur van de waarheid, ik mocht naar huis: 

zal ik mijn water kunnen ophouden? 

Ik had voor de operatie, op aanraden van de prostaatverpleegkundige, een kinesist geraadpleegd om 

na te gaan of mijn bekkenbodemspieren goed werkten. Ook werden mij oefeningen aangeleerd om de 

spieren sterker te maken. Deze oefeningen werden reeds in de periode voor de operatie gestart en dit 

is voor mij heel belangrijk gebleken want na mijn operatie heb ik nooit meer kinesitherapie moeten 

volgen. Ik heb wel een tweetal weken mijn voorzorgen genomen en daarna heb ik niks meer van 

inlegluier gebruikt. Het nauwgezet uitvoeren van mijn oefenprogramma had zijn effect niet gemist. 
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Al na 6 weken heb ik mijn normale levenswijze terug hernomen. Alle kankercellen waren weg, zo 

bleek uit het rapport van de weefseldeskundige, en ik moest bijgevolg geen bestraling of 

chemotherapie hebben. 

 

Ik heb tijdens deze emotioneel moeilijke periode heel veel steun gekregen van mijn echtgenote en 

mijn drie kinderen. Ik kreeg dagelijks bezoek en zelfs mijn zoon, die in Duitsland werkt en woont, 

kwam mij meerdere malen bezoeken. Omringd zijn door geliefden helpt genezen! 

 

Ik dank de uroloog en de prostaatverpleegkundige voor de goede zorgen en vooral voor de duidelijke 

uitleg als ik een vraag had. 

 

Ik dank ook alle verpleegkundigen want zij waren zeer behulpzaam en correct en lieten alles in goede 

banen verlopen. Dit is niet altijd een evidente opgave. 

 

Wat ik iedereen zou willen aanraden is het volgende: 

 

ga jaarlijks naar de huisarts voor een bloedonderzoek 

bij de vaststelling van een te hoge PSA, ga onmiddellijk naar een uroloog 

indien een operatie noodzakelijk blijkt, kies dan voor robotchirurgie 

oefen goed je bekkenbodemspieren - dat wordt je goed uitgelegd en desnoods aangeleerd bij een 

kinesist 

 

Met heel veel steun van je omgeving is er na prostaatkanker nog altijd een leven.  
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Mijn prostaatkanker - Guido vertelt 

 

Op 4 februari 2008 kreeg ik het vonnis te horen. Na een tweede biopsie werd er in de prostaat kanker 

vastgesteld. 

 

Het hele verhaal begint eind oktober vorig jaar wanneer ik onze huisdokter, op aandringen van mijn 

vrouw, vraag om ook eens de PSA te laten meten. Daarmee wou ik in eerste instantie mij bevrijden 

van de herhaaldelijke vraag van mijn echtgenote (lees: gezaag) om mij eindelijk eens te laten 

nakijken door onze huisarts. De huisdokter moest toen toch bloed afnemen in het kader van de 

revalidatie na het plaatsen van mijn tweede knieprothese en de opvolging van mijn reeds 

maandenlange bloedarmoede als gevolg van ijzertekort. 

 

De uitslag was meteen raak. De PSA bedroeg 10,19 ng/ml en was dus veel te hoog. Er werd dadelijk 

een afspraak gemaakt bij de uroloog. De klassieke onderzoeken, rectaal toucher en echografie, 

werden uitgevoerd. Daarbij bleek de prostaat met negentig gram al sterk vergroot. De dag nadien 

werd reeds een eerste reeks biopten afgenomen. Twaalf keren met een naald in de prostaat met als 

doel het wegnemen van weefselfragmentjes voor microscopisch onderzoek.  

 

Na een week mochten we terug op consultatie bij de uroloog voor het bespreken van de resultaten. Er 

bleken geen verdachte cellen gevonden te zijn. Een grote opluchting natuurlijk maar mijn 

enthousiasme was van korte duur. De uroloog leek er toch niet gerust in te zijn. Hij dacht in eerste 

instantie aan een ontsteking van de prostaat en schreef dan ook antibiotica voor. Een maand later 

bleek bij een volgende bloedanalyse de PSA-waarde al gestegen te zijn tot 12,59 ng/ml. Na contact 

met de uroloog werd besloten tot een nieuwe antibioticakuur en een nieuwe PSA-meting na twee 

maand. Eind januari bleek de PSA nog verder gestegen tot 14 ng/ml. Hierop volgde begin februari dan 

een tweede prostaatbiopsie met deze keer de diagnose: prostaatkanker. 

 

Van de biopten waren er 15% positief. Het bleek te gaan om een kleine, nog ingekapselde tumor in 

één van de twee lobben van de prostaat. Daarop volgden dan de verdere klassieke onderzoeken: 

botscan, CT-scan en radiografie van de borstkas. Deze onderzoeken brachten geen metastasen aan 

het licht. Op grond van deze onderzoeken werd dan besloten om over te gaan tot een radicale 

prostatectomie met behulp van de da Vinci robot op 12 maart 2008. 

 

De operatie verliep vlot. Na enkele dagen mocht ik al terug naar huis weliswaar nog met een 

vervelende blaassonde. De dagelijkse verzorging daarvan was telkens een heel gedoe. Gelukkig was 

er de deskundige hulp van een geduldige thuisverpleegkundige. Het lastigste was nog om ’s nachts 

wat te kunnen slapen want veel bewegingsvrijheid liet de sonde niet toe. Daarbij moest dan ook nog 

de nachtopvang van de urine via de sonde elke avond verzekerd worden met behulp van een grotere 
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collecteerzak die ’s morgens opnieuw verwijderd werd. Allemaal handelingen die mij in het ziekenhuis 

aangeleerd werden maar waar je nooit gewoon aan wordt. 

 

Anderhalve week na de operatie moesten we terug op consultatie om te controleren of de nieuwe 

verbinding tussen plasbuis en blaas waterdicht was. De lektest toonde een waterdichte verbinding  en 

dus mocht de sonde verwijderd worden. Terwijl ik nog lag te wachten op de komende pijn zei de 

verpleegster me dat het al gebeurd was. Dat was dus onverwacht pijnloos gegaan. Men zegt wel dat 

dit pijnloos zou verlopen maar meestal ga je die dingen toch tegemoet met een portie achterdocht. 

Het onderzoek van het weefsel dat bij de operatie was weggenomen wees uit dat er geen 

kapseldoorbraak was geweest en dat ik dus als tumorvrij mocht beschouwd worden. Allemaal goed 

nieuws dus. Alleen nu nog het bange afwachten op de eerste spontane urinelozing. De plasreflex 

kwam na het drinken van vele bekers water ook snel terug op gang en met een stevige pamper ter 

plaatse mocht ik van de kliniek terug naar huis.  

 

Het allerbelangrijkste was evenwel dat de uroloog geen enkele nabehandeling nodig vond. Toen was 

het met spanning afwachten of het me zou lukken om continent te worden. Dat viel eigenlijk zeer 

goed mee, want vanaf de eerste nacht bleef ik al droog. Alleen overdag en vooral bij het veranderen 

van houding verloor ik af en toe wat urine maar gelukkig nooit grote hoeveelheden. De oefeningen 

voor de bekkenbodemspieren, waarmee ik al voor de operatie begonnen was, hielpen me om ook dat 

snel onder controle te krijgen. Het kwam er alleen op aan om alert te zijn tijdens het opstaan om zo 

het verlies te beperken en uiteindelijk te stoppen. 

 

Zes weken na de operatie ben ik dan ook terug gaan werken. Volledig herboren en vol levenslust. 

Drie maand na de operatie moest ik voor de eerste keer op controle. Eerst werd er met spanning 

uitgekeken naar een nieuwe PSA-meting. De PSA bleek gedaald tot minder dan 0,05 ng/ml en het 

onderzoek wees ook uit dat alles best in orde was. Ondertussen, na de derde controle, blijft de PSA-

waarde op het zelfde lage niveau en brengt het onderzoek door de uroloog geen nieuwe problemen 

aan het licht. We hopen dus maar dat het zo verder mag blijven gaan. Toch blijft het voorlopig iedere 

keer bang afwachten en ik hoop dat dit zal slijten in functie van de tijd. Precies of het woord kanker 

jou nooit helemaal loslaat. 

 

Wanneer je voor het eerst verneemt dat je PSA-waarde veel te hoog is, breekt zowat de hel los. Alle 

doemscenario’s passeren de revue. Wanneer de uroloog je vertelt dat er prostaatkanker is 

vastgesteld, verdwijnt de grond van onder je voeten. Je hoort nog half dat er zal geopereerd worden 

en dat er een goede kans bestaat om de kanker helemaal te verwijderen.  

 

Vanwege de biopsie moet er tussen het verdict, kanker, en de operatie een wachttijd van minstens 

vier weken in acht genomen worden. Die tijd is een kwelling en dat zal mijn vrouw ook geweten 

hebben. Alle gevoelens stormen op je af: ongeloof (waarom juist bij mij?), zelfbeklag (hebben we nu 
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nog niet genoeg afgezien?), woede, opstandigheid, angst, wanhoop (het is met mij gedaan), … en 

dan nog liefst alle emoties tegelijk, zodat je in die tijd nog nauwelijks functioneert. Ik heb zeer veel, 

vooral “technische”, informatie opgezocht op het internet, waaronder de informatiefolders van de 

dienst urologie en ook een Amerikaanse video van een uur over de operatie met de robot. Andere 

informatie, vooral van groepssites van (ex-)patiënten, heb ik zoveel mogelijk gemeden. Het is snel 

duidelijk dat er weinig gevallen identiek zijn en dat er alleszins geen eensluidende commentaren zijn 

waardoor je alleen nog maar meer in de war raakt. 

 

Ongeveer één week voor de operatie wordt je dan uitgenodigd door de prostaatverpleegkundige van 

de dienst urologie die voor jou de nodige tijd neemt en met zeer veel geduld en de nodige sereniteit 

uitlegt wat er met je staat te gebeuren en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Daarmee begint je 

begeleidingstraject, een traject overigens dat je meeneemt gedurende de rest van de behandeling en 

een grote steun is. Je koestert zelfs de infomap die je daarbij meekrijgt. Alles wordt zorgvuldig 

gelezen en uitgezocht. De map ligt nu ergens in de lade thuis, maar ik weet dat ze er ligt en ooit 

neemt ik ze nog wel eens opnieuw door.  

 

Nu is het ongeveer een jaar geleden dat bij mij prostaatkanker werd vastgesteld. Het heeft mij een 

schok gegeven waar ik nog altijd niet van bekomen ben. Kanker - het woord alleen al! - overkomt de 

anderen maar niet jezelf. Ik hoop dat ik in de volgende jaren mag spreken als een ex-kankerpatiënt, 

maar wanneer ben je daarvan eigenlijk, zowel fysisch maar vooral mentaal, genezen? 

 

Ik heb geluk gehad dat er geen uitzaaiingen waren, dat er geen nabehandeling nodig was, dat er nog 

zoveel zaken eigenlijk nog best zijn meegevallen, maar bovenal dat ik naar mijn vrouw heb geluisterd 

zodat we nog op tijd waren. Het vooruitzicht van een urologisch onderzoek sprak me absoluut niet 

aan en ik wimpelde dat steeds weer af zoals vele mannen dit doen. Maar op die manier was ik 

eigenlijk Russische roulette aan het spelen. Nu weet ik, als ik de situatie voor en na de operatie 

vergelijk, dat zelfs die verminderde plasstraal al niet meer normaal was en ik eigenlijk veel vroeger bij 

de uroloog had moeten terechtkomen. 
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Eddy en Magda vertellen 

 

Dit is geschreven door de vrouw van een prostaatkankerpatiënt.  

Dit hebben wij als koppel zo intens beleefd dat het nu nog, na 38 jaar huwelijk, een ernstige impact 

heeft op onze relatie, onze manier van samenzijn, kortom ons dagdagelijks leven. 

Toen na de gebruikelijke testen begin juli 2008 wij samen het verdict te horen kregen dat het 

prostaatkanker was, voelde dit aan of wij beiden een klop van de hamer kregen. 

Wij hadden ons voordien vooral via internet geïnformeerd welke methodes en behandelingen er in 

zulk geval bestonden maar na het vaststellen van de diagnose werd het ons vlug duidelijk gemaakt 

dat het operatief verwijderen van de prostaat de enige mogelijke oplossing was met alle gevolgen 

vandien. En wat waren die gevolgen nu in concreto? 

 

Na de gebruikelijke vooronderzoeken, om vast te stellen of er uitzaaiingen waren, bleven wij met heel 

veel vraagtekens zitten tot wij diezelfde dag van de onderzoeken een afspraak hadden met een 

gespecialiseerd prostaatverpleegkundige. 

Na een rustige, zowel technische als menselijke, uitleg gingen wij meer gerustgesteld naar huis. Wij 

waren er wel van overtuigd dat de operatie op zich, technisch, zeer veel kans op slagen had (vooral 

met de da Vinci-robot), maar beseften ook heel goed dat de moeilijkste periode nadien kwam. En of 

wij gelijk hadden … 

 

Wat we ook als heel positief hebben ervaren was het inschakelen van een kinesist voor het aanleren 

van bekkenbodemspieroefeningen. Daardoor kregen wij ook de moed dat het nadien wel goed zou 

komen. 

 

Na zeven weken spanning kwam dan eindelijk de dag van de operatie. Die periode verliep bijzonder 

goed. Wij deden voordien alles nauwgezet wat in de begeleidende infomap, die wij van de 

prostaatverpleegkundige hadden meegekregen, stond. Ook nadien hebben wij die map meer dan eens 

geraadpleegd. 

 

Twee dagen na de operatie mocht mijn man al naar huis. Hij was letterlijk gepakt en gezakt. Ik had 

me voorgenomen om de volledige verzorging van mijn man op mij te nemen. Dit is me vrij aardig 

gelukt mede door toedoen van de ongelooflijke vriendelijkheid van de verpleegkundigen op de 

afdeling urologie die alles goed hadden uitgelegd. Ik bewonder nog altijd de moed en de positieve 

ingesteldheid van ‘mijn patiënt’. Zelfs met het urinezakje maakten we elke dag samen onze 

strandwandeling. 

 

Na de lektest kwam de eerste grote ontnuchtering. Alle primaire behoeften moesten precies opnieuw 

aangeleerd worden: de eerste nacht in een nat bed! Wat een confrontatie! 
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De eerst keer om pampers gaan. Alleen al de vraagstelling is zo vernederend. Dagpampers of 

nachtpampers? Welke maat? Wat wisten wij daarvan? Hoe kon je nu voorspellen hoeveel urine je zou 

verliezen? 

 

Door de vele bekkenbodemspieroefeningen waren alle plasproblemen, zowel tijdens de dag als ‘s 

nachts, op anderhalve maand opgelost. Wij konden het zelf niet geloven. 

Bekkenbodemspieroefeningen doen, blijven doorzetten, niet opgeven, blijven geloven is een gulden 

raad gebleken. 

 

Het moeilijkste na zeven maanden is het erectieprobleem, ook voor de partner die zich soms even 

eenzaam en lastig voelt als de patiënt zelf. Het is bijna alsof men een nieuwe manier van samenzijn 

moet ontdekken waarbij men nog altijd verlangt naar de situatie van ervoor. Je hoopt op een snelle 

genezing, op een normal leven met al zijn ingrediënten, dus ook de seksualiteit. Dit is het enige 

waarop we rationeel niet voorbereid waren omdat het ook voor iedereen zo persoonlijk is. Ook als 

man moet men psychisch heel sterk zijn om zich bij bepaalde situaties neer te leggen maar de 

vreugde en het besef dat de kanker weg is, dat men nog leeft en dat men nog samen van heel veel 

dingen kan genieten, overtreft al het andere. 

 

Wij zijn heel de ploeg van de prostaatkliniek zeer dankbaar en hopen dat zij nog vele mensen op 

dezelfde manier kunnen begeleiden en ondersteunen in hun moeilijke periode. 
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Dan moet hij eruit! - Jan vertelt 

 

Mijn wereld stortte in elkaar bij het horen van het fatale verdict. Ik, 54 jaar, nog vol 

levensverwachtingen en plannen voor de toekomst, zou een prostatectomie moeten ondergaan indien 

de afgenomen biopten positief waren. Voor het eerst in mijn leven werd ik met kanker 

geconfronteerd. Maar kanker, was dit niet iets voor anderen? Toch zeker niet voor mij! Er zijn geen 

kankerantecedenten in de hele familie, ik sport veel, eet heel gezonde voeding, o.a. weinig vlees en 

vetten, maar wel veel groenten en massa’s tomaten. Trouwens, was het lycopeen in de tomaten niet 

prostaatbeschermend?  

Gelukkig waren op dat ogenblik de biopten nog negatief, maar desalniettemin was het gegeven 

“kanker” als een dief in de nacht mijn leven binnen geslopen en zou mij nooit meer verlaten. Ieder 

kwartaal, na de bloedafname voor de bepaling van de PSA-waarde, was het angstig en met 

opgekropte spanning wachten op het resultaat. Iedere keer waren er die hogere waarden en toch had 

ik negatieve biopten! Waar zou dat eindigen? Tenslotte vond de Brugse uroloog, Dr. Van Oyen, 

uiteindelijk een positief biopt met duidelijke tumorale activiteit, zij het binnen de perken qua 

agressiviteit (Gleason 4/10). Neen, die kanker, die duivel diep in mijn buik, die kon niet meer ontkend 

worden. Ik wilde wel proberen deze veel voorkomende tumor in een breder kader en context  te 

plaatsen en zodoende werd er via een second opinion beslist om een afwachtende houding aan te 

nemen, het zogenaamde ‘watchfull waiting’ wat eigenlijk staat voor een actieve observatie. De PSA-

waarde werd dus nauwgezet opgevolgd en werden er verdere onderzoeken gepland waaronder 

opnieuw een bioptie die helaas (!) negatief bleek te zijn. Voor de Brugse uroloog was het wegnemen 

van de prostaat de enige juiste therapie. De prof urologie, bij wie ik een second opinion had 

gevraagd, had de tumorale activiteit zwaar onderschat, zeker gezien mijn jonge leeftijd. Want 

inderdaad: hoe jonger de man waarbij de ziekte wordt vastgesteld, hoe agressiever de tumor meestal 

is. Na een jaar van wurgende onzekerheid en verder stijgende PSA-waarden (in 1 maand tijd was de 

PSA-waarde gestegen van 11 ng/ml naar 16 ng/ml) werd er een kanjer van een agressieve tumor 

(gleason 8/10!) in beide prostaatlobben gedetecteerd. Zo kwam er de trieste finalisering van een twee 

jaar durende en ongelijk gevecht tegen die kanker, die baarlijke duivel, die agressieve woelende worm 

die me sluiks en ongemerkt binnenin aan het opvreten was. Angst en vertwijfeling maakten zich 

meester van mij. Het is voorwaar een achterbakse en laffe kanker want enige fysieke gewaarwording 

had ik niet! Nee, ik was niet moe! Nee, ik had geen bloed in mijn plas, noch (nier)pijnen, noch 

veelvuldig nachtelijk plassen. Ik voelde mij fit en kerngezond. 

 

Die prostaat moest er nu dus zo snel mogelijk uit. De totale ontreddering en veel slapeloze nachten 

waren het gevolg. Heel veel vragen spookten door mijn hoofd: zou hij al door het kapsel gegroeid zijn 

met reeds uitzaaiingen naar het beendermerg? Zal ik na de operatie nog man zijn en het orgastisch 

genot beleven? Zal ik nu incontinent worden en zo ja voor hoelang?  
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Door het taboe dat op prostaatkanker rust, is het niet makkelijk om lotgenoten (die weten én beseffen 

wat ze hebben en die preferabel van dezelfde leeftijd zijn) te vinden om zodoende hun ervaring en 

beleving te kunnen aanhoren waaraan ik op dat moment volmondig behoefte had. Jazeker, er is de 

niet te onderschatten rol van de prostaatverpleegkundige, Luc, die mij soelaas gaf in die moeilijke 

tijden! Ook de menselijke benadering van het probleem door de onvolprezen Brugse uroloog was 

hartverwarmend. Eén en al empathie en een luisterend oor en vlot bereikbaar (ach, hoe dat 

Hollanders ons op dat punt benijden …)! Altijd kon je met iedere vraag bij hen terecht. Maar jouw 

unieke persoonlijke situatie moest toch door hen noodgedwongen in een kader van een veelvoud van 

ingrepen van patiënten gezien worden. Het relaas en het direct contact met lotgenoten miste ik op dit 

ogenblik. Uit pure wanhoop begon ik opnieuw het internet af te schuimen en belandde dus opnieuw 

op de vele sites waar heel het prostaatwereldleed wordt geëtaleerd. Iets wat je gegarandeerd 

onrustig en angstig maakt en zeker je slaap en levenskwaliteit ontneemt! Néé, dat raad ik niemand 

aan, en zeker niet bij ontstentenis van enige fysiologische of anatomische kennis. Goed voorbereid, 

wetende wat de robottechniek was en ook beseffend wat de gevolgen zouden en konden zijn, was de 

operatie op zichzelf in feite een fluitje van een cent. De strijd was toch al gestreden, de krijger was 

moe en het halsstarrig verzet tegen de idee van een prostatectomie te moeten ondergaan was veel 

erger dan de operatie zelf. 

Nu, een jaar later, dacht ik voorgoed het woord ‘prostaatkanker’ uit mijn leven te kunnen verbannen. 

Maar niets is minder waar. Ik functioneer in het leven, rekening houdend met mijn verwachtingen, 

weer zoals voorheen. Toch broeit er weer tumoractiviteit. Opnieuw die oplopende PSA-waarden, wel 

in bijna onmeetbare dosis maar toch iedere keer een verdrievoudiging van de vorige PSA-waarde. 

Dus, opnieuw die knagende levenskwaliteitontnemende onrust. Wanneer zal dit ophouden? Hopelijk 

na de 35 sessies adjuvante radiotherapie die nu gestart zijn en waar een nieuwe ervaring zijn 

opwachting deed. Ik, ja ik, met witte badjas bij de hand en braaf zijn beurt afwachtend tussen 

overwegend rijpere dames. Klaar om ‘de stralen’ te mogen ontvangen. Het ondergaan is in feite veel 

minder erg dan de idee dat kanker en de nacontroles immer in mijn leven aanwezig zullen zijn. Of 

zoals de uroloog mooi zei: “ad vita eterna”. 

 

 



 183 

Fernand vertelt 

 

2009, de eerste helft van het jaar … 

 

Januari, na de feestdagen, is onze maand om een medische checkup te laten uitvoeren.  Ik ben 63 

jaar en sedert jaren laat ik door de huisarts op geregelde tijdstippen een bloedstaal nemen in 

voorbereiding op een cardiologisch en urologisch onderzoek. Ieder jaar stijgt dan heel even de 

spanning. Elke keer opnieuw blijkt de PSA-waarde een beetje gestegen, sinds jaren een waarde die 

iets hoger ligt dan ‘normaal’.  Het went uiteindelijk. Je leeft ermee en op het jaarlijks onderzoek krijg 

je telkens weer een geruststellend antwoord, geen probleem. 

 

En dan plots, in 2009, … PSA 9,8 ng/ml of meer dan 2 punten gestegen in vergelijking met vorig jaar.  

De cardioloog ziet het resultaat en geeft het dwingend advies de uroloog dringend te raadplegen.  De 

afspraak was reeds gemaakt. 

 

Als dokter Van Oyen de PSA-waarde ziet, vind ik dat zijn gezicht op onweer staat. Het toucher valt 

mee, geen opmerkingen. Een urinestaal, de dokter belt twee dagen later, geen opmerkingen, en stelt 

meteen voor een biopsie te doen. Twee dagen later terug naar het ziekenhuis voor een bioptie.  

Vervelend ingreepje, niet erg pijnlijk, maar verre van leuk, nou ja, op 10 minuten geklaard. 

 

 

Het vonnis 

 

Twee dagen later opnieuw op consultatie in De Mouterie. Er is niemand in de wachtkamer. Ik mag 

onmiddellijk bij de dokter. De slag met de hamer volgt vrij vlug: “Ontaarding in twee cilinders”.  

Verduidelijking hoeft niet. Dit is kwaadaardig. Het venijn zit in mijn lijf. 

 

 

De opvang 

 

De dokter vertelt dit verhaal natuurlijk niet voor het eerst en is een uiterst bedreven vakman. Hij stelt 

mij gerust. Ik ben niet de eerste en de enige, misschien ziet hij wel 20 patiënten per week met een 

gelijkaardig probleem. Op mijn leeftijd is een volledige wegname van de prostaat aangewezen. Er 

moeten een aantal bijkomende onderzoeken gebeuren om zeker te zijn dat er geen uitzaaiingen zijn. 

Een perfecte organisatie. Datum en uur worden direct vastgelegd.  Dezelfde dag reeds melding van 

het resultaat: er zijn geen uitzaaiingen. De datum van de operatie wordt bijgevolg vastgelegd, 17 

maart 2009 ! 
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De wanhoop 

 

En dan ga je naar huis en sta je even stil bij dit alles. Iedereen is één en al zorg.  Bekommernis, 

begaan met, attent … Je vrouw houdt stand, ze belt de kinderen op, ze komen naar huis. Pa heeft 

verdriet, ziet het niet zitten. De wereld staat stil. Je geest functioneert niet als anders. Je denkt dat je 

doodgaat. Je maakt jezelf wijs dat dit op zich niet zo erg is voor jou, maar wel voor de achterblijvers.  

Hoe schijnheilig kan je zijn? Dood zijn is niet erg, doodgaan des te meer! 

 

 

Het wachten 

 

Dan rest je nog te wachten tot de dag van de ingreep. Lange dagen, moeilijke nachten, zwarte 

gedachten. Je vrienden bellen je op en komen langs. Veel bemoedigende woorden, steun en 

medeleven. Maar geestelijk voel je je eenzaam.  Jij zit met een probleem en jij moet er doorheen. 

Geen enkele empathie kan deze gedachte wegcijferen. 

 

 

Het ziekenhuis 

 

En dan komt de dag. Van bij het onthaal is de opvang perfect. De twaalfde verdieping kende ik reeds 

van een bijzonder goed gestoffeerd en didactisch kennismakingsgesprek met de sympathieke 

prostaatverpleegkundige. Van nu af aan gaat het snel. De dag daarna, om halfacht, komt de dokter 

op bezoek, geruststellend, bevrijdend: “Wij zien mekaar straks”. Ik kom als tweede aan de beurt. De 

robotingreep blijkt vele voordelen te hebben. De hele voorbereiding loopt gesmeerd. De dokter komt 

nog even goeiedag zeggen, ’t zal zo ongeveer halfelf zijn, en dan … word ik wakker rond een uur of 

één.  De grote angst voor de anesthesie mag weer opgeborgen worden. 

 

Op transport naar de mid-care. Geen vijf minuten laten ze je onberoerd, een permanente aandacht, 

prima verzorging, maar dorst jongens, dorst! Heel de nacht bijna niet geslapen. De klok hangt links 

van mij. Ik volg ze onafgebroken. Nogal een lastige patiënt aan de overkant. Zelf heb ik niet te 

klagen, geen pijn, niks, alleen maar dorst.  

 

Terug naar mijn kamer. ’t Is woensdag, beetje een domme kop maar ‘dat heb ik al jààààren’! 

Luc komt langs. Hij voorspelt dat het morgen helemaal anders en veel beter zal zijn. Het was een 

moeilijke nacht en heb weinig geslapen. Donderdag, gewassen en gekamd en Luc heeft gelijk, 

opnieuw rechtop. Het is een wereld van verschil. Wat een gedoe van buizen en naalden en zakjes.  

Als alles goed gaat mag ik vrijdag naar huis. Gelukkig maar. De eigen habitat. Voor mij is dat 

belangrijk. 
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De vooruitzichten 

 

Het proces van de ingreep wordt voorgesteld als routine, drie tot vier dagen in het ziekenhuis en na 

vier tot zes weken ben je weer de oude. De realiteit is zoals zo dikwijls iets genuanceerder. De 

problemen beginnen pas als je de autonomie herwint over het plassen. In het begin is het 

pampergedoe een nachtmerrie. Je loopt tijdens de dag bevuild rond, je komt ’s morgens uit de 

douche en lap, één minuut later ben je alweer vies. Je ruikt de urine en hoe meer je erop let, hoe 

meer je stinkt. 

 

Op haar beurt stelt de kinesiste je gerust, alhoewel,  “wij krijgen 95% van de patiënten droog , 

binnen het jaar”.  Op hoop van zegen !  Man, man, man.  Miserie, miserie, miserie. 

In de zorgwinkel raden ze me aan niet te veel in één keer te kopen.  “Het formaat zal vlug kleiner 

worden meneer.”  Alsof ik het nog niet gezien had … maar ’t was over de pampers dat ze ’t hadden. 

Een controlebeurt bij de dokter is zeer geruststellend, alles zit goed.  Eén probleem, golf spelen zal 

nog niet voor onmiddellijk zijn, veel te belastend, we zien wel. 

 

En zie, alle voorspellingen komen uit.  Niet na 4 weken, maar na 2 – 3 maanden.  De “drooglegging” 

vordert.  Je kunt opnieuw onder de mensen.  Je optimisme van vroeger keert terug.  Je herneemt je 

activiteiten.  Ze zeggen dat je er goed uitziet !  Zou het waar zijn ? 

 

Ik heb in Sint-Jan alleen maar vriendelijke, behulpzame mensen gezien, van de dokter tot de 

stagiaire-verpleegster, zeer professioneel, zeer hoog niveau.  Een welgemeend “dank u” is hier zeker 

op zijn plaats.  

Hopelijk zien wij mekaar niet meer terug in Ruddershove, liever op de markt in Brugge. 

 

F.C. 

 

 

P.S.  Ik heb ondertussen een partijtje golf gespeeld.  Mijn score was niet fameus, maar ik bleef 

behoorlijk droog.  Mijn vrienden (zijn het wel ware ?) beweren dat mijn score normaal was. 
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Daniel vertelt 

 

Begin 2009 moest ik voor een kleine ingreep aan de sinussen en de tanden worden opgenomen voor 

een kort verblijf in het ziekenhuis. Vermits ik ieder jaar in april een check-up laat doen bij de huisarts 

onder de vorm van een volledig bloedonderzoek, dacht ik: eerst eens zien of de psa nog rond de 4 

ng/ml schommelt. Al twee jaar na elkaar had ik namelijk een verhoogde PSA-waarde, echter zonder 

reden om door te verwijzen volgens mijn huisarts. Sinds 2007 had ik bij halfjaarlijkse metingen  van 

het PSA achtereenvolgens 4,22 - 4,83 - 4,00 en 4,51 ng/ml. Op 5 februari, enkele dagen later na de 

bloedafname, kreeg ik het resultaat, mijn PSA stond op 6,7 ng/ml. Dit kreeg nu alle prioriteit. Gelukkig 

had ik mij enkele maanden eerder laten testen dan gewoonlijk. De schrik zat er goed in. 

 

Op 23 februari mocht ik met een klein hartje op consultatie bij dokter Van Oyen komen. De echografie 

verliep probleemloos. De uroloog hanteerde het instrument zeer vlot met de nodige hoeveelheid gel. 

Toen het echobeeld door de beide specialisten aandachtig bekeken werd, had ik een bang 

vermoeden. Er volgde nog een urineonderzoek en daarna mocht ik naar huis. Ik moest terugbellen 

voor een volgende afspraak. Dan zouden er biopten genomen worden uit mijn prostaat. 

 

Op 11 maart, op een vroege woensdagmorgen, mocht ik mij aanmelden bij dokter Van Oyen voor een 

biopsie van de prostaat. In totaal nam de dokter acht fragmenten weefsel uit mijn prostaat. De pijn 

was op het randje draaglijk niettegenstaande ik vooraf een sterke pijnstiller had ingenomen. Gelukkig 

werd ik op een zeer menselijke manier gerustgesteld door de dokter. Ik mocht even bekomen in een 

ander lokaal. 

 

Terug thuis was het grootste leed geleden en de pijn praktisch verdwenen. De voorgeschreven 

antibiotica werd stipt ingenomen. Ik kon gedurende enkele weken niet op een normale manier zitten. 

Een speciaal rond kussen met in het midden een opening was gedurende één maand mijn trouwe 

gezel. Zelfs naar de opera had ik het bij. Door de biopsie was het mogelijk dat er in de urine en in het 

sperma bloedresten zouden aanwezig zijn. Niettegenstaande ik perfect op de hoogte was gebracht 

door de uroloog, schrok ik mij bijna een ongeluk toen mijn sperma donkerrood kleurde. 

 

Uit het weefselonderzoek bleek dat ik een Gleasonscore had van 7 op 10. Na het verdict op 16 maart 

en de woorden: “Er zijn enkele onrustige celletjes in de prostaat dus zullen we die moeten 

verwijderen” , was het nu nog wachten op de uitslag van CT-scan en botscan. Beide onderzoeken 

stelden geen uitzaaiingen in het licht. Er volgde nu een periode van vier weken wachten op de 

operatie. Er was altijd de kans op een ontsteking door de bioptie. Dus vroeger opereren was 

uitgesloten.  
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Heel mijn leven heb ik op mijn voeding gelet. Mijn BMI was nooit hoger dan 22. Ik ben sportief en 

uitgerekend ik had dus kanker. Hoe onrechtvaardig! Het heeft zijn tijd geduurd voordat het was 

doorgedrongen en aanvaard werd. Het erfelijke aspect zal er wel niet vreemd aan geweest zijn. Mijn 

vader en zijn vader hebben er beiden mee te maken gehad. Mijn grootvader is er zelfs aan overleden.  

 

Het woord prostaatkanker heeft ons leven compleet overhoop gehaald. Mijn vrouw en ik maken geen 

plannen meer om te reizen en te ontspannen. Eerst genezen is de boodschap. We leven van dag tot 

dag en als het vandaag past dan nemen we het er eens van. 

 

Mensen komen soms van ver om geholpen te worden door een schitterend team. Ik had het geluk dat 

het team van dokter Van Oyen niet ver van waar ik woon aan het werk is. Ik moest geen honderden 

kilometers ver om door hem en zijn team genezen te worden. Ik dacht hieraan toen ik hoorde dat 

mijn kamergenoot uit Scheveningen naar Brugge was gekomen voor een prostatectomie met de 

robot. 

 

Enkele weken voor de operatie kreeg ik een telefoontje van Luc De Laere, gespecialiseerd 

prostaatverpleegkundige van de dienst urologie. Of ik even de tijd had om samen met hem de 

operatie en alles wat er bij komt kijken, te overlopen. 

 

Wat ik tijdens deze ontmoeting te zien kreeg was een volwassen Powerpoint-presentatie om U tegen 

te zeggen. Ik voelde me op slag al een heel stuk gerustgesteld. Alle vragen die ik had, kregen een 

gefundeerd antwoord. Het was alsof de chirurg zelf voor mij zat. Zo’n perfecte voorbereiding op een 

operatie had ik nog nooit meegemaakt of had ik nog nooit horen over vertellen. Ik kreeg een 

naslagwerk mee naar huis waar ik alle informatie nog eens rustig kon nakijken. Dit was een enorme 

hulp om alles te verwerken. Zelfs preoperatieve kinesitherapie werd al voorgesteld. 

 

Ik ben met een klein hartje naar de kinesiste vertrokken en met een aangename ervaring rijker terug 

thuis gekomen. De begeleiding door de gespecialiseerde kinesiste was ook hier uitstekend en 

verrijkend. Tijdens de drie sessies wist ik perfect wat te doen en te laten en welke oefeningen ik thuis 

moest verder zetten. Ik heb alles stipt opgevolgd en het heeft zijn vruchten afgeworpen. 

 

De darmvoorbereiding daags vóór de operatie was voor mij reeds gekende materie. Om de vijf jaar 

onderging ik preventief een colonscopie. Vandaar.  

 

De opname in het ziekenhuis was voorzien op 15 april rond 16h30. Ik kreeg nog het bezoek van de 

uroloog, de anesthesist en de prostaatverpleegkundige. Een ideaal moment om mijn resterende 

vragen nog eens te stellen en dan zo rustig mogelijk de nacht tegemoed. 
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Donderdag 16 april. Eindelijk is het zover. Ik ben de eerste aan de beurt. Ik heb weinig geslapen de 

voorbije nacht. Ik maak mijn toilet, doe mijn operatieschort en mijn compressiekousen aan en leg mij 

op bed. Wachtend op wat komen zou. 

 

Al om halfacht komt men mij halen. Ik wordt in bed vervoerd. De lift binnen, enkele verdiepingen 

lager en daar staan de verpleegkundigen van het operatiekwartier met hun typische groene kledij. 

Een ogenblik flitst het door mijn hoofd ‘de kleur van de hoop’. Het volgende ogenblik staat een man 

naast mij. Hetzelfde groene uniform. Ik ben nu in een andere ruimte. Er wordt een infuus geplaatst. 

De man spuit iets in en dan niets meer. Ik open de ogen en kan een uurwerk zien, halféén. 

 

Aan de hand van de apparatuur kan ik opmaken dat de operatie achter de rug is. Ik ben tegelijk 

opgelucht dat de ingreep voorbij is en dat ik terug bij bewustzijn ben. Het volgende moment doe ik 

verwoede pogingen om over te geven, maar er komt niets uit. Mijn maag is leeg. Ik probeer verder te 

slapen. 

 

Als ik mijn ogen terug open, zie ik mijn vrouw en dochter aan mijn bed. Ik vraag hoe laat het is: “15 

uur”.  “Ik heb geen pijn”, zeg ik. Zij proberen mij wakker te houden, maar tevergeefs. Ik wil enkel 

maar slapen. Opnieuw open ik mijn ogen en het is reeds 19 uur. Hetzelfde scenario. Mijn vrouw en 

dochter zijn terug op bezoek. Ik ben nog niet helemaal wakker maar nu voel ik wel dat mijn buik pijn 

doet. Klaarwakker wuif ik ze uit. “Een heel bezorgde familie heb jij”, zegt de verpleegkundige die mijn 

parameters nog eens komt meten.  Jaja, dat is zeker en dat voelt goed. 

 

Ik ga een pijnlijke nacht tegemoet. Ik voel het. Eerst word ik iets gewaar aan mijn penis dat niet 

klopt. Waarschijnlijk de sonde waarover ze verteld hebben. Toch vraag ik aan de verpleegster om 

eens te zien. Het is de voorhuid die weggeschoven is en op de ontblote eikel werd kleefpleister 

aangebracht om de sonde te fixeren. Met de vriendelijke hulp van twee verpleegsters en met de 

nodige hoeveelheid gel wordt alles vakkundig op zijn plaats gebracht. Minder pijn is het gevolg. 

Daarna is het de beurt aan mijn darmen en aan mijn blaas die spastische neigingen vertonen. Ik krijg 

enkel Paracetamol via een infuus. Mijn buik is opgezet. De buikpijn wordt heviger en via de anus 

wordt een canule geplaatst als hulpmiddeltje om de winden te laten ontsnappen. Het is een ware 

verbetering. Na enkele uren ervaar ik opnieuw pijnlijke ongemakken. Mijn systematische pijnstiller 

krijg ik iets eerder zodat ik toch opnieuw enkele uren pijnvrij ben. Ik probeer de rest van de nacht en 

de voormiddag nog wat slaap in te halen. 

 

Kort na de middag mag ik dan van de midcare naar mijn kamer op de twaalfde verdieping van het 

ziekenhuis. Het is er lentewarm en ik heb er wel last van. Mijn Nederlandse kamergenoot vertrekt 

vandaag naar huis. Zijn vrouw is reeds aan het inpakken maar ze vindt nog even de tijd om mijn 

gezicht te verfrissen met een natgemaakt washandje. Ik voel mij steeds beter worden. De 

verpleegkundige van de afdeling controleert mijn bloeddruk. Alles lijkt in orde. Ik plas blijkbaar 
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voldoende. Alleen de winden komen nog niet vanzelf. Opnieuw steekt in de loop van de namiddag 

hevige buikpijn de kop op. Heel professioneel wordt mijn probleem aangepakt. Een rectale canule en 

een pijnstiller zorgen ervoor dat de pijn verdwijnt. Het eerste vriendenbezoek komt er al aan. Wat 

verstrooiing is welkom. Mijn eerste nacht en dag na de operatie waren niet zo gemakkelijk geweest. 

De nacht die erop volgde was zalig. Bijna geen pijn en een engel van een nachtverpleegkundige die 

van mijn situatie op de hoogte was zonder dat ik een woordje uitleg moest geven ter verduidelijking. 

Zij werd duidelijk goed gebriefd. Wat een professionaliteit hier op deze afdeling.  

 

De verzorging op de verpleegeenheid urologie is ook ’s anderdaags opnieuw van hoogstaande 

kwaliteit. Alles wordt met de glimlach gedaan. Een woordje uitleg over de drains en de sonde zonder 

een zwijm van verveling. Die mensen zijn duidelijk gepassioneerd door hun job. Verpleging met een 

hart, ik heb daar ooit eens iets over gelezen. De darmen komen op gang. Het signaal dat er kan 

gegeten worden, zo blijkt. En, het eten smaakt uitstekend. 

 

De uiteindelijke balans van mijn opname is bijgevolg zeer positief. 

Ik herinner mij een lang gesprek met dokter Van Oyen, op een zondagavond dan nog wel. Fantastisch 

toch dat zoiets kan op een ongedwongen en open manier, ver van de dagelijkse stress dat deze man 

elke dag te verwerken krijgt. Het zou de bedoeling zijn dat ik op zondag naar huis mocht, maar dat 

vond ik iets te vroeg. Ik zou blijven tot maandagmiddag. 

 

Het gekende gezegde: ‘in de kliniek duizend man sterk, eenmaal thuis ben je niemand meer’, klopte 

ook bij mij. Mijn eerste nacht thuis was er één van weinig slaap. Nachtmerries en wat last van de 

sonde. De pijnstillers die ik vanuit het ziekenhuis meegekregen had, heb ik gewaardeerd. De eerste 

dagen thuis ben ik behoorlijk goed verwend geweest en dat was fijn. De thuisverzorging verliep heel 

vlot. Zondag, feestdag en weekdag: twee maal per dag kwam de thuisverpleegkundige langs. 

 

Toch keek ik enorm uit naar het verwijderen van de sonde. 29 april het was eindelijk zover. De lektest 

was perfect in orde. Wat een opluchting. Ik kon het mij moeilijk voorstellen dat ik de sonde nog een 

week langer zou moeten verdragen. Niettegenstaande de wilde verhalen die ik had gehoord over het 

verwijderen van de sonde en de eerste plas, was alles pijnloos verlopen. Mensen overdrijven toch 

graag. Even diep ademhalen en weg was de sonde. De eerste plas was er ook één van een hoog 

niveau zei dokter Van Oyen. Hij voorspelde dat ik met zulk resultaat zeer snel droog zou zijn. Het 

kwam uit zoals hij had voorspeld. Na twee weken was ik continent. Ook de uitslag van het 

weefselonderzoek was gekend: ik had een Gleasonscore van zeven op tien en de tumor zat op 

drietiende millimeter van het kapsel. Ik had dus geluk gehadmaar gezien mijn jongere leeftijd en de 

grootte van de tumor zou men toch aanvullend gaan bestralen. ‘De kanker was dus niet volledig weg’ 

dacht ik bij het verlaten van het ziekenhuis. En ik had nog zo mijn hoop gesteld op de operatie met de 

robot. De onrust groeide. Eerst moesten nog de sluitspier en de bekkenbodemspieren voldoende 

getraind worden en moest er een herstelperiode van enkele maanden gerespecteerd worden alvorens 
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men kon bestralen. Zo’n 6500 rad heb ik nodig, verdeeld over 33 beurten. De dagen na de uitslag van 

het weefselonderzoek was ik wel een beetje down.  

 

Mijn bekkenbodemspieroefeningen die ik van Els, de bekkenbodemspecialiste van de dienst urologie, 

had gekregen heb ik zeer zorgvuldig uitgevoerd, zodat de ‘vochtige’ periode zeer beperkt was in duur. 

Na enkele dagen begon ik een lichte pijn te voelen in mijn plaskanaal. Zelfs het zitten verliep 

moeilijker. Hierdoor herbegon het druppelen van de urine. De inlegkruisjes deden opnieuw hun 

beschermend werk. Uiteindelijk ben ik hiervoor bij de huisarts langsgeweest. Zijn diagnose was: een 

lichte ontsteking van het urinekanaal en blaas. Er werd gepaste antibiotica voorgeschreven die ik stipt 

twee maal per dag innam tijdens de maaltijden.  

 

Een maand na de operatie mocht ik op 27 mei bij dokter Van Oyen op consultatie. Hier kreeg ik goede 

punten. Alles was naar wens en voor de preventieve bestraling moest ik maar eind augustus 

terugkomen. Alles moest eerst perfect genezen zijn.  

 

Ondertussen wandel ik elke dag ongeveer een uurtje. Daar voel ik me heel goed bij. Het zitten is nog 

altijd een beetje pijnlijk. Met de auto rijden heb ik ook voor de eerste keer gedaan maar dan met mijn 

speciaal kussen. Ik ondervind reeds geruime tijd geen buikpijn meer. 

 

Ik heb al enkele patiënten van dokter Van Oyen ontmoet en allen waren ze genezen en zeer tevreden 

over de behandeling. Het doet goed om eens met lotgenoten te kunnen praten. Ik heb mezelf ook 

beloofd om zoveel mogelijk mensen in mijn familie en vriendenkring te motiveren om hun PSA-waarde 

te laten testen. Een vroege diagnose is belangrijk en vergroot sterk de genezingskansen. 

 

Ik heb ook veel morele steun gehad van familie en vrienden maar het meest van al van mijn vrouw. 

Ik vind het dan ook gepast om via deze weg haar nog eens extra te bedanken voor haar geduld, 

gebed en inzet voor mijn genezing. 

 

Uiteraard mag ik dokter Van Oyen zeker en zijn team niet vergeten te danken voor hun soms 

bovenmenselijke inzet met veel waardigheid en respect.  

 

Hopelijk heb ik anderen kunnen helpen door mijn ervaringen over mijn ziekte en mijn genezingsproces 

op papier te zetten.  

 

Daniel Vercruysse 

4 juni 2009 
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Mijn ‘prostaatverhaal’ - Jan uit Nederland vertelt  

 

Als ik diep in mijn geheugen graaf, kom ik tot de vaststelling dat ik al sinds ongeveer 15 jaar last heb 

met ‘de interne waterleiding’. Aanvankelijk had ik te kampen met kleinere ongemakken zoals lichte 

ontstekingen of veelvudig en soms pijnlijk plassen. Door de huisarts werden toen pillen 

voorgeschreven die de urinewegen moesten ontsmetten. Hiermede was ik weer voor enkele weken 

goed. De kachten van diezelfde aard bleven echter aanhouden en de waterleiding dreigde meer en 

meer te verkalken. Daar dit zo niet verder kon, werd ik uiteindelijk verwezen naar een uroloog. Deze 

man constateerde een lichte graad van blaasontsteking en gaf daarvoor de nodige antibiotica. Ook 

hier gaf deze remedie geen soulaas zodat ik binnen de kortse tijd weer op consultatie zat. Enkele 

maanden gingen voorbij tot mijn vader, op leeftijd, ook met prostaatmoeilijkheden te kampen kreeg. 

Zijn uroloog voerde bij hem een chirurgische ingreep uit. Een dergelijke ingreep was volgens hem op 

mijn jonge leeftijd zeker niet aan de orde en daarom voerde hij bij mij een incisie uit. Hiermee was ik 

voor enkele maanden gered. Het plassen liep inderdaad een stuk beter dan voorheen. Maar lang 

duurde het sprookje niet. Na nog maar eens enkele maanden van veel problemen en door toedoen 

van een bevriend koppel, was ik genoeg gemotiveerd om de moeilijkheid eens en voor altijd te lijf te 

gaan. 

 

Na een consultatie bij de uroloog en een punctie viel het verdict: 25% kanker aan de linkerzijde en 

10% aan de rechterzijde van de prostaat. Geflankeerd door mijn echtgenote zijn wij dan maar samen 

de mogelijkheden gaan bespreken, ... en die mogelijkheden waren uiterst beperkt! Veel voor- of 

tegenargumenten waren er niet in te brengen als wij met de hoogste vorm van succes met dit 

ongemak komaf wilden maken. Prostatectomie was zowat de enige mogelijkheid met de grootste kans 

op een goede afloop. De robotgeassisteerde da vinci prostatectomie gaf naast het nadeel van een 

behoorlijk prijskaartje wel het grote voordeel van een kort verblijf in de kliniek en veel minder pijn 

postoperatief. 

 

Door de onwetendheid wat mij te wachten stond, zijn de gesprekken met de uroloog en de 

prostaatverpleegkundige verhelderend verlopen. Het vademecum dat ter hand gesteld werd, en door 

vele familieleden en vrienden geprezen als het ultieme middel van communicatie, gaf vooral de 

technische uitleg van de ingreep en de communicatie bij de nazorg. Natuurlijk kon dit alles de 

ongerustheid niet volledig wegnemen. 

Na de nodige onderzoeken, die allemaal gunstig uitvielen, werd de ingreep vastgelegd om 14 dagen 

later uitgevoerd te worden. 

 

De woesdagavond heb ik mij in de kliniek aangeboden. Op donderdagmorgen werd de operatie 

uitgevoerd. Tot vrijdagmiddag versuft op intensief care en van vrijdagavond tot zondagmiddag vlug 
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herstellend op de kamer. Na het zondagse middagmaal en de koffie is mijn echtgenote mij weer 

komen ophalen. Dat was snel geklaard! 

 

Het verplegend personeel, van wie ik een beste herinnering overgehouden heb, stelde ons het nodige 

medische matriaal ter hand om de eeste week te overbruggen (ook dit lijkt voor velen erg ongewoon). 

 

Ondanks alle goede uitleg en de bemoedigende woorden die mij door het medisch en verpleegkundig 

team werden gegeven, voelde ik dat ik vanaf hier het zelf zou moeten zien te rooien. 

 

Door de wil om zo snel mogelijk weer de oude te zijn, waren mijn echtgenote en ikzelf zeer positief 

over het verhoopte en snelle genezingsproces. Dankzij de mensen van de thuisverpleging heb ik de 

operationele wonden heel snel zien dichtgroeien en was ik na 14 dagen sonde- en pleistervrij. 

 

Nu kwam echter de domper! Van incontinentie had ik uiteraard uitvoerig gehoord, maar dat ik daar 

uiteindelijk ooit zelf mee zou te kampen hebben was een brug te ver. En die brug leek soms wel heel 

erg ver. Hoewel ik volgens de kinesiste een goede leerling was, is hier mij vele malen de moed in de 

schoenen gezakt. Daarbij ben ik menig keer alleen gevallen, maar zijn wij met zijn tweeën weer 

opgestaan, en met de woorden van Ramses Shaffy:” we zullen doorgaan - met stootkracht - van de 

milde kracht – om door te gaan” hebben wij ons rechtgehouden en zijn wij doorgegaan. 

 

Incontinentie, dit was voor mij de grootste teleurstelling. Hierdoor stokte mijn wereld en voelde ik mij 

meer dan wie ook behoorlijk gehandicapt. Met de begripvolle hulp en het minutieus uitvoeren van het 

door de kinesiste opgelegde programma kwam ook na enkele maanden een eind aan deze lijdensweg. 

Weer vij, vrij om te gaan zonder vrees om met een natte broek door de straat te lopen. 

 

De volgende en ook voorlopig laatste hindernis, ook niet van de minste, is de impotentie na de 

protatectomie. Hoewel de chirurg heel positief was over de besparing van het zenuwstelsel, bleef het 

spook van de impotentie bij mij ronddwalen. Aanvankelijk dacht ik dat dit erbij hoorde, maar hoe 

meer tijd er verliep, hoe moeilijker het te pruimen was. Zou ik dan nooit meer... 

 

De huisarts, aan wie ik mijn leed vertelde, schreef mij viagra voor. Het duurde nog enkele maanden 

voor wij moesten toegeven dat het niet anders kon en wij er klaar voor waren om het experiment aan 

te gaan. Het was één van de fijnste momenten van de laatste jaren. Vanaf hier kunnen wij weer recht 

staan en blijven doorgaan. Deze korte opsomming van feiten en gevoelens heb ik willen neerschrijven 

als dank aan allen hiervoor vernoemd, maar vooral aan mijn lieve echtgenote die mij het gehele 

traject steeds weer recht geholpen heeft nadat ik weer eens gestruikeld was. 
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Rita vertelt 

 

Eind 2008 viel het verdict voor mijn man: prostaatkanker. Omwille van zijn leeftijd, mijn man is 68 

jaar, en het stadium waarin de kanker zich bevond, werd besloten dit te behandelen met een totale 

radicale prostatectomie. Hij nam al 5 jaar medicatie tegen die klachten bij wat tot dan toe een 

goedaardige prostaatvergroting was. Nader onderzoek vond mijn man overbodig, omdat zijn psa-

waarde in orde was en volgens mij ook omdat hij schrik had voor een operatie. Als fervent 

wielerliefhebber vreesde hij ervoor drie lange maanden niet te mogen fietsen. Na een voordracht over 

plasproblemen verplichtte ik hem een uroloog te raadplegen en via de huisarts kwamen we terecht bij 

Dr. Van Oyen die gespecialiseerd is in robotchirurgie. 

 

Na een aantal bijkomende onderzoeken bleek dat er geen sprake was van uitzaaiingen, maar dat de 

kleine tumoren toch vrij agressief waren. Het was na ieder onderzoek toch bang afwachten op de 

resultaten. Angst, ongeloof, onzekerheid, fatalisme. Het zijn maar enkele van de emoties die door jou 

gieren tijdens deze periode. Een half jaar eerder was ik zelf geopereerd van borstkanker en in de 

wachtkamer van de radiotherapie had ik nog een paar angstaanjagende artikelen gelezen over 

prostaatkanker. Dit was emotionele onrust. 

 

De ingreep werd gepland in het AZ Sint-Jan op 17 februari 2009 en eind januari werden we samen 

uitgenodigd voor een gesprek met de prostaatverpleegkundige, die op een bevattelijke en rustige 

manier uitleg verstrekte en ons een begeleidende map met informatie bezorgde, zodat wij - in theorie 

althans – letterlijk op alles voorbereid waren. Een schitterend initiatief, maar hoe het in de praktijk zou 

verlopen moesten we nog afwachten, moesten we nog ondergaan! 

Bijkomende moeilijkheid dat ik onverwachts een bypassoperatie moest ondergaan. Ik zat dus zelf vier 

dagen eerder in het AZ Sint- Jan dan mijn echtgenoot. 

 

De avond na zijn operatie klaagde mijn man wel over wat pijn en ongemak, wat ik via onze kinderen 

vernam, want ik was zelf nog niet mobiel. Wat een toestanden! Ik wou bij hem zijn en hem bijstaan. 

De volgende dag kon ik hem toch al bezoeken in een rolstoel. Hij zat nog met een operatiehemd aan, 

had nog geen eten gekregen omdat hij eerst winden moest laten en was tot de conclusie gekomen 

dat zo’n prostaatoperatie toch niet niks was. Maar de goede verzorging en de aandacht van de 

prostaatverpleegkundige deden wonderen. Wanneer hij een paar dagen later een aangename 

medepatiënt op de kamer kreeg en wat opbeurend bezoek, knapte hij snel op, veel sneller dan na een 

klassieke operatie zonder robot het geval zou zijn, dat was duidelijk. Enkele dagen na zijn operatie 

mochten we samen naar huis, hij met een sonde en met de wetenschap dat hij voor zichzelf moest 

zorgen, want ik kon werkelijk niets. 
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De thuisverpleegsters waren dames met veel ‘prostaatervaring’, gelukkig maar, want er was altijd wel 

iets waar hij zich zorgen over maakte. Een echt drama werd het toen de sonde verwijderd werd en hij 

helemaal niet onmiddellijk droog bleek te zijn. Je wordt daar wel op voorbereid maar de werkelijke 

beleving is toch nog helemaal anders. Er was heel wat overreddingskracht nodig van de 

thuisverpleegkundigen en van de kinesiste om hem ervan te overtuigen dat alles wel goed zou komen 

en dat je na zo’n ingreep geduld, veel geduld, moest hebben. 

 

Tijdens de controle van dokter Van Oyen, zes weken na de operatie, kon die hem garanderen dat het 

urineverlies snel zou verminderen en dat hij met een fiets met dameszadel mocht rijden. Van goed 

nieuws gesproken! 

 

We zijn ondertussen drie maanden verder en na veel intensieve en regelmatige 

bekkenbodemspieroefeningen is mijn man bijna volledig droog en heeft hij zijn werklust van vroeger 

terruggevonden. Nu gaat hij zich concentreren op zijn erectiele problemen, zegt hij. Ik ben benieuwd! 

 

Al bij al is zo’n prostatectomie geen lachertje, maar we prijzen ons gelukkig met een uitmuntend 

uroloog als dokter Van Oyen, die de hoogtechnologische evolutie in de chirurgie op de voet volgt. 

 

Dank ook aan de prostaatverpleegkundige, het hele team op de afdeling urologie, de huisarts, de 

thuisverpleegkundige en de kinesiste! En ook een welgemeende dank aan de samenstellers van de 

zorgmap, bron van heel wat praktische informatie en onze handleiding tijdens het voorbije 

genezingsproces. 
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Harold vertelt 

 

Nadat in de afgelopen twee jaar mijn PSA-waarde een aantal keren was bepaald en een waarde had 

van 6,4 ng/ml kreeg ik in november 2008 van mijn huisarts te horen dat de waarde gestegen was tot 

7,7 ng/ml en dat hij mij de raad gaf om contact op te nemen met een uroloog. 

Bij mijn eerste bezoek werd een echografie van mijn prostaat gemaakt en bleek dat mijn prostaat 39 

gram woog maar dat het er allemaal rustig uitzag. 

Voor de zekerheid moesten er wel biopten worden genomen maar de verwachting was dat met 

medicijnen mijn plasproblemen wel opgelost zou kunnen worden. 

Op 18 december kreeg ik het nieuws dat er prostaatkanker was geconstateerd, iets waar mijn vrouw 

en ik, gezien de eerdere uitlating van de uroloog, totaal geen rekening mee hadden gehouden. 

Gezien de lage waarde van het PSA werd verwacht dat er geen uitzaaïingen waren maar er moest wel 

een scan van de onderbuik worden gemaakt om dit verder te onderzoeken. Tevens werd verteld 

welke curatieve behandelingsmethoden in aanmerking kwamen en werden er twee boekjes 

overhandigd over prostaatkanker. 

 

Na zo’n onverwachte mededeling ben je toch wel wat verdoofd en konden wij eigenlijk niet bevatten 

dat ik deze ziekte had. Thuis gekomen heb ik een aantal keren tegen mezelf gezegd wat er met mij 

aan de hand was om het ongeloof weg te werken. Even later kwam mijn zoon thuis. We hebben één 

kind. Toen we het hem verteld hadden, vloeiden er wel wat traantjes. De volgende dag hadden we 

een gesprek met onze huisarts en ook met een vriend die huisarts is en beide vertelden ze mij dat 

met zo’n lage PSA-waarde de kans op uitzaaïingen eigenlijk nihil was. Tevens werd door de drie 

geraadpleegde artsen benadrukt dat prostaatkanker zeer goed te behandelen is. In dit stadium had ik 

moeite om over mijn ziekte te praten en alleen de naaste vrienden kregen te horen wat er aan de 

hand was. 

 

Op 9 januari zou de buikscan worden gemaakt en drie dagen later zou ik de uitslag vernemen. Dat is 

lang wachten en ondanks de gunstige uitspraken van de artsen ben je toch wel gespannen en wil je 

graag zo gauw mogelijk weten of er verder inderdaad niets aan de hand is. Een andere vervelende 

factor was dat dit zich allemaal tijdens Kerstmis en de jaarwisseling afspeelde. Voor beide kerstdagen 

hadden we afspraken gemaakt maar je twijfelt of je dat door moet laten gaan. Mensen willen graag 

deze dagen op een gezellige manier doorbrengen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de jaarwisseling. 

Gelukkig hebben we alles door laten gaan en we hebben er nog van genoten ook. Slechts terloops is 

mijn kwaal even aan de orde geweest en ik kreeg alleen maar opbeurende opmerkingen. Na de 

feestdagen, die wilde ik zo zorgeloos mogelijk doorbrengen, ben ik mij in de boekjes over 

prostaatkanker gaan verdiepen en heb ik een uitgebreid gesprek gehad met mijn bevriende huisarts 

en ben ik tot de conclusie gekomen dat in geval van een operatie mijn voorkeur uitging naar een 

robotgeassisteerde operatie vanwege de grotere nauwkeurigheid. 
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Op 12 januari kreeg ik het goede nieuws dat er geen uitzaaïingen waren geconstateerd en dat gezien 

mijn leeftijd, ik ben 64 jaar, mijn prostaat in zijn geheel moest worden verwijderd daar er aan beide 

zijden kwaadaardige cellen waren gevonden. Uiteraard was ik opgelucht dat er verder niets aan de 

hand was maar er werd ook meegedeeld dat er een herstelperiode van circa drie maanden aan 

verbonden was. Vooral het terug continent worden na de operatie zou regelmatige inspanningen 

vergen. Onze reactie hierop was dat je in feite weinig keus hebt en je hoopt dat de kanker zo vlug 

mogelijk uit je lijf verdwenen is en dus ook niet meer verder kan woekeren. 

 

Op 2 februari werd ik opgenomen in het AZ Sint-Jan te Brugge en de volgende dag ben ik laat in de 

middag geopereerd. Ik werd ’s avonds rond 22.00 uur weer wakker op de midcare. Alles was 

voorspoedig verlopen en ik had helemaal geen pijn. 

 

Het herstel ging bijzonder snel en na nog geen drie dagen na de operatie mocht ik weer naar huis, 

wat in mijn geval Nederland is, waar ook de nazorg zou plaatsvinden. Alleen die blaascatheter vraagt 

toch wat aanpassing. 

 

Tot onze grote opluchting kregen wij een paar dagen na mijn thuiskomst een verslag van de 

anatomo-patholoog, die liet weten dat alle kwaadaardige cellen waren verwijderd. Omwille van mijn 

behandeling voor licht lekkende hartkleppen ben ik in het ziekenhuis in Nederland opgenomen om de 

blaaskatheder te laten verwijderen. Nadat dit was gebeurd snoot ik mijn neus en toen wist ik wat 

incontinentie betekende. Ik was er veelvuldig voor gewaarschuwd maar de werkelijkheid is veel erger. 

Als ik maar even hoestte of kracht zette, verloor ik urine. 

 

De volgende dag mocht ik weer naar huis. Je kunt maar het beste zo weinig mogelijk doen want zelfs 

als je van je stoel opstaat voel je het urineverlies. Ik gebruikte in het begin verschillende luiers per 

dag. Mijn vrouw zag mij worstelen met de incontinentie en vroeg zich af of ik niet beter een wat 

minder rigoreuze behandeling had kunnen ondergaan en dan maar kijken waar het schip strandt want 

prostaatkanker is over het algemeen mild. Ook al is er goed incontinentiemateriaal, je voelt je niet 

zeker en je bent bang dat het door je kleren heen gaat. Je voelt je vies en, hoewel onterecht, je 

schaamt je. Gevolg van die alles is dat je thuis blijft en ook voor mijn vrouw is dat niet leuk. We 

hebben één keer geprobeerd te gaan winkelen, maar het werd een fiasco, ik voelde mij te onzeker en 

wij zijn maar snel terug naar huis teruggekeerd. Deze nawee van de operatie was voor mij veel erger 

dan de operatie zelf. 

 

Ik ben dan onmiddelijk begonnen met oefeningen bij de fysiotherapeute en die helpen inmiddels 

goed. In het begin ontbrak bij mij de coördinatie, maar het schijnt eerder algemeen voorkomend te 

zijn. 
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Ter illustratie: op 9 maart zijn wij naar de canarische eilanden gegaan. Ik zag er tegenop en zeker 

tegen de vliegreis maar iedereen raadde me aan te gaan. Het is echter prima verlopen, mede omdat 

er zoveel horeca-gelegenheden zijn zodat er altijd wel een toilet te vinden was. 

Ik ben de bekkenbodemspieroefeningen blijven doen en ik gebruik vanaf begin mei nog maar één 

incontinentieverbandje per dag en ik ondervind nog steeds progressie. 

 

Eind mei hebben we een rondreis door China gemaakt en dat is ons goed bevallen ondanks de soms 

mindere sanitaire voorzieningen. Wel had ik voordat wij vertrokken vaak aandrang tot plassen. Ik heb 

hierover contact opgenomen met de uroloog, die mij, nadat via echografie geconstateerd was dat na 

het plassen mijn blaas leeg was, aangepaste medicatie heeft voorgeschreven. Ik kan niet anders 

zeggen dan dat dit een verademing is. Mocht het met mijn incontinentie onveranderd blijven, waar ik 

overigens niet van uit ga, dan is daar mee te leven. Maar ik voel dat het volledig droog blijven niet  

meer veraf is.  

 

Na de operatie, die ik niet als zwaar of belastend heb ervaren, heb ik de kanker uit mijn hoofd gezet 

en ben ik alleen bezig met de incontinentie. Ook bij mijn vrouw en zoon speelt de kanker niet meer 

mee. 

 

Half juni ben ik ter controle naar de uroloog geweest. Ondanks dat je denkt dat alles in orde is, is er 

toch altijd een bepaalde spanning. Een PSA-waarde van 0,04 ng/ml. Ik mag nu een half jaar 

wegblijven en dat is met deze voorgeschiedenis het maximaal haalbare, dus ik mag zeker niet klagen. 

Ik heb het gevoel dat ik ’s nachts zonder incontinentiemateriaal kan, maar het is en blijft voor mij toch 

een hele stap om het laatste verbandje weg te laten. Toch zal dat op korte termijn moeten. Overdag 

geen verband meer gebruiken is wat moeilijker. Je maakt altijd wel eens een onverwachte 

bewegingen of je spant je in en dan treedt er in lichte mate toch nog wat urineverlies op. Vaak gaat 

het maar om een paar druppeltjes. Nog een klein beetje geduld en dan is ook dat probleem weer 

opgelost. 

 

Ik kan niet nalaten nogmaals te vermelden dat ik blij ben dat ik uiteindelijk voor de robotchirurgie heb 

gekozen en dat ik mij in jullie ziekenhuis heb laten opereren. 


