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De blaas verwijderen
(cystectomie) en de
blaasvervangende operatie
Blaaskanker bij de man

Inleiding
Uit onderzoek is gebleken dat u een blaastumor heeft. Van uw uroloog heeft u uitleg gekregen over
de noodzaak van een operatie. In deze folder geven wij informatie over blaaskanker, de operatie en
de periode na de operatie. Dit is een aanvulling op de voorlichting van uw behandelend arts die u
heeft gekregen op de polikliniek urologie. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan
gerust aan de arts of verpleegkundige.
Blaastumoren zijn alle gezwellen die uitgaan van de blaaswand. U heeft al een Trans Urethrale
Resectie (TUR) van de blaastumor ondergaan. Weefselonderzoek heeft aangetoond dat de
kwaadaardige blaastumor doorgegroeid is in de blaasspier (zie tekening). Dit noemen we een spierinvasief groeiende blaastumor. Daarom is een operatie noodzakelijk waarbij uw blaas wordt
verwijderd (radicale cystectomie). Voordat er tot behandeling overgegaan kan worden, worden eerst
röntgenfoto’s van uw buik en longen (CT-scan) gemaakt. Uw uroloog zal daarna in een overleg met
de medisch oncologen en de radiotherapeuten uw ziektegeschiedenis bespreken. Dit multidisciplinaire
overleg is om voor u het beste behandelplan te kiezen.

Wat is een radicale cystectomie?
De operatie begint altijd met het verwijderen van de lymfeklieren in het bekken. De patholoog bekijkt
deze meteen. Als de klieren uitzaaiingen bevatten, wordt de operatie niet voortgezet. Na nieuw multidisciplinair overleg zal een verdere behandeling voor u gekozen worden. Als de klieren geen
uitzaaiingen bevatten, wordt een radicale cystectomie verricht. Een cystectomie bij de man houdt in
dat de blaas met de prostaat en de zaadblaasjes verwijderd wordt. Soms moet ook de plasbuis
verwijderd worden. Dit is alleen nodig als de blaastumor in de plasbuis groeit.

Na een radicale cystectomie kan de urine niet meer in de blaas opgevangen worden. Voor het
opvangen van de urine moet een nieuwe afleiding gemaakt worden. Er twee verschillende manieren
voor de afleiding van de urine.

Het urine-stoma volgens Bricker
Hierbij wordt een stukje dunne darm van ongeveer vijftien tot twintig centimeter vrijgemaakt waarna
de urineleiders in het vrijgemaakte stukje darm worden geplaatst. Het uiteinde van deze darm wordt
via een opening in de buikhuid naar buiten geleid en vastgemaakt op de buik. Op die manier ontstaat
er een voordurende stroom urine vanuit de nieren door de urineleiders naar het stukje darm en

vervolgens naar buiten. Op uw buik zult u altijd een stomazakje hebben waarin de urine opgevangen
kan worden. Dit is een simpele en betrouwbare techniek met weinig complicaties.

Blaasvervanging (“kunstblaas” of neo-blaas)
Met een 60 cm stuk dunne darm kan een kunstblaas gemaakt worden. De kunstblaas wordt op de
plasbuis aangesloten. De urineleiders worden in de nieuw gevormde blaas gehecht. U kunt op de
normale manier, via de plasbuis, uw urine lozen. U heeft geen stoma. Het reservoir neemt de functie
van de blaas over, namelijk het verzamelen van urine die de nieren uitscheiden. Een groot voordeel
hiervan is dat er geen stoma nodig is en dat de urine het lichaam via de ‘normale’ weg verlaat. Bij een
gewone blaas geven zenuwen een seintje aan de hersenen als de blaas vol is en dan krijg je aandrang
om te plassen. Een reservoir van darm heeft deze zenuwen niet en daarom voelt men geen aandrang
als het reservoir vol is. Men moet ‘op de klok’ plassen en als men veel drinkt wat vaker plassen. Ook ’s
nachts moet de wekker worden gezet om te plassen. Op termijn is dit ongeveer één keer per nacht.
Doet men dit niet, dan verliest men ’s nachts urine en zal men daarvoor opvangmateriaal

(incontinentie verband) moeten gebruiken. Vlak na de operatie moet men elke twee tot drie uur gaan
plassen. Later wordt het reservoir groter en is in de meeste gevallen elke vier uur plassen voldoende.
Belangrijk is dat het reservoir niet te vol wordt (ongeveer 500 ml). Mensen met een reservoir van
darm moeten opnieuw leren plassen. Een gewone blaas is een spier die zich samentrekt als men wil
plassen, de darm heeft deze functie niet. De nieuwe blaas wordt door persen met de buik geledigd.

Voorbereiding op de operatie
U krijgt een gesprek met een verpleegkundige van de afdeling urologie. De verpleegkundige noteert
alle gegevens die van belang zijn voor de operatie en geeft u informatie over de operatie en de
periode van herstel. Zo nodig krijgt u een afspraak bij een van de stomaverpleegkundigen.
De dag voor de operatie heeft u een afspraak met de anesthesist. Die zal u informeren over de
verdoving. Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit melden bij de uroloog, bij
de verpleegkundige en bij de anesthesist.

Voorbereiding thuis
U start thuis één dag voor de opname (dus twee dagen vóór de operatie) al met een restenarm dieet
(pudding, flan, soep, beschuit, platte kaas, pap, thee, koffie).

Opnamedag
U wordt een dag vóór de operatie opgenomen op de afdeling urologie om u voor te bereiden op de
operatie:
•

Op de afdeling wordt u gelaxeerd volgens een bepaald schema zodat uw darmen schoon zijn
tijdens de operatie.

•

De verpleegkundige van de afdeling neemt met u de eventuele veranderingen door naar
aanleiding van het gesprek met u op de polikliniek.

•

De stomaverpleegkundige geeft u meer informatie over de stoma en de stomaverzorging.
Hij/zij zal ook de stomaplaats bepalen in overleg met de arts. Als er gekozen is voor een
blaasvervangende operatie, zal toch een stomaplaats bepaald moeten worden. Soms kan
namelijk tijdens de ingreep blijken dat het technisch niet mogelijk is om een nieuwe blaas te
vormen. In dit geval moet alsnog een stoma aangelegd worden.

De arts komt bij u langs

om de plaats van de stoma te controleren en om eventuele vragen te beantwoorden over de
operatie.
•

Er wordt bloed geprikt op de afdeling.

•

Tijdens de opname krijgt u een injectie in uw buik of bovenbeen (zie protocol). Dit vermindert
de kans op een trombosebeen. Deze injectie krijgt u elke avond. Ook thuis worden deze
injecties verder gegeven. U krijgt ook compressiekousen aangemeten. Deze draagt u tijdens
uw hospitalisatieperiode en verder thuis na ontslag uit het ziekenhuis (zie protocol)

•

Vanaf middernacht mag u niets meer drinken en/of eten.

De dag van de operatie
•

De verpleegkundige vraagt u te gaan douchen. Ondertussen wordt uw bed verschoond. Na
het douchen krijgt u een speciaal operatiejasje aan.

•

De verpleegkundige vraagt u om nog even naar het toilet te gaan.

•

Een uur vóór de operatie krijgt u premedicatie zoals dat is afgesproken met de anesthesist.
Dit zijn medicijnen die uw lichaam voorbereiden op de verdoving. Van de verpleegkundige
krijgt u daarvoor medicijnen die u kalm of slaperig maken.

•

Vervolgens brengt de verpleegkundige u naar de operatieafdeling. Dat gebeurt zodra er
gebeld wordt dat ze u verwachten.

De operatie
De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Ook krijgt u via een prik in uw rug een slangetje
ingebracht. Hierdoor kunnen tijdens en na de operatie pijnstillers toegediend worden door middel van
een pijnpomp.
De operatie gaat als volgt:
Met een snede in de buik worden de blaas en de lymfeklieren in het bekken bereikt.

De lymfeklieren

worden verwijderd en de patholoog-anatoom onderzoekt de lymfeklieren direct. Als de uitslag bekend
is en als blijkt dat er geen uitzaaiingen in de lymfeklieren aanwezig zijn, wordt de blaasverwijdering
voortgezet.

De blaas wordt volledig verwijderd, inclusief de prostaat met de zaadblaasjes. De

zenuwen die belangrijk zijn voor de erectie kunnen hierbij beschadigd raken. Afhankelijk van wat er
met u is afgesproken, wordt ofwel een urinestoma ofwel een kunstblaas aangelegd.
operatiegebied worden twee wonddrains achtergelaten om overtollig wondvocht af te voeren.

In het
Ook

heeft u twee dunne slangetjes in de urineleiders. Als u een urinestoma heeft, worden deze twee
slangetjes via de stoma afgeleid. Bij een kunstblaas worden deze twee slangetjes via de buikwand
afgeleid.
Deze slangetjes zijn nodig voor de genezing van de nieuw gemaakte verbinding tussen urineleiders en
darm.

Bij een vervangblaas krijgt u ook een katheter via uw penis en via de buikwand. Deze beide

katheters komen in de vervangblaas terecht en helpen de urine draineren naar buiten. Deze urine
wordt opgevangen in collecteerzakken.

Na de operatie
Na de operatie gaat u naar de ontwaakkamer. Hier worden uw hartslag, bloeddruk en pijn
gecontroleerd. Zodra deze controles stabiel zijn, wordt u naar de Intensive Care afdeling gebracht. De
controles worden op de midcare-afdeling nog een aantal maal herhaald. De tweede of derde dag na
de operatie wordt u in principe weer teruggebracht naar de afdeling urologie.
Wat kunt u na de operatie verwachten?
•

U heeft een infuus in uw arm en in een halsvene. De eerste dagen werken uw darmen nog
niet. Geleidelijk hervatten zij hun functie. Daarom mag u in het begin niet eten en drinken en
krijgt u vocht en speciale voeding (TPN of totale parenterale nutritie) toegediend via het
infuus.

•

U heeft een slangetje via de neus naar de maag dat de maagsappen afvoert (maagsonde).

•

In uw rug heeft u een dunne catheter, aangesloten op een pijnpomp. Hierdoor worden
continu medicijnen toegediend om de pijn te bestrijden.

•

U heeft twee dunne slangetjes in de urineleiders (urethercatheters). Deze zullen ongeveer de
10e en 11e dag na de operatie verwijderd worden.

•

U heeft in het operatiegebied twee wonddrains (easyflows). Hierdoor wordt overtollig
wondvocht afgevoerd.

•

Bij een kunstblaas heeft u twee blaaskatheters: één blaaskatheter via de penis en één via de
buikwand. De verpleegkundige zal de vervangblaas in de periode na de operatie regelmatig
spoelen om de slijmvlokken, die de darmen blijven produceren, uit te spoelen. De katheters
zouden anders verstopt raken. De katheters blijven ongeveer twintig dagen zitten zodat de
naden in de vervangblaas kunnen genezen.

De dagen na de operatie
•

De uroloog bepaalt wanneer u weer mag eten en drinken. Dit kan pas als uw darmfunctie
weer op gang is gekomen.

•

De vierde of vijfde dag na de operatie wordt het slangetje in uw rug, waarmee de pijnstilling
geregeld wordt, verwijderd. U krijgt in plaats hiervan andere pijnstilling.

•

De wonddrains worden in overleg met de uroloog verwijderd.

•

Om de kans op een trombosebeen te verkleinen, is het van belang dat u zo snel mogelijk
weer uit bed komt.

•

Op de 10e en 11e dag worden de slangetjes, die in de urineleiders zitten, verwijderd onder
bescherming van een antibioticum.

•

U wordt stap voor stap geleerd om de stoma zelf te verzorgen. Hierbij wordt ook uw
eventuele partner betrokken.

Ongeveer drie tot vier weken na de operatie bent u voldoende hersteld om naar huis te kunnen gaan:
•

Als u een urinestoma heeft, zullen alle “slangen” dan verwijderd zijn.

•

Als u een vervangblaas heeft gekregen, gaat u eventueel met de blaaskatheters naar huis. Na
drie weken vindt er een heropname plaats. Er zal dan een foto met contrastvloeistof gemaakt
worden om de vervangblaas te controleren op lekkage. Als er geen lekkage is, word de
katheter via uw penis verwijderd. U kunt dan gaan oefenen met plassen, zo nodig zal u
geleerd worden te katheteriseren. Als dit goed gaat, wordt ook de andere katheter verwijderd.
Daarna mag u naar huis.

Waarschuw de verpleegkundige als u het gevoel heeft dat u moet plassen, maar het niet
lukt!

Uw herstel
Thuis kunt nog regelmatig wat bloed in uw urine hebben. Ook kunt u weer wat bloed verliezen nadat
de urine helemaal helder was geworden. Dit hoort bij het normale genezingsproces. Zolang de urine
helderder wordt als u goed drinkt, is dat geen enkel probleem.
Uw urine zal in het begin altijd wat slijm bevatten dat afkomstig is van het darmweefsel. Op den duur
zal dit verminderen. U neemt hiervoor 1 bruistablet Lysomucil per dag en er wordt gevraagd om twee
liter per dag te drinken.
Na de operatie is de totale lengte van de darmen wat afgenomen. Meestal geeft dit geen problemen.
Ook hoeft u geen speciaal dieet te volgen. In sommige gevallen is de ontlasting iets dunner. Uit
onderzoek blijkt dat de darmwand de verzamelde urine niet opneemt maar soms wel de daarin
opgeloste stoffen. Het slijmvlies van de dunne darm verandert en gaat steeds meer lijken op het
slijmvlies van de blaas.
Als u een kunstblaas heeft, zult u in het begin vaak moeten plassen en voelt u ook continu een
aandrang tot plassen. Dit kan gepaard gaan met urineverlies. Als u goed drinkt, zal het gevoel, dat u
continu moet plassen, snel verdwijnen.

Mogelijke complicaties na de ingreep
•

Nabloeding: na iedere operatie kan een nabloeding optreden, ondanks dat alle bloedende
bloedvaten tijdens de operatie zorgvuldig worden gestelpt.

•

Wondinfectie: na iedere operatie kan een wondinfectie optreden, dit komt echter zelden
voor.

•

Urinelekkage: er is een kleine kans op urinelekkage bij de aanhechting van de urineleiders
aan de darm. De slangetjes in de urineleiders zullen dan langer in blijven.

•

Platzbauch: ondanks dat de buikwand zorgvuldig wordt gesloten, kan het soms gebeuren
dat de gebruikte hechtingen stuk gaan. In dat geval is een nieuwe operatie nodig om de
buikwand weer te sluiten.

•

Vernauwing van de urineleiders: ter hoogte van de nieuw gevormde verbinding tussen de
urineleider en de darm kan soms een vernauwing ontstaan. De nieren zullen daardoor de
urine minder vlot kwijt kunnen en hierdoor opzetten (stuwen). Deze vernauwing kan in een
later stadium opgeheven worden door een nieuwe ingreep.

Bijwerkingen van de ingreep
Plasklachten na een vervangblaas
Na de operatie moet u opnieuw leren plassen. De blaas is een spier die samen trekt als u moet
plassen, de darm heeft deze functie niet. Door persen met de buik kunt u de vervangblaas ledigen. Als
u de blaas niet volledig leeg kunt plassen, zal u aangeleerd moeten worden om de vervangblaas met
een katheter leeg te maken (zelfkatheterisatie). Omdat de vervangblaas geen zenuwen heeft om
aan de hersenen signalen door te geven dat deze vol zit, zult u geen aandrang voelen. Daarom
moet u “op de klok” gaan plassen. In de periode kort na de operatie moet u iedere twee tot drie uur
gaan plassen. Ook ’s nachts zult u in het begin vaker moeten plassen, eventueel kunt u de wekker
zetten. Doet u dat niet, dan zult u ’s nachts urine verliezen. Later wordt het reservoir groter en hoeft u
minder vaak te plassen.
Na de operatie kunt u ongewild urineverlies hebben. Vaak is dit tijdelijk. Als het urineverlies
aanhoudt, zult u hiervoor naar een bekkenbodem fysiotherapeut verwezen worden. U krijgt dan
oefeningen voor uw bekkenbodemspieren, zodat u weer controle krijgt over het plassen.
Na de operatie bevat de urine altijd bacteriën. De urinekweek is dus altijd positief, dit hoeft echter niet
met antibiotica te worden behandeld. Zolang de urine niet terugstroomt naar de nieren kunnen deze
bacteriën geen kwaad. Ze zijn dan niet gevaarlijk voor het nierbekken of de nieren. De kans dat er

urine terugstroomt naar de nieren is bij deze operatie gering. Bij klachten van pijn en koorts krijgt u
eventueel een kuur antibiotica. Wel is het van belang om voldoende te blijven drinken, ongeveer
anderhalf tot twee liter per dag.
Seksualiteit
•

Verlies van erecties: de zenuwen, die voor een erectie zorgen, lopen onder de prostaat.
Omdat

bij

deze

operatie

ook

de

prostaat

verwijderd

moet

worden,

kan

een

zenuwbeschadiging ontstaan waardoor erectiestoornissen optreden. Vaak is het erg lastig en
niet veilig om deze zenuwen te sparen. Na deze ingreep kunt u dus impotent worden.
•

Zaadlozing: de prostaat produceert het zaadvocht, de testikels produceren de zaadcellen. Bij
een zaadlozing wordt het zaadvocht met de zaadcellen naar buiten gedreven. Omdat de
prostaat verwijderd is, treedt er geen zaadlozing meer op. Vaak kunt u nog wel een orgasme
krijgen ondanks de mogelijke erectiestoornissen. Dit is een orgasme zonder zaadlozing.

•

Algemeen: aan uw seksuele gevoelens verandert na de operatie meestal niets. Maar de
lichamelijke veranderingen die optreden na deze grote operatie kunnen veel invloed hebben
op uw lichamelijk en psychisch functioneren. Als u na de operatie seksuele problemen heeft,
kunt u dit altijd met uw uroloog bespreken. Samen met u wordt bekeken of er een oplossing
mogelijk is.

Belangrijke leefregels voor de eerste vier tot zes weken
•

Door de operatie kan uw conditie verminderd zijn, u raakt sneller vermoeid. Luister goed naar
uw lichaam. Breid geleidelijk uw actactiviteiten uit. Uw conditie zal gaandeweg verbeteren.

•

Als u met een blaaskatheter ontslagen bent uit het ziekenhuis, wees er dan voorzichtig mee.
Als er geen urine meer afloopt of als u veel urinelekkage naast de katheter heeft, kijk dan
eerst of de katheter niet ergens afgeknikt zit. Als er helemaal geen urine meer komt in de
katheterzak na 15 minuten, moet u contact opnemen met het ziekenhuis.

•

Drink 2 liter vocht per dag.

•

Wij adviseren u om geen zware lichamelijke arbeid te verrichten of te sporten gedurende de
eerste zes tot acht weken.

•

Het is verstandig de eerste 8 weken niet te fietsen.

•

Autorijden kunt u na 2 weken weer hervatten.

•

Pers niet bij de ontlasting. Zorg voor een geregelde zachte stoelgang (vezelrijke voeding!).

•

Neem de tijd voor het verzorgen van de stoma. Dit voorkomt lekkage. In het begin zal de
verzorging nog onwennig zijn, maar al doende krijgt u er handigheid in.

Lotgenotencontact
Sommige mensen hebben behoefte aan contact met lotgenoten. Zij vinden steun in het uitwisselen
van ervaringen en het delen van gevoelens met mensen die zich in een vergelijkbare situatie
bevinden. Ook kan praktische informatie uitgewisseld worden. Voor informatie verwijzen we u naar de
lijst van de Medisch Maatschappelijk Werker.

Wanneer moet u na ontslag tot aan uw eerste poliklinische controle contact opnemen met
het ziekenhuis?
•

Bij plotseling hevige of aanhoudende buikpijn ondanks paracetamol (dosering: vier maal
daags - om de zes uur - twee tabletten paracetamol van 500 mg of één tablet van 1 gram).

•

Bij koorts boven de 38,5°C.

•

Als er geen urineproductie meer is via de urinestoma of als u plotseling niet meer kunt
plassen.

•

Als u bloedverlies vanuit de urinestoma of de plasbuis heeft.

•

Als u urinelekkage of huidirritatie heeft naast de stoma, kunt u direct contact opnemen met
de stomaverpleegkundigen.

Controle op de polikliniek
Na ongeveer vier weken komt u bij uw uroloog op controle. Als de uitslag van het weefselonderzoek
nog niet bekend was tijdens de opname, zal uw uroloog het resultaat van het weefselonderzoek
tijdens deze controleafspraak met u bespreken. Ook wordt er een echo gemaakt van uw nieren om te
controleren of er géén uitzetting van uw nieren optreedt, dus of er een goede afvloed is van urine
naar de stoma.

Heeft u nog vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u ze stellen aan uw behandelend
specialist of aan de verpleegkundige op de afdeling.

Incontinentie

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 blaas- en
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:

frequente

mictie,

nycturie,

aandrangsincontinentie), mictiesymptomen (bijv. een minder krachtige urinestraal, sproeien, hesitatie
en nadruppelen) en symptomen die zich manifesteren na de urinelozing (bv. 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 sluitingsdruk 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 zijn de laatste jaren overigens veel verbeterd.
De patiënten worden ook voorgelicht over hun dieet en drinkgedrag. 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.

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

Richtlijnen voor het gebruik van katheters en urine-opvangzakken
•

er is een groot aanbod van urine-opvangzakken met toebehoren. Urine-opvangzakken met
een inhoud van 500 tot 600ml kunnen overdag worden gebruikt als beenzak. De grote zakken
(1500 tot 2000ml) zijn geschikt voor de nacht en kunnen met een beugel aan het bed worden
bevestigd. Nachtzakken hebben over het algemeen een lange slang.

•

sommige urine-opvangzakken hebben een kraantje (aftap) waarmee u de urine-opvangzak
kunt laten leeglopen in het toilet. Daarnaast zijn er ook zakken met een terugslagventiel (ter
voorkoming van het teruglopen van de urine). Het aanzetstuk van het collecteersysteem moet
ondergedompeld worden in de ontsmettingsalcohol alvorens deze aan te sluiten op de
katether.

•

de meeste urine-opvangzakken hebben een zacht vlies (non-woven) aan de achterkant. Zo
voorkomt men dat de urine-opvangzak aan het been gaat kleven.

•

er zijn ook urine-opvangzakken met 2 of 3 vakken waardoor het zakje de vorm van het been
aanneemt. Als de urine-opvangzak gevuld is met urine heeft men geen last van een bolle
ballon op het been.

•

u kunt de kans op lekkage en infectie verkleinen door ervoor te zorgen dat de afvoerslang niet
afknikt zodat de urine vlot kan doorstromen naar de urine-opvangzak.

•

als het dragen van een urine-opvangzak op het onderbeen onmogelijk is, is fixatie op het
bovenbeen noodzakelijk. Als u bij deze vorm van bevestiging gaat zitten heeft u kans dat de
urine-afvoer uit de katheter stagneert. U kunt dit voorkomen door bij een zittende houding de
knie op een iets lager niveau te brengen dan het onderlichaam. Dus: zorg ervoor dat de
urinezak zich steeds lager bevindt dan de blaas.

•

het verwisselen van urine-opvangzakken is afhankelijk van het soort urine-opvangzak en de
hoeveelheid urine die u loost. Ook de geurontwikkeling of een urineweginfectie kan aanleiding
zijn om de urine-opvangzak te verwisselen.

Richtlijnen in verband met het incontinentiemateriaal
•

draag nooit extra inleggers in het verband. Dit belemmert de absorptie. Bij twijfel kunt u beter
een groter verband gaan gebruiken.

•

draag verbanden in een nauw aansluitend ondergoed of speciaal (net)broekje. Ze moeten
strak tegen het lichaam gedragen worden want alleen dan functioneren verbanden optimaal
en worden luchtjes voorkomen. Ondergoed dat langer in gebruik is en dat door het vele
wassen uit model is geraakt moet worden vervangen.

•

draag het verband iets hoger aan de voorkant dan aan de achterkant. Sommige verbanden
geven door middel van een tekentje aan wat de voorkant is.

•

een te groot verband gaat opbollen en sluit onvoldoende aan bij de liezen, waardoor lekkage
kan ontstaan. Het dragen van de juiste maat van verband is daarom belangrijk.

•

controleer regelmatig of het verband vol is. Sommige verbanden hebben een zogenaamde
vochtindicator. Deze tekens of letters geven door middel van verkleuring of vervaging aan of
het verband verzadigd is.

•

voor de nacht en op dagen dat u diuretica (vochtafdrijvende medicatie) gebruikt, is het aan te
bevelen om een verband met een groter absorptievermogen te gebruiken.

•

verschoon uw verband regelmatig. Afhankelijk van de mate van incontinentie en de frequentie
van urineverlies, is 2 tot 5 keer per dag verschonen een algemene richtlijn. Verliest u
voortdurend urine dan is 5 maal per dag verschonen aan te bevelen.

Hygiëne
Een goede huidverzorging bij incontinentie is erg belangrijk. De werking van urine op de huid kan
leiden tot vervelende huidirritaties. Dit kunt u voorkomen door de huid goed schoon en droog te
houden. Was daarom de huid regelmatig, bij voorkeur zonder zeep, en droog deze goed af. Besteed
daarbij extra aandacht aan de huidplooien omdat de huid op deze plaatsen sneller gaat 'broeien'. Na
het afdrogen kunt u de huid eventueel insmeren met een lotion (olie) of crème. Een
huidbeschermende zalf op basis van zinkoxide kan ook gebruikt worden.

Bekkenbodemspieroefeningen

Waarom moet je bekkenbodemspieroefeningen doen?

Na de 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.

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 patiënt 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 patiënt kan dit controleren door twee vingers op het perineum (de dam onder
de balzak) te leggen. De patiënt voelt nu een samentrekking van de spieren. Vaak zal ook de basis
van de penis zich lichten. Dit is een aanwijzing dat de patiënt 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 patiënt 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
worden 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 patiënt 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 patiënt moet er zich van bewust zijn dat een sluitspier
ook kan worden overtraind en dat dit voor veel ongemakken kan zorgen.

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 patiënt 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 patiënt 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 patiënt 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 kan men proberen om de penis op te
lichten door middel van de contractie. Indien de patiënt daarin slaagt, is de uitvoering van deze
basisoefening perfect en kan worden overgegaan naar de volgende oefeningen.

De krachtoefening

De patiënt ligt in ruglig met de benen opgetrokken en lichtjes gespreid. Hij moet nu de
bekkenbodemspieren krachtig samentrekken gedurende 1 seconde en daarna de bekkenbodemspieren
ontspannen gedurende 2 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.

Een oefening op uithouding

De patiënt 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 20 seconden. Deze oefening moet tien keer herhaald
worden.

Oefenen van het reflexmatig opspannen van de bekkenbodemspieren

Naast het herhaald uitvoeren van de bekkenbodemspieroefeningen is het 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 patiënt urineverlies ervaren (stressincontinentie). De patiënt zal een reflex moeten aanleren om
vóór het niezen, hoesten, heffen, opstaan, vooroverbuigen, ... de sluitspier samen te knijpen. De
sluitspier blijft dan samengetrokken tijdens de periode van verhoogde druk in de onderbuik: bijv.
tijdens het hoesten, niezen, … Pas wanneer de druk in de onderbuik is verdwenen, kan men rustig de
sluitpier opnieuw ontspannen.

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: bijv. 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 contracties van de bekkenbodemspieren per dag geven goede resultaten.

•

oefeningen over de ganse dag spreiden.

•

oefeningen tijdens dagelijkse activiteiten uitvoeren.

•

gradueel weglaten van incontinentiemateriaal (eerst ‘s nachts, dan ‘s morgens).

•

plaskalender bijhouden en meebrengen bij de eerste postoperatieve controle.

•

thuistraining vraagt veel discipline.

•

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

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

Medisch Maatschappelijk Werk

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 medischmaatschappelijk 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
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
thuisopvang.

•

bij conflictsituaties (in een relatie, in verband met het werk of in verband met de woonsituatie,
zoals bv. een huurwoning). Er wordt 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 cystectomie

Meestal gebeurt het eerste contact met de patiënt in het ziekenhuis zelf. Uit de uitleg die de uroloog
of de oncologisch gespecialiseerd verpleegkundige 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 anamnese afgenomen. Deze sociale anamnese is een verkennend gesprek waarin
de MMW (onderliggende) hulpvragen probeert te herkennen 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 wordt 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 gepoogd 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 herkennen. In volgend deel worden de specifieke hulpvragen besproken die zich
voordoen bij mannen die een cystectomie ondergaan. Deze lijst is niet eindig of vaststaand en
probeert slechts een beeld te geven van de meest voorkomende hulpvragen.

Specifieke hulpvragen
Thuiszorg/dienstverlening
•

thuisverpleging: Patiënten die een cystectomie hebben ondergaan en die het ziekenhuis
verlaten, hebben thuis verzorging nodig: er moeten laag moleculaire heparines (onder de
vorm van een inspuiting) toegediend worden en soms is er nog het verband rond de penis dat
dagelijks moet 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
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.

•

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 een cystectomie. 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.

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.

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 cystectomie 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
vuilniszakken.

•

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 over 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)

Bijlagen

De anesthesie

Wat is anesthesie?

Het woord 'anesthesie' betekent ‘ongevoeligheid voor pijn’. Het gaat om pijn die veroorzaakt wordt
door een medische of een heelkundige ingreep.
Men onderscheidt twee vormen van anesthesie: de algehele en de regionale anesthesie. Volgens de
eerste methode wordt de patiënt volledig ‘in slaap gebracht’, terwijl bij de tweede methode de
zenuwen van het te opereren lichaamsdeel verdoofd worden. Soms gebruikt men beide technieken
gelijktijdig. De keuze voor algehele of voor regionale anesthesie wordt bepaald door uw
gezondheidstoestand en het type ingreep dat u zult ondergaan. Soms is een keuze tussen beide
mogelijk en zal de anesthesioloog dit met u bespreken.
Tijdens de ingreep zal de anesthesioloog u nauwlettend observeren. Hij stelt een aangepaste
behandeling in zodat u de ingreep veilig kan doormaken.

De algehele anesthesie of narcose

Deze methode van verdoven maakt u bewusteloos en ongevoelig voor pijn. Meestal gebruikt men
hiervoor geneesmiddelen die ingespoten worden via een ader en onmiddellijk op de hersenen
inwerken. Daarbij wordt een masker met zuurstof boven uw gezicht gehouden om het zuurstofgehalte
in uw bloed te verhogen. Soms kan men het slaapmiddel toedienen via het masker, dat op het
aangezicht aangebracht wordt. Deze manier van inslapen draagt de voorkeur bij kleine kinderen.
Deze krachtige en betrouwbare geneesmiddelen brengen u in een kunstmatige slaap die sterk
verschilt van de natuurlijke slaap. Deze geneesmiddelen hebben een belangrijke weerslag op de
ademhaling, het hart en de bloedsomloop. Hier komt de anesthesioloog tussen in het bewaken en
bijsturen van de werking van alle vitale organen. Hiervoor beschikt hij over aangepaste medische
apparatuur en extra geneesmiddelen. Vaak zal hij een buisje in de luchtpijp brengen en een
beademingstoestel gebruiken zodat de zuurstofvoorziening niet in het gedrang komt. Tot de extra
geneesmiddelen behoren bijvoorbeeld de krachtige pijnstillers, de spierverslappers en de medicatie
die de bloeddruk regelen. Zo nodig worden infuusoplossingen of bloedproducten toegediend ingeval
van overmatig vocht- en bloedverlies.
Op het einde van de ingreep zal de anesthesioloog de anesthesie beëindigen. Indien nodig worden
geneesmiddelen toegediend die de uitwerking van deze stoffen versnellen. Na de ingreep wordt u in
de ontwaakruimte verzorgd. Hier wordt u terug wakker. De bloedsomloop en de ademhaling worden
er verder gecontroleerd. Bij zwaardere ingrepen en afhankelijk van uw gezondheidstoestand kan
vooraf of na de ingreep beslist worden tot opname op de intensieve zorgen afdeling. Na de narcose
houdt de anesthesioloog zich eveneens bezig met de pijnbestrijding. De sedatie is een veel lichtere

'algehele anesthesie'. Sedatie kan, zoals bij een anesthesie, ook de ademhaling en de
beschermreflexen van uw longen (slikken, hoesten) onderdrukken. De veiligheidsvoorwaarden en
voorbereiding voor een sedatie zijn in principe dezelfde als voor de algehele anesthesie. Sedatie zal
gebruikt worden bij onaangename of pijnlijke medische onderzoekstechnieken (zoals endoscopieën).

Regionale anesthesie

Pijn wordt geleid via de zenuwen naar de hersenen. Wanneer men deze geleiding uitschakelt, wordt
een deel van het lichaam ongevoelig gemaakt of geanesthesieerd. Een dergelijke verdoving kan tot
stand gebracht worden door rond de zenuwen bepaalde geneesmiddelen ('locale anesthetica') in te
spuiten. Naar gelang van de lichaamsstreek en de toegangsweg, krijgt deze techniek een
verschillende naam. Een ruggenprik laat toe het onderste deel van het lichaam te verdoven. Er
bestaan andere technieken die het mogelijk maken slechts een arm, een been of een voet te
verdoven.

Wie dient de anesthesie toe?

De anesthesioloog is een arts-specialist in de anesthesie waarbij hij een vijf jaar durende opleiding
doorlopen heeft om de technieken van anesthesie, intensieve zorgen, urgentiegeneeskunde en
pijntherapie aan te leren en te beheersen. Gedurende deze specialisatieopleiding kan een artsspecialist in opleiding zelfstandig allerlei anesthesietaken uitoefenen onder toezicht van een artsspecialist in de anesthesie.

Het pre-anesthetisch onderzoek

Om u beter te leren kennen en uw gezondheidstoestand te evalueren, zal de anesthesioloog een
dossier aanleggen. Uw behandelende arts kan hem hierbij helpen. Aanbevelingen voor het preanesthetisch onderzoek werden opgesteld door de anesthesiologen en kan in samenspraak met uw
huisarts gebeuren. Dit pre-anesthetisch onderzoek is belangrijk. Het laat toe om de risico's, die aan
elke ingreep verbonden zijn, te definiëren. Wij verzoeken u de vragenlijst van het Preoperatief
samenwerkingsdocument correct te beantwoorden. Het gaat immers om uw veiligheid. Veel aandacht
zal besteed worden aan de geneesmiddelen die u inneemt. Zelfs een aspirientje tegen de hoofdpijn,
ingenomen enkele dagen vóór de ingreep, kan belangrijk zijn!

Komt u de dag vóór de ingreep tijdig binnen, dan komt een anesthesioloog vóór de ingreep even
langs op uw kamer. Dit geeft u de gelegenheid om met een anesthesioloog de anesthesietechniek te
bespreken.
De anesthesioloog die uw narcose verzorgt, is niet noodzakelijk dezelfde persoon die u preoperatief
gezien hebt, maar is wel ingelicht door zijn collega anesthesioloog. Komt u dezelfde dag van de
ingreep binnen of komt u dringend binnen, zullen we u kort voor de inleiding van de anesthesie in het
operatiekwartier spreken.

Nuchter blijven

Voor uw veiligheid vragen wij u vanaf 12 uur middernacht (minimum 6 uur vóór de ingreep) niet te
roken, te eten of te drinken. Uw maag moet immers leeg zijn voor de ingreep. Niet nuchter zijn leidt
tot uitstel van uw ingreep. Ringen, sieraden en piercings moeten vooraf verwijderd worden. Vals
gebit, bril, contactlenzen en gehoorapparaat laat u ook beter op de kamer in bewaring.

Premedicatie en thuismedicatie

Om het angstgevoel vóór de ingreep te verminderen, kan de anesthesioloog een premedicatie
voorschrijven. Dit is een geneesmiddel die u voorbereidt op de anesthesie en u in zekere mate
kalmeert. Bij dagziekenhuis of kort verblijf wordt dit meestal niet gedaan.
Geneesmiddelen

voor

het

hart

en

de

longen,

cortisonepreparaten,

anti-epileptica

en

maagzuurremmers mogen de morgen van de ingreep genomen worden met een slokje water.
Bloedverdunners moeten vóór de ingreep gestopt worden. Uw arts kan het best beoordelen welke
geneesmiddelen u al dan niet verder mag innemen.

Het ontwaken

Deze term leidt tot verwarring en wordt beter vervangen door 'herstel van het bewustzijn'. Dit herstel
verloopt geleidelijk naarmate de anesthetica uitwerken. De eliminatie van deze middelen hangt onder
andere af van de leeftijd, het lichaamsgewicht en van de werking van de medicatie op organen als
lever, nieren, hart en longen. Bovendien worden niet alle geneesmiddelen met dezelfde snelheid
geëlimineerd. De anesthesioloog ziet toe op de kwaliteit van het herstel van het bewustzijn. Hij zal
beslissen wanneer u de operatiezaal mag verlaten om opgenomen te worden in de ontwaakzaal.

Na een regionale anesthesie verloopt het herstel van de zenuwfunctie progressief. Dit kan
verschillende uren in beslag nemen. Op een bepaald ogenblik zal u opnieuw kunnen bewegen zonder
echter iets te voelen. Dat u zich kan bewegen wil daarom niet zeggen dat u uw volle kracht
herwonnen heeft. Vooraleer te steunen op het been of de arm die geanesthesieerd werd, vraagt u
best het advies van een verpleegkundige. Tijdens deze herstelfase is een verder verblijf in de
ontwaakzaal niet altijd vereist. De tijd die men in de ontwaakzaal doorbrengt, varieert. Denk vooral
niet dat een lang verblijf in de ontwaakzaal betekent dat er verwikkelingen zijn: het gaat tenslotte om
uw veiligheid. In de ontwaakzaal kan het resultaat van de chirurgische ingreep bovendien het best
gecontroleerd worden. Wanneer uw toestand gestabiliseerd is, wordt u naar uw kamer teruggebracht.

Opname op intensieve zorgenafdeling

Bij zware ingrepen of bij een ernstige ziektetoestand vooraf wordt u op de intensieve zorgenafdeling
opgenomen. Dit is ook zo wanneer postoperatieve bewaking essentieel zijn en bij onvoorziene
omstandigheden.
Deze afdeling kan uit verschillende eenheden bestaan. De eenheid waar u terecht komt hangt af van
de zorg die uw ingreep vereist en de opname mogelijkheden van die eenheid.

Nadelen en verwikkelingen

Allergieën: Tijdens de anesthesie en de chirurgische ingreep komt u in contact met allerhande stoffen:
anesthetische medicamenten, antibiotica, perfusie-oplossingen, prothesecement, latex (rubber), …
Sommige patiënten kunnen hiervoor allergisch zijn, zonder het zelf te weten. Dit kan reacties
uitlokken zoals huiduitslag, astma, daling van de bloeddruk. Een enkele keer kunnen deze allergieën
een zware reactie veroorzaken, die men 'anafylactische shock' noemt. Indien u weet hebt van
allergieën moet u dit voor de ingreep aan de anesthesioloog melden.
Misselijkheid en braken kunnen helaas optreden na een ingreep. Verschillende factoren zijn hiervan de
oorzaak: chirurgische stress, angst, pijnstillers, het type ingreep, ... Vandaag beschikt de
anesthesioloog over geneesmiddelen, waardoor deze verwikkelingen minder frequent voorkomen.
Postoperatieve pijn: (pijn na de ingreep) Er bestaan heel wat technieken om de postoperatieve pijn te
verminderen. Uw anesthesioloog kan u alles vertellen over de beste methode om u door de
postoperatieve periode heen te helpen.

Heesheid: Tijdens een algehele anesthesie brengt men dikwijls een buisje aan tussen de stembanden
om de toevoer van zuurstof naar de longen te verzekeren. De anesthesie kan tevens een droog gevoel
veroorzaken in mond en luchtpijp. Hierdoor kan men gedurende enkele dagen hees zijn.
Tandletsels: Een slecht verzorgd gebit met losstaande tanden kan aanleiding geven tot tandschade.
Gelieve dit vooraf met uw huisarts te bespreken.
Concentratiestoornissen,

moeheid:

Elke

operatieve

ingreep

kan

tijdelijk

moeheid

en

concentratiestoornissen geven.
Bewustzijnsstoornissen: Door het gebruik van pijnmedicatie zijn bewustzijnsstoornissen de eerste 24
uur na de ingreep nog mogelijk. Daarom mag u geen voertuig besturen, gevaarlijk werk verrichten of
belangrijke beslissingen nemen in deze periode.
Zenuwletsels: Zowel tijdens locoregionale en algehele anesthesie kunnen uitzonderlijk zenuwletsels
ontstaan ter hoogte van de ledematen. Deze uiten zich in voosheid.
Ernstige verwikkelingen: Ook al heeft de anesthesie en de chirurgie vandaag een graad van veiligheid
bereikt die voorheen nooit behaald werd, toch bestaat er toch een onvoorspelbaar gevaar op ernstige
verwikkelingen. Deze zijn zeldzaam en kunnen te wijten zijn aan de anesthesie, aan de chirurgie, aan
de graad van dringendheid, aan uw vooraf bestaande ziektetoestand of aan een combinatie van deze
factoren.
Wij kunnen ze hier niet allemaal in detail bespreken, maar uw anesthesioloog zal uw vragen daarover
graag beantwoorden.

Uw toestemming

U kan een anesthesie, zoals elke medische ingreep weigeren. Uw anesthesioloog zal u de meest
geschikte anesthesie toedienen en vraagt hiervoor uw toestemming. U kunt hem/haar steeds wat dat
betreft alle inlichtingen vragen. Voor de kinderen zal de toestemming gegeven worden door de
wettige vertegenwoordiger (vader, moeder of voogd). Dit geldt eveneens voor personen die omwille
van andere redenen niet in staat zijn zelf te beslissen. Indien u na het lezen van deze
informatiebrochure nog vragen hebt, kan u terecht bij uw anesthesioloog.

Toestemming door patiënt of ouders (voogd) te ondertekenen (Idem aan toestemming op
Preoperatief samenwerkingsdocument)

1. Ik bevestig dat ik de informatiebrochure ‘Wat indien u een anesthesie nodig hebt?’ ontvangen,
gelezen en begrepen heb.
2. Ik bevestig dat ik een anesthesioloog pre operatief kon spreken.
3. Ik weet dat het verboden is te eten, te drinken en te roken vanaf middernacht voor de
ingreep en dat contactlenzen, ringen, sieraden, vals gebit en piercings voor de ingreep
verwijderd moeten worden.
4. Indien ik in dagziekenhuis opgenomen wordt, zal ik geen auto, geen fiets of
bromfietsbesturen de eerste 24 uur na mijn ingreep. Ik zal het dagziekenhuis niet verlaten
zonder begeleiding. Ik zal de richtlijnen van de arts en de verpleegkundige over de nazorg
thuis opvolgen. Er zal thuis iemand aanwezig zijn de volgende 24 uur.
5. Hierbij geef ik aan de anesthesiologen mijn toestemming om een anesthesie te verrichten of
een andere medische daad uit te voeren die nodig geacht wordt.
6. Gelieve

deze

toestemming

zeker

te

ondertekenen

op

het

Preoperatief

samenwerkingsdocument dat u ook door uw huisarts laat invullen.
Indien u nog vragen hebt na uw gesprek met uw huisarts kan u telefonisch contact nemen met de
verantwoordelijke anesthesioloog in uw ziekenhuis:
AZ Sint-Jan AV Brugge
Prof. Dr. J.P. Mulier
www.azbrugge.be
Site St-Jan: Ruddershove 10
8000 Brugge
050 45 21 93

Protocollen

Omschrijving
Het reinigen van de darmen door drinken van een daarvoor aangepaste oplossing.

Indicaties
Als voorbereiding op de heelkundige ingreep (operatie).

Benodigdheden
Voorschrift arts.
Het product: 2 X 1 pakje Moviprep® - (in ieder pakje steekt er een zakje A en een zakje B)
Twee liter drinkwater en/of andere klare dranken.

Voorbereiding
De dag vóór de operatie:
Een lichtverteerbaar ontbijt mag worden ingenomen.
Start om +/- 8 uur ’s morgens.
Bereiding en inname:
Het eerste pakje oplossen (zakje A en B) in één liter water en uitdrinken in één uur tijd. Minimum drie
maximum vier uur tussentijd respecteren. Ondertussen minstens een halve liter water drinken om
uitdroging te vermijden. Rond 12 uur opnieuw: tweede pakje oplossen (zakje A en B) in één liter
water en uitdrinken in één uur tijd. De werking hangt af van persoon tot persoon. Meestal ervaart u
effect na 30 tot 60 minuten maar het kan doorgaan tot 6 uur na inname. Blijf in de nabijheid van een
toilet, gezien frequente bezoeken naar het toilet vereist zullen zijn.

Nevenwerkingen (mogelijke -)
Misselijkheid, buikkrampen, opgezette buik.

Aandachtspunten – Observatie
Bovenstaande hoeveelheid is normaal gezien voldoende om rein te zijn.
Men is pas rein, als de stoelgang vlokkenvrij is. Wanneer men de dag voordien niet te zwaar gegeten
heeft is men sneller rein.
Tijdens de darmvoorbereiding zal de patiënt grote hoeveelheden vocht verliezen. Dit is normaal. Maar
het is erg belangrijk dat dit vochtverlies wordt gecompenseerd door een adequate vochtinname
tijdens de voorbereiding, dit om dehydratatie te vermijden. Motiveer de patiënt dus voldoende klare
dranken te drinken om het vochtverlies op te vangen. Ook zal een adequate vochtinname de darmen
gemakkelijker helpen reinigen.

Verslaggeving
De patiënt brengt bij opname op de afdeling verslag uit aan de verpleegkundigen of de
prostaatverpleegkundige.

Patiënteninfo
•

dit product is suikervrij.

•

dit is een geneesmiddel. Steeds op doktersvoorschrift! Meldt de arts zo u nier- of
hartproblemen hebt, bloedverdunners innam of op een zoutarm dieet staat.

•

zo patiënt tijdens darmvoorbereiding rectaal bloedverlies vaststelt of geen darmwerking
ondervindt (geen toiletbezoek na 6 uur na inname) dan moet deze contact opnemen met de
huisarts en de darmvoorbereiding staken.

•

zie bijsluiter van het product.

Omschrijving
Een thrombose is een bloedklonter die kan ontstaan in een bloedvat. Meestal gebeurt dit in een
bloedvat van de kuit. Indien de klonter loskomt van de vaatwand en zich verplaatst spreken we van
een embolie. Dit is een potentieel gevaarlijke toestand die zoveel mogelijk moet voorkomen worden.

Middelen
•

TED anti-thrombosekousen

•

inspuiting van heparine met laag moleculair gewicht (LMWH)

•

patiënt instrueren om veel te bewegen

Indicaties
Voorkomen van DVT (diepe veneuze thrombose) en thrombo-embolische accidenten na de ingreep.
Op medisch voorschrift:
•

inspuiting: heparine met laag moleculair gewicht (LMWH)

•

compressietherapie: anti-thrombosekousen

Aandachtspunten – Observatie
•

DVT kan vermeden worden door veel te bewegen, de lichamelijke activiteit zo snel mogelijk
hervatten, mits specifieke voorzorgen in acht te nemen (niet fietsen, niet tillen boven de vijf
kilogram, …)

Voorbereiding
Materiaal: spuitampul + desinfectans, TED kousen

Verloop
Inspuiting: gedurende 10 tot 20 dagen
Plaats + techniek: zie bijsluiter (steeds liggend, hoek van 90°, luchtbel boven, in de buikwand …)
TED: gedurende 14 dagen, ter evaluatie door de verpleegkundige.

Patiënteninfo
•

anti-thrombosekousen of TED-kousen zijn kousen met een ‘gegradueerde compressie’. Dat wil
zeggen dat de druk van de kousen gelijkmatig verdeeld is. Ze bevorderen de doorstroming
van het bloed in de onderste ledematen en verminderen het gevaar dat in uw benen
bloedstollingen worden gevormd. Bloedstolling kan optreden doordat u zich na de ingreep
minder kan bewegen en uw spieren minder actief zijn. Uw dokter heeft hier rekening mee
gehouden en heeft de kousen voorgeschreven om dit risico te voorkomen.

•

opdat de kousen efficiënt zouden zijn, moet de druk op de juiste plaats worden uitgeoefend.
Daarom is het belangrijk dat men de juiste kous kiest en ze correct aantrekt. De
verpleegkundige zal de afmetingen van uw been nemen zodat de juiste kous kan gekozen
worden.

Richtlijnen bij het aantrekken:
TED-kousen trekt u niet aan zoals gewone kousen. Volgende richtlijnen maken het aantrekken
makkelijker. Er bestaat geen verschil tussen links en rechts. Steek de hand in de kous tot aan de hiel.
Hou het midden van de hiel vast en trek de kous tot aan de hiel binnenste buiten. Trek nu de kous
zorgvuldig over de voet en de hiel. Uw hiel moet goed in het midden van de koushiel zitten. Trek de
kous nu hogerop (bovenkant op 2,5 cm onder de knieholte). Let er op dat er voldoende teenruimte is
en dat de opening aan de onderzijde van de voorvoet komt. Strijk de rimpels glad. Trek eventueel het
teengedeelte naar voren om de tenen voldoende ruimte te geven.

Omstandigheden waarin u anti-thrombosekousen niet kan gebruiken:
•

subcutane bypass (onderhuidse overbruggingen van bloedvaten)

•

ernstige ischaemie (zuurstofgebrek door slechte bloeddoorstroming) van de onderste
ledematen

•

locale aandoeningen aan het been waarbij de kousen van invloed zijn, zoals dermatitis
(huidirritaties), gangreen (open wonden), zeer recente huidtransplantaties of ernstige
arteriosclerose (vaatwandverkalkingen)

•

ernstige letsels aan het been

Patiënteninfo
Rol de kousen niet op bij het aantrekken. Het oprollen zou de kousen zodanig doen spannen dat het
zeer moeilijk wordt ze aan te trekken. PLOOI DE BOVENKANT VAN DE KOUSEN IN GEEN GEVAL OM!
Draag de kousen dag en nacht gedurende drie tot vier weken na de operatie, tenzij de arts het anders
voorschrijft.
Doe elke dag de kousen uit voor het baden en voor een inspectie van de huid. Let vooral op de hielen.
Raadpleeg uw arts als u zich zorgen maakt over de toestand van uw huid of als de kuit, hielen en
tenen pijn doen.
Trek de kousen aan voor het opstaan. Laat ze niet langer dan een uur uit.
U mag de kousen met de hand wassen, maar vermijd agressieve wasproducten. Indien u geen twee
paar kousen voorradig hebt en u de kousen wilt wassen, doe dat dan tijdens de dag omdat u dan toch
in beweging bent.
Laat de kousen niet in aanraking komen met zalf, olie of soortgelijke stoffen. Ze kunnen de
elasticiteit schaden.

Omschrijving
Dagelijkse zorgen:
•

penisverband

•

observaties

•

parameters:
o

pijn

o

temperatuur

o

pols

o

bloeddruk

o

vochtbalans

Indicaties
Na totale radicale prostatectomie, ter preventie van opstijgende urineweginfecties en tractie ter
hoogte van het opvangsysteem.

Complicaties / aandachtspunten
Bij (accidenteel) verwijderen van de sonde steeds en onmiddellijk doorverwijzen naar de uroloog.

Benodigdheden
•

steriele set: kompres 7,5/ 7,5 - 5 kleine kompressen - pincet

•

fysiologische oplossing als reinigingsmiddel

•

kleefpleister

•

zo nodig: cicatriserende en desinfecterende zalf (type Cetavlex®, ...)

•

opvangsystemen: beenzak met antiknikleiding en nachtzak

Voorbereiding
•

materiaal: alles steriel klaarleggen

•

patiënt: goed informeren en eventuele vragen beantwoorden

•

uitvoerder: correcte handhygiëne

Verloop
Dagelijks het penisverband verversen:
•

observeer het verband: deze mag nooit doordrongen zijn met urine, bloedresten of andere
secreties (denk aan pus, ...) bijv. bij blaasspasmen.

•

het vorige verband verwijderen, rekening houdend met hoe de pleisters zijn aangebracht.
Steeds starten met de pleisters op de sonde, laatst verwijderen ter hoogte van de penis naar
de pubis toe.

•

reinig grondig de meatus en de glans penis tot aan de basis met fysiologische oplossing.

•

na het reinigen steeds de voorhuid terug (volledig!) over de glans trekken om risico op
parafimosis te voorkomen. Dit is een must!

•

breng zo nodig wat beschermende zalf aan bij huidirritatie ter hoogte van de glanspenis bv.
Aureomycinezalf® of Terra Cortril® .

•

breng een kompres 7,5 / 7,5 aan ter hoogte van de meatus. Let hierbij op dat de glans van de
penis volledig bedekt is en dat de kompressen niet teveel drukken. Zo geen voorhuid
aanwezig, moet men er zich van vergewissen dat een kompres de volledige glans bedekt en
dat er nooit pleisters op de ontblote glans worden gekleefd!

Breng de kleefpleisters aan:
•

3 stroken startend van de schacht van de penis tot aan de pubis. Aan de basis van de pleister
deze splitten zodat de aanhechting maximaal is.

•

begin met de gesplitte kant van de pleisters op de sonde aan te brengen, kleef deze daarna
over de kompresjes dat je rond de meatus hebt aangebracht en kleef deze door tot op de
pubis.

•

doe dit eenmaal bovenaan en dan aan elke zijkant ook één pleister. Een vierde pleister dwars
op de onderbuik, over de drie andere pleisters.

•

fixeer daarna de sonde op de dij.

Penisverband

Aandachtspunten
Zie ook tabel met potentiële problemen:
•

observatie van verwoorde pijn: pijn bij defaeceren zelf is normaal, als de pijn nadien nog blijft
moet je de huisarts verwittigen.

•

observatie van de urine: kleur, geur, vlokken, bloedklonters, hoeveelheid. Er mag geen
scherpe geur aanwezig zijn, geen vlokken, de urine mag niet te donker zijn en de hoeveelheid
moet recht evenredig zijn met het ingenomen volume vloeistof.

•

meet de dagelijkse hoeveelheid urine, gebruik hiervoor de plaskalender.

•

observatie van de opvangzak: deze mag niet te vol zijn want anders is er te veel druk op de
blaas zelf. De opvangzak moet dus tijdig geledigd worden. De opvangzak moet ook steeds
lager hangen dan de blaas.

•

symptomen van ontsteking: roodheid, een branderig gevoel, pijn, eventueel opkomende
koorts.

•

bij het verwijderen van het verband: absoluut vermijden van tractie op de sonde. De tractie
kan ontstaan door een knik in de sonde, onvoldoende fixatie op de dij, te volle urinezak die
gaat doorwegen, verkeerde beweging tijdens de slaap.

•

voorkom het zich overvullen van de blaas: door bv. een knik in de sonde te voorkomen en
door de katheter doorgankelijk te houden.

Patiënteninfo
•

moedig aan om minstens twee liter water per dag te drinken, zodoende blijft er een goede
flow verzekerd en kan de kans op infecties verminderd worden.

•

voorkom obstipatie; eerder laxerende voeding tot zich nemen; zo zal het risico op pijn tijdens
defaeceren verminderd worden.

•

zorg ervoor dat de patiënt tijdig pijn onderkent. Informeer welke pijn normaal is en bij welke
pijn er moet ingegrepen worden.

•

vraag dat de urinezak nooit boven het niveau van de blaas komt.

De verblijfsonde

Daar de patiënt voor een kortere of langere periode naar huis gaat met een blaassonde kan dit een
invloed hebben op zijn functioneren en aanleiding geven tot een aantal vragen. Om de angsten voor
het onbekende weg te nemen en om de zelfstandigheid niet in het gedrang te brengen, hadden wij
graag enkele praktische tips gegeven. Een sonde is een soepele buis die via de penis naar de blaas
gaat met als doel de urine te laten aflopen. Eenmaal de sonde ter plaatse zit, wordt er aan de tip van
de sonde een kleine ballon opgeblazen teneinde deze op zijn plaats te houden. Het andere uiteinde
van de sonde is verbonden met een urinezak. De arts beslist wanneer de sonde wordt verwijderd.

Hygiëne

Om infecties te vermijden is een goede hygiëne uitermate belangrijk. Daarom is het wenselijk
dagelijks een intiem toilet toe te passen. Met behulp van een proper washandje en een neutrale zeep
gaat men vervolgens als volgt te werk: men wast, na de voorhuid achteruit geschoven te hebben, de
eikel van de penis alsook de penis zelf. Vervolgens wast men het deel van de sonde dat aansluit aan
de penis om dan over te gaan naar de teelballen en tot slot te eindigen bij de bilnaad. Na het wassen
moet je alles goed afspoelen en vervolgens afdrogen met een propere handdoek. Vergeet niet de
voorhuid van de penis opnieuw vooruit te schuiven om zo een parafimosis (zwelling van de voorhuid)
te voorkomen (zie foto). Gelieve tijdens het wassen de huid te controleren op tekenen van infecties
zoals zwelling, roodheid, warmte of pijn. Omdat er urine naast de sonde kan druppelen, is het aan te
raden om een kompres rond de penis aan te brengen of een incontinentieverbandje in de slip te
leggen. Wanneer het verbandje bevuild is, wordt dit vernieuwd. Voornoemde benodigdheden zijn te
verkrijgen bij de apotheker of de thuiszorgwinkel. Het gebruik van poeders of zalven wordt niet
verboden, doch hebben hun nut niet bewezen. Het nemen van een bad is niet toegestaan maar
douchen daarentegen vormt geen enkel probleem.

voorbeeld van parafimosis wanneer de voorhuid niet teruggeschoven wordt

Vochtinname

Voor een goede afloop van de urine is het aangewezen om voldoende water of niet-alcoholische
dranken te drinken zodat de patiënt op 24 uur ongeveer twee liter plast. Een glaasje alcohol bij
gelegenheid is geen probleem tenzij er andere tegenindicaties zijn (bijv. inname van bepaalde
medicatie). Door voldoende te drinken beperkt men infecties en vermijdt men constipatie (= harde
stoelgang). Harde stoelgang wordt tevens voorkomen door inname van een gevarieerde voeding
bestaande uit groenten, fruit en vezels.

Urinezakken

Er bestaan twee soorten urinezakken, nl. de beenzak en de nachtzak. Hun achterzijde is vervaardigd
uit zacht non woven materiaal. Deze stof voorkomt huidirritatie en een plakkerig gevoel bij het dragen
ervan. De afvoerslang is flexibel waardoor ze niet kan knikken. Zodoende wordt de kans op
belemmering van de urineafvoer beperkt. De urinezakken zijn voorzien van een handig aftapkraantje.
Hierdoor is het ook voor mensen met een verminderde handfunctie gemakkelijk te bedienen.

Dankzij de terugslagventiel loopt de urine niet terug in de afvoerslang. De centrale lasnaad maakt een
verdeling van het gewicht van de urine mogelijk en voorkomt het schudden. Draag er steeds zorg
voor dat de urinezak lager hangt dan de blaas en er tevens niet teveel tractie is op de sonde. Dit kan
door de sonde vast te kleven met een pleister op het bovenbeen (zie tekening)!

Beenzak

Een beenzak is een kleine opvangzak met een capaciteit van 500 à 600 ml urine. Dergelijk
opvangsysteem is discreter en geeft een grotere vrijheid. Met behulp van de bijhorende beenriempjes
worden ze aan het bovenbeen of onderbeen bevestigd. Voornoemde beenriempjes zijn elastisch en
worden vastgemaakt met een velcro-systeem.

een beenzak
In plaats van de beenriempjes kunt u ook gebruik maken van de urinebeenzakhouder. Dit is een
elastische wasbare fixatiekous die op een veilige, comfortabele en discrete manier de urine-opvangzak
tegen het been fixeert. Dit systeem is iets duurder en kan verkregen worden via de firma’s.
Teneinde tractie op de sonde te vermijden, moet het beenzakje tijdig worden geledigd; nl. bij een
volume van ongeveer 350 cc. Wenst u echter eventjes te rusten, denk er dan aan om het beenzakje
naast uw bed te bevestigen en dit steeds lager dan de blaas.
Bij het ledigen van de urinezak, gelieve volgende stappen in acht te nemen:
1. was uw handen
2. hou de urinezak boven het toilet
3. open de klep en laat de urine aflopen
4. reinig de uitlaatklep met toiletpapier
5. klep sluiten
6. handen wassen

Nachtzak

De nachtzak heeft een opvangcapaciteit van 2.000 ml urine en wordt bevestigd aan het bed door
middel van een haak of een touwtje.
Tijdens de dag bewaart men de nachtzak in een propere plastieken zak op een koele en droge plaats.
Denk eraan eerst de zak te ledigen en vervolgens met stromend water uit te spoelen, teneinde microorganismen te vermijden. Bij langdurig gebruik is het wenselijk de nachtzak om de vijf à zeven dagen
te wisselen.
Gedurende de nacht wordt de nachtzak aan het beenzakje gekoppeld (zie foto). Hiertoe is het
aangewezen de volgende procedure te volgen:
1. handen wassen
2. beenzakje ledigen
3. uiteinde van beenzakje aan de nachtzak aankoppelen, waarbij het beschermdopje van de
afvoerslang van de nachtzak, in een potje met ontsmetting wordt bewaard.
4. klep van de beenzak openzetten en deze van de nachtzak sluiten.
5. handen wassen.
6. nachtzak bevestigen aan bed en een knikking van de afvoerleiding vermijden.

‘s Ochtends kan de nachtzak, na deze te hebben geledigd, losgekoppeld worden van het beenzakje.
Vergeet niet de klep van het beenzakje terug te sluiten!

uiteinde van het beenzakje aan de nachtzak gekoppeld

Inroepen van professionele hulp
Om infecties te voorkomen dient u voldoende te drinken. Bij koorts > 38° C moet u uw arts
contacteren. Ook een slecht ruikende en troebele urine kan wijzen op een urineweginfectie.
Gelieve ook uw huisarts te raadplegen bij misselijkheid, koude rillingen of braken.
Indien u vaststelt dat er gedurende een paar uur geen urine in de urinezak loopt, doch u het gevoel
hebt van een volle blaas, kan u vragen aan de thuisverpleegkundige of de huisarts om de sonde eens
te spoelen.
Een beetje bloed in de leiding is normaal. Na een stoelgang (zo weinig mogelijk persen) kan het
bloedverlies iets groter zijn. Geen paniek. Blijft het bloedverlies in de urine aanhouden, moet er
professionele hulp ingeroepen worden.
U bekomt een voorschrift voor pijnmedicatie. Ingeval van teveel pijn tussen de bilnaad en het scrotum
(balzak), is een kussen een ideaal middel om de druk een stuk weg te nemen.

Potentiële problemen met blaassonde in situ
•

de patiënt gaat soms huiswaarts met een verblijfsonde.

•

de positie van de verblijfsonde is beveiligd door een ballonnetje, gevuld met 10 cc
fysiologische oplossing, en door de aanwezigheid van een penisverband.

•

deze verblijfsonde is steeds verbonden met een opvangzak.

•

controleer de afvoer van de urine. Gebruik collecteersystemen met anti-knikleiding.

•

voor de drainage van de urine moet de collecteerzak steeds lager hangen dan de blaas.

•

vermijden van tractie op de sonde. Indien de sonde accidenteel verwijderd werd, mag een
nieuwe sonde enkel herplaatst worden door de uroloog of de assistent-uroloog.

•

in de postoperatieve periode mag er geen ventielstop gebruikt worden!

Probleem

Oorzaak

Voorgestelde actie

1. UWI geïntroduceerd in het

Onnauwkeurig / onsteriel

Controleer en noteer het debiet en

handelen.

de kleur van de urine - zo nodig

gesloten systeem

moet de patiënt meer drinken.
branderig gevoel ter hoogte

Verbreken van gesloten

van de blaas

systeem.

Instrueer een vochtinname van twee
tot drie liter per dag om het spoelen

stinkende, troebele urine

van de blaas te bevorderen.
Zorg voor een gesloten
drainagesysteem om de kans op
urineweginfecties te verkleinen.
Neem een vers urinestaal bij
vermoeden van UWI
(urineweginfectie) en verwittig de
arts. Dien de voorgeschreven AB
(antibiotica) toe.

2. Het niet verdragen van
blaassonde, pijn

Irritatie van urethrale

Is er afvoer van de urine mogelijk?

en/of blaasmucosa.

Geen knik? Bloedklonter? Urinedebiet
ok?

Psychologische impact op

Fixeer de catheter extra om

het zelfbeeld van patiënt.

onnodige tractie op de sonde te
vermijden.
Vermijden van tractie op de sonde.
Indien de sonde accidenteel
verwijderd werd mag een nieuwe
sonde enkel herplaatst worden door
de uroloog of de assistent-uroloog.
Zonodig wordt 1 amp. Voltaren® 75
mg IM gegeven / max. per 12 uur
indien geen tegenindicaties.

Leg nogmaals de noodzaak en de
functie van de sonde uit.
Stel de patiënt gerust en ondersteun
waar nodig.

3. Onvoldoende drainage van

Knik in de afvoerleiding.

Controleer de afvoer van de urine

Verstopte leiding (bvb

Hef de knikking op. Gebruik anti-knik

door oude bloedklonters,

leidingen.

urine

vlokken, debris,..).
In geval van hematurie met klonters
mag de verblijfsonde voorzichtig
gespoeld worden (volgens protocol)
met telkens 50 cc fysiologische
oplossing in een poging om de
klonters te verwijderen. In geval van
hematurie moet de patiënt
gemotiveerd worden om extra te
drinken (tot drie liter per dag).

4. Hematurie

Er kunnen kleine

Niet problematische hematurie is

hoeveelheden bloed in de

normaal en zal nog weken

urine (hematurie)

aanhouden (i.e. normaal

voorkomen.

genezingsproces)

Tijdens toename van de

Men dient de mictie te observeren.

intra-abdominale druk kan

De urine nagaan op klonters.

er zich hematurie
voordoen.

Donkere, geconcentreerde
morgenurine met hematurie is
normaal.

Garandeer een vochtinname van
twee tot drie liter per dag. In geval
van toename van de intraabdominale druk met hematurie tot
gevolg moet de patiënt enkel wat
meer gaan drinken.
Eventueel kunnen laxerende
middelen gegeven worden om het
persen bij de stoelgang zoveel
mogelijk te beperken.
Om dezelfde reden moeten zware
lichamelijke inspanningen vermeden
worden.

5. Transurethraal urineverlies
(bypassing)

Irritatie door de

Zorg ervoor dat de tractie op de

balloncatheter.

blaassonde ten allen tijde wordt
geminimaliseerd. Zo nodig extra

= urinelekkage naast de
sonde

Knik in de afvoerleiding.

fixatiepunten voorzien
(penisverband, bovenbeen,
opvangzakken tijdig ledigen).
Controleer of de urineafvoer via de
sonde niet belemmerd is.
Het penisverband zal de urine die via
bypass (naast de sonde) verloren
gaat opvangen. Het penisverband
moet daarom dagelijks ververst
worden.
Zorg dat de voorhuid steeds vooruit
gebracht is om parafimosis te
voorkomen.

Potentiële problemen na het verwijderen van de blaassonde
Na het verwijderen van de verblijfsonde (op de polikliniek urologie en na het uitvoeren van een
cystografie) kunnen volgende zaken optreden:

Probleem

Oorzaak

Voorgestelde actie

1. Frequency en dysurie

Inflammatie van de blaas- en

Garandeer een vochtinname

urethrale mucosa

van twee tot drie liter per dag.
Leg uit aan de patiënt dat
frequency en dysurie heel
normaal zijn in het begin na
verwijderen van de sonde en
dat deze symptomen meestal
veel verbeteren na een 3-tal
micties. In elk geval dienen de
symptomen binnen 48 uur te
verbeteren.
Zo de symptomen blijven
duren, raadpleeg de
prostaatverpleegkundige of de
uroloog.

2. Hematurie

Er kunnen kleine hoeveelheden

Niet problematische hematurie

bloed in de urine (hematurie)

is normaal en zal nog weken

voorkomen bij het begin,

aanhouden (i.e. normaal

tijdens of op het einde van een

genezingsproces)

mictie, of na de stoelgang.
Men dient de mictie te
observeren.
De urine nagaan op klonters.

Donkere, geconcentreerde
morgenurine met hematurie is
normaal.
Garandeer een vochtinname
van 2-3 liters per dag.
In geval van (klonter)retentie
zal de uroloog poliklinisch een
nieuwe blaassonde plaatsen en
zo nodig een blaasspoeling
uitvoeren.

3. Urineretentie,
druppelgewijs plassen

Onvermogen om de blaas te

Motiveer de patiënt meer vocht

ledigen door postoperatieve

in te nemen zo die te weinig

zwelling van de weefsels.

drinkt.

Angst van de patiënt.

Stel voor dat de patiënt een
warme douche neemt om de
relaxatie te bevorderen.
Zo niet succesvol: voer een
bladderscan uit (als die
voorhanden is) en informeer de
uroloog als het probleem blijft
bestaan (>4 uur retentie), want
dan wordt op de polikliniek
urologie bij de patiënt een
nieuwe verblijfsonde geplaatst.

4. Druppel-/urineverlies

De patiënt kan het gevoel van

Nadruppelen kan ook

tijdens inspanningen

urge hebben en niet op tijd in

voorkomen en is normaal.

het toilet of bij een maatbeker
geraken.

Deze problemen zijn meestal na
een aantal dagen veel minder in
grootte en frequentie.

Na een cystectomie met TRP

Zeker met bekkenbodemkiné

(totale radicale prostatectomie)

dienen de klachten van stress-

is dit te wijten aan een

incontinentie binnen de 3 tot 12

(tijdelijke) stress-incontinentie.

weken, na het verwijderen van
de sonde, onder controle te
zijn.

5. Urineweginfectie

Bacteriurie, welke resulteert in

Instrueer een vochtinname van

dysurie (pijn, branderig gevoel),

twee tot drie liter per dag om

stinkende troebele urine en

het spoelen van de blaas te

frequency

bevorderen.
Neem een vers urinestaal als de
symptomen blijven duren en
verwittig de arts.
Dien de voorgeschreven AB toe.

Handhygiëne

De belangrijkste maatregel bij sondezorg is de preventie van UWI (urineweginfectie). Dit kan zo goed
als vermeden worden als alle zorgverstrekkers hun handen goed wassen, ontsmetten met
ontsmettingsalcohol en propere disposable handschoenen aantrekken bij elke interactie met een
sonde. Het is ook van groot belang dat de zorgverstrekker de noodzaak van strikte handhygiëne bij de
sondezorg bijbrengt aan de patiënt en direct betrokkenen.

Bevorderen van de vochtinname

Een voldoende vochtinname heeft bewezen dat het een blokkage van de sonde door Gramnegatieve
bacteriën (bijv. Proteus Mirabilis) kan vertragen of zelfs verhinderen. Een goede vochtinname verdunt
de urine waardoor de bacteriële groei wordt geïnhibeerd. Het zorgt tevens voor een constante
drainage en spoeling van de sonde en de blaas. Een slechte vochtinname kan constipatie in de hand
werken, wat de urinedrainage door een blaassonde kan verhinderen door het veroorzaken van druk
op de sonde, maar zelfs ook occlusie en knikking. Welk vocht er wordt ingenomen is gelijk, zolang het
volume maar voldoet om een te sterke concentratie van de urine te verhinderen. Veel drinken doet
men best ‘s morgens en ‘s middags. In de namiddag drinkt men volgens behoefte. Zo kan de patiënt
zijn nachtrust helpen verzekeren.

Reinigen van de meatus

Dagelijkse routine hygiënische zorgen is voldoende om een effectieve reiniging van de meatus te
bekomen. Wel is van belang om de man of de zorgverstrekker erop te wijzen om goed onder de
voorhuid te reinigen, om de dagelijkse afscheiding van smegma te verwijderen. Want smegma
verhoogt het risico op een UWI wat op zijn beurt de oorzaak kan zijn van lokale ulceraties en trauma
aan de meatus en glans. Preventief of bij een bedreigde huid moet men een weinig Cetavlex® zalf
aanbrengen.

Constipatie

Constipatie kan de afvoer van de blaassonde blokkeren, en dus ook de urineafvoer vertragen of zelfs
blokkeren, resulterend in urineretentie of zelfs bypassing. Dit kan zowel pijnlijk als stresserend zijn
voor de patiënt en kan de oorzaak zijn dat de patiënt urine lekt of zelfs wat bloed verliest
transurethraal of langs de sonde. Daarenboven kan de lekkage van dergelijk vocht op zijn beurt de
intacte huid en slijmvliezen van de glans beschadigen alsook het persoonlijke welbevinden van de
patiënt. In extreme omstandigheden kan constipatie zelfs de oorzaak zijn van accidenteel verwijderen
(door extreme abdominale druk) van de blaassonde. Daarom zijn een goede vochtinname, een
vezelrijke voeding, eventueel een laxerend geneesmiddel, en voldoende beweging belangrijk in het
voorkomen van hardnekkige constipatie. De patiënt dient hierop gewezen te worden!

Aandachtspunten na het verwijderen van de verblijfsonde na een da Vinci prostatectomie

Na het verwijderen van de verblijfsonde (op de polikliniek urologie na het uitvoeren van een
cystografie of ‘lektest’) kunnen volgende zaken optreden:
•

druppelsgewijs plassen, urineretentie: er is nog teveel zwelling van de weefsels en op de poli
urologie wordt een nieuwe verblijfsonde geplaatst.

•

druppelverlies tijdens inspanningen (stress-incontinentie): bekkenbodemspieroefeningen

•

urgency en frequency moeten na 48 uur beter zijn.

•

branderige mictie: meer drinken - urinekweek afnemen en eventueel antibiotica opstarten

•

hematurie: patiënt moet meer drinken - observatie mictie - in geval van klonterretentie zal de
uroloog een nieuwe verblijfsonde plaatsen en een spoeling uitvoeren.

•

•

In de weken na het verwijderen van de sonde: moeilijk urineren ten gevolge van:
o

strictuur (plasbuisvernauwing)?

o

urineweginfectie?

veel drinken doet men best ‘s morgens en ‘s middags. In de namiddag drinkt men volgens
behoefte. Zo kan de patiënt zijn nachtrust helpen verzekeren.

•

het invullen van de plaskalender kan helpen om de problemen te monitoren en de interventies
bij te sturen. Het objectieveren van de observaties kan bijdragen tot het stellen van de
diagnose.

Omschrijving
Na een cystectomie met tevens een radicale totale prostatectomie kan tijdelijk ongewild urineverlies
optreden en dit voornamelijk bij inspanning (bijv. hoesten, niezen, opstaan, hurken, …), i.e.
stressincontinentie.

Observaties / Complicaties
Urine-stressincontinentie: onwillekeurig verlies van ongeveer 50 ml urine en meer, bij toenemen van
intra-abdominale druk.

Hygiënische zorgen
Een goede hygiëne is noodzakelijk om huidirritaties, roodheid en infecties als gevolg van het inwerken
van urine te voorkomen.
•

dagelijks wassen met lauw zuiver water.

•

geen zeep of PH-neutrale zeep gebruiken. Zeep schaadt de natuurlijke zuurtegraad waardoor
ook het slijmvlies aangetast wordt.

•

goed spoelen na het inzepen.

•

de huid goed deppend drogen.

•

de huid tussen de billen en rond de stuit dagelijks observeren op roodheid en glimmen.

•

gedurende de dag frequent verschonen, bij vervuiling wassen en drogen.

•

heb

je

incontinentiemateriaal

nodig,

gebruik

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid urineverlies.

dan

de

voor

jou

meest

geschikte.

•

bij incontinentieletsels kan een huidbeschermend product worden gebruikt, in de vorm van
een barrièrecrème, -schuim of spray. Let daarbij wel op dat u deze niet te dik aanbrengt,
omdat de poriën dan verstopt kunnen raken. Vermijd crèmes die de huid zacht maken, ze
verlagen de weerstand van de huid.

•

doorlekken van urine geeft een vervelende geur die moeilijk te verdrijven is. Er zijn speciale
anti-reukmiddelen verkrijgbaar die de onaangename geur kunnen verdrijven.

Interventies / Verloop
Huidproblemen (incontinentieletsel)
Urinaire incontinentie kan voor huidbeschadiging zorgen in de vorm van vochtletsels. Dit soort letsels
zijn pijnlijk en dus direct van invloed op de kwaliteit van het leven van de patiënt. Daarom is de
preventie en behandeling van vochtletsels en een goede huidverzorging erg belangrijk.

Smetten
Smetten kenmerkt zich door objectieve en subjectieve symptomen:
•

objectieve symptomen:
o

erytheem, natten (vochtig), dunne / glanzende huid

o

fissuur (scherpe, rode wondlijn in het midden van de plooi)

o

spiegelvormig (kopieletsel), huidbeschadiging, erosie, ontvelling, schaafwondjes en
maceratie, onaangename geur

•

•

subjectieve symptomen:
o

pijn en schrijnend of brandend gevoel

o

jeuk

voorkomen smetten:
o

huidplooien droog houden door middel van:
-

dragen van absorberende kleding

-

tussen de huidplooien aanbrengen van scheurlinnen, non-waven gaas

-

toepassing van een van volgende lokale middelen: zinkoxidezalf dun
aanbrengen of barrièrespray of crème

-

geen gebruik maken van poeders, pasta’s of apparatuur om de huid droog te
blazen (bijv. föhn)

-

dagelijks goede hygiëne

Absorberende verbanden
Algemene eisen:
•

eenvoudig aan te brengen

•

juiste maat

•

goede pasvorm, zodat het goed aansluit bij de benen en in de taille

•

goed te fixeren en verband mag niet verschuiven bij bewegen

•

voldoende absorptievermogen bezitten voor de situatie waarin men het wil gebruiken
(dag, nacht)

•

de juiste vorm blijven houden, het mag niet gaan klonteren wanneer het nat wordt

•

een goede drooghoudlaag hebben

•

zacht zijn voor de huid

•

soepel zijn en niet kraken

Soorten absorberende verbanden
Kenmerkend: Alle absorberende verbanden hebben met elkaar gemeen dat zij urine absorberen, toch
zijn er kenmerken waarin zij zich onderscheiden:
•

disposable of uitwasbaar

•

ééndelig of tweedelig

•

absorptiecapaciteit

•

maatvoering

•

de pasvorm

Absorberende verbanden zijn voorzien van een ‘vochtindicator’. Voor een doelmatig en kostenbewust
gebruik is het belangrijk om deze juist te interpreteren. Het voordeel is ook dat de patiënt niet
onnodig lastig gevallen wordt met verschonen. In de thuiszorg is het noodzakelijk om ook de familie
en de andere hulpverleners op de hoogte te brengen van de werking. Een absorberend verband is
verzadigd wanneer de indicator over de hele lengte verkleurd is. Pas dan moet het gewisseld worden.

Disposable of uitwasbaar
•

volledig disposable: wegwerpluier

•

volledig uitwasbaar: de (katoenen) slip die voorzien is van absorberend materiaal
(bijvoorbeeld badstof)

•

half-diposable: de gewone slip of uitwasbaar (net)broekje dat gebruikt wordt, in combinatie
met een disposable inlegverband

Eéndelig of tweedelig
Eéndelige verbanden kunnen zonder slip gedragen worden.
Tweedelige verbanden zijn inlegverbanden die gecombineerd worden met een slip of een netbroekje.
Sinds kort is er ook opvangmateriaal in de vorm van een broekje. Dit is zeer geschikt voor mensen die
matig urineverlies hebben en zelfredzaam zijn. Omwille van de hogere prijs zullen een aantal mensen
hier bedenkingen bij hebben. We kunnen hen misschien aanraden om dit materiaal vooral te
gebruiken wanneer ze activiteiten buitenshuis hebben.
Het verschil in absorptiecapaciteit is groot: van 20 ml (inlegkruisjes) tot 2000 ml (doorslaapluiers). De
aanduidingen worden dikwijls weergegeven in zeer licht, licht, matig, zwaar en zeer zwaar.
Het kiezen van de juiste maat van verband is zeer belangrijk. Een verkeerde keuze van maat (zowel te
klein als te groot) vergroot de kans op lekkage. De maten worden meestal aangeduid met small,
medium en large.
Het verband moet goed aansluiten in de liezen en eventueel in de taille. De vorm van het verband en
de aanwezigheid van elastiek bepaalt hoe goed een verband de lichaamsvorm kan aannemen.

Patiënteninfo
Tips voor het gebruik van opvangmateriaal:
•

gebruik nooit extra inleggers in uw verband. Dit belemmert de absorptie. Bij twijfel kunt u
beter een groter/dikker systeem gaan gebruiken.

•

het verband of de slip moet goed tegen de huid aansluiten. Zo voorkomt u dat er lucht tussen
het verband of de slip en de huid komt, wat voor afkoeling kan zorgen. Ook vermindert zo de
kans op lekkage.

•

draag het verband aan de voor- en achterkant altijd op gelijke hoogte. Voor mannen kan
eventueel de voorkant iets hoger aangebracht worden.

•

op sommige verbanden staat middels een tekentje aangegeven wat de voorkant is.

•

‘s nachts en tijdens bijvoorbeeld lange reizen is het aan te raden om materiaal met een groter
absorptievermogen te dragen.

•

controleer regelmatig of de luier verschoond moet worden. De meeste systemen hebben een
zogenaamde vochtindicator. Deze tekens of letters geven door middel van verkleuring of
vervaging aan of het verband verzadigd is.

•

verschoon regelmatig! Twee tot vijf keer per dag verschonen is een algemene richtlijn. Bij
voortdurend urineverlies is het aan te raden om ongeveer 5 keer per dag te verschonen.

•

het is belangrijk de juiste maat slip/luier te dragen. Een te grote slip of luier kan gaan
opbollen en wijken bij de liezen, waardoor lekkage kan ontstaan.

Aanlegtechnieken - gebruikstips:
Om lekken te voorkomen zijn er een aantal principes van belang:
•

breng de luier aan met de pulprand net boven de bilnaad, dus niet te hoog in de rug.

•

zorg, bij gebruik van een netbroekje, dat de pijpjes goed in de liesplooien passen.

Nuttige telefoonnummers

Huisarts: Dr. Tel.:
Uroloog: Dr. Tel.:
Thuisverpleegkundige: Tel.:
Thuiskinesist(e): Tel.:
Gezinszorg: Tel.:
Prostaatkliniek Tel.: 050/453152
Consultatie urologie AZ Sint-Jan AV Tel.: 050/452530
Consultatie urologie ‘De Mouterie’ (privé) Tel.: 050/372233
Verpleegeenheid urologie AZ Sint-Jan AV Tel.: 050/453120
Ziekenhuiskinesiste urologie Tel.: 050/452929
Sociaal verpleegkundige urologie Tel.: 050/452048
Spoedgevallen AZ Sint-Jan AV Tel.: 050/452000

Nuttige websites

Dienst urologie AZ Sint-Jan AV te Brugge:
•

www.urologiebrugge.be en www.prostaatkliniek.com

Wij hopen alvast u van dienst te zijn geweest en mocht u toch nog vragen hebben, willen wij die
graag voor u beantwoorden. Voor de problemen die kunnen voortvloeien uit de behandeling van uw
ziekte, kunt u na ontslag uit het ziekenhuis steeds terecht bij uw huisarts of bij de
prostaatverpleegkundige (telefoon: 050/453152). Zij zullen u graag verder helpen en samen met u
zoeken naar de meest geschikte oplossing voor uw probleem.

Tot slot
Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek
met uw behandelende arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit
zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar gemaakt worden.
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Eigen vragen en opmerkingen

Diensthoofd-uroloog
Dr. Jo Ampe
Urologen
Dr. Harm Arentsen
Dr. Frederic Baekelandt
Dr. Christophe Ghysel
Dr. Bart Kimpe
Dr. Pieter Uvin
Dr. Peter Van Oyen
Nurse Specialist
Dhr. Luc De Laere
Tel: 050 45 31 52
Expertverpleegkundigen
Mevr. Sophie Vantieghem
Tel: 050 45 28 41
Dhr. Thijs Develter
Tel: 050 45 97 88
Mevr. Veronique Viaene
Tel: 050 36 51 34
Mevr. Stephanie Lannoo
Tel: 050 36 51 39
Secretariaat Campus De Mouterie
Damse Vaart Zuid 3 te 8310 Sint-Kruis
Tel: 050 37 22 33
Fax: 050 27 04 66
secretariaat@urologischcentrum.be
Secretariaat Campus AZ Sint-Jan AV
Tel: 050 45 25 30
Fax: 050 45 25 29
urologie@azsintjan.be
Secretariaat Campus AZ Sint-Lucas
Tel: 050 36 51 12
Fax: 050 36 51 23
secretariaat.urologie@stlucas.be

