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PATIËNTEN
INFORMATIEMogelijke complicaties

Geen enkele operatie is vrij van kans op 

complicaties. De volgende complicaties kunnen 

optreden:

 − Incontinentie. Meteen na het verwijderen van de 

katheter kan het voor u nog moeilijk zijn de 

urine volledig op te houden. Dit is van tijdelijke 

aard.

 − Wondinfectie.

 − Bloedverlies

Nabehandeling
De uitslag van het weefselonderzoek is na 

ongeveer één week bekend. De uroloog bespreekt 

dit met u. U krijgt een afspraak mee voor controle 

op de polikliniek, ongeveer drie weken na de 

operatie. Tot aan uw controle mag u niet fietsen en 

geen alcohol gebruiken. U moet voldoende water 

blijven drinken (ongeveer 2½ liter per dag).

Vragen
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw 

behandelend arts of huisarts. Bij dringende vragen 

of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het 

beste wenden tot de afdeling waar de behandeling 

plaats moet vinden. Wanneer zich thuis na de 

operatie problemen voordoen, neem dan contact 

op met uw huisarts of het ziekenhuis. Het 

telefoonnummer van de polikliniek Urologie is 

(010) 291 22 65.
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Door middel van deze informatiefolder wil het 

Maasstad Ziekenhuis u informeren over het 

verwijderen van een goedaardige prostaat vergroting. 

Deze operatie wordt een prostatectomie genoemd. 

Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

Wat is een prostatectomie?
Bij een prostatectomie wordt het vergrote deel van 

de prostaat weggehaald via een snee in de 

onderbuik. De operatie wordt meestal onder narcose 

uitgevoerd, soms met een ruggenprik.

Waarom een prostaatoperatie?
Uit onderzoek is gebleken dat uw klachten te wijten 

zijn aan een vergroting van de prostaat. Uw prostaat 

is te groot om met een kijkoperatie via de plasbuis te 

worden geopereerd. Daarom vindt er een ‘open 

operatie’ plaats via een snee in de onderbuik. Hierbij 

wordt het vergrote deel van de prostaat weggehaald. 

Meestal wordt gekozen voor een prostatectomie als 

de prostaat meer dan 100 gram meet. Op dit 

moment kan een prostatectomie alleen ‘open’ 

plaatsvinden. Er zijn er nog geen andere technieken 

beschikbaar.

Voorbereiding
Voor de operatie en de anesthesie zijn meestal enige 

voorbereidingen noodzakelijk, dit wordt ook wel 

preoperatieve screening genoemd. Daarom bezoekt 

u vooraf het spreekuur van de anesthesioloog. 

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Informatie over 

het nuchter zijn vindt u ook in de folder ‘Anesthesie’ 

dat het Maasstad Ziekenhuis hierover uitgeeft. 

De operatie
Op de verpleegafdeling wordt u ontvangen door de 

verpleegkundige, die u inlicht over de gang van 

zaken. Uw gehele onderbuik wordt geschoren.

Enige tijd vóór de operatie krijgt u premedicatie. U 

wordt naar de operatiekamer gebracht. Er wordt een 

infuusnaald in een bloedvat in uw arm of hand geprikt 

en aansluitend krijgt u de narcose of ruggenprik.

Via een snee in uw onderbuik wordt de blaas 

geopend en het vergrote deel van de prostaat 

verwijderd. Het weggehaalde weefsel wordt 

onderzocht. Via de plasbuis wordt een katheter in de 

blaas gebracht. Daarna wordt er een slang 

(wonddrain) in het wondgebied gelegd die via een 

gaatje in uw buik naar buiten komt. Via de wonddrain 

wordt het wondvocht afgevoerd. Aan het einde van 

de operatie wordt uw buik weer gesloten. De 

operatie duurt ongeveer 1 uur.

Na de operatie
U wordt wakker op de uitslaapkamer. De bloeddruk, 

het hartritme en de urineproductie worden 

gecontroleerd. Ook wordt gekeken of u pijn heeft. 

Indien u pijn heeft, krijgt u medicijnen toegediend. U 

heeft een infuus, een slangetje in de buik (drain) om 

wondvocht af te voeren en een blaaskatheter. Als u 

aandrang krijgt om te plassen moet u de 

verpleegkundige waarschuwen, de katheter moet 

dan gecontroleerd worden. Als de controles goed 

zijn, kunt u terug naar de verpleegafdeling.

Terug op de verpleegafdeling
Ook hier worden de controles voortgezet, maar 

minder frequent. De verpleegkundige helpt u met 

de verzorging. U kunt ’s avonds, als u niet misselijk 

bent, beginnen met drinken.

 − Eerste dag na de operatie: u kunt een aantal 

keren uit bed, op de stoel zitten. Wanneer u trek 

heeft, kunt u beginnen met eten of drinken. Bij 

het krijgen van ontlasting moet u niet te hard 

persen.

 − Tweede dag na de operatie: uw activiteiten 

kunnen worden uitgebreid. U kunt proberen 

uzelf te wassen en vaker uit bed te komen. Ook 

kunt u, uitsluitend onder begeleiding van een 

verpleegkundige, beginnen met lopen. 

Waarschijnlijk kunt u normaal eten en drinken. 

Gewoonlijk wordt de drain deze dag verwijderd. 

Soms bent u al voldoende opgeknapt en kunt u 

het ziekenhuis verlaten.

 − Derde dag na de operatie: u kunt uzelf 

waarschijnlijk zelfstandig verzorgen. De 

verpleegkundige legt u uit hoe u de wondjes en 

de katheter kunt verzorgen. De katheter wordt 

verwijderd als de urine helder is. Als u goed 

kunt plassen mag u naar huis.


