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Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis 

u informeren over het verwijderen van de prostaat met behulp van 

robotchirurgie. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig door te lezen.

Wat is de prostaat?
De prostaat is een klier die varieert van de grootte van een walnoot 

tot die van een kleine sinaasappel. Deze klier bevindt zich rondom de 

plasbuis en ligt onder de blaas. De sluitspier van de blaas zit onder de 

prostaat en maakt deel uit van de bekkenbodem. De functie van de 

prostaat is het produceren van vloeistof, dat samen met de zaadcellen, 

afkomstig uit de teelballen tijdens een zaadlozing naar buiten komt 

(sperma).

PSA (prostaat specifiek antigen) is een eiwit, dat uitsluitend wordt 

gemaakt door de prostaat. De functie van het PSA is het vloeibaar 

houden van het zaadvocht tijdens een zaadlozing. Bij afwijkingen aan 

de prostaat kan dit eiwit uit de prostaat ‘lekken’ en in de bloedsomloop 

terecht komen. Dit is dan meetbaar via een bloedanalyse.
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Er zijn in grote lijn drie oorzaken die een PSA-stijging kunnen geven:

 − de prostaat kan vergroot zijn door goedaardige prostaatvergroting 

(ook wel benigne prostaat hyperplasie);

 − de prostaat kan ontstoken zijn (ook wel prostatitis genoemd, wat 

samen kan gaan met een blaasontsteking);

 − er kan er sprake zijn van prostaatkanker.

Tenslotte is bij sommige mannen het PSA verhoogd zonder dat we hier 

een oorzaak voor kunnen vinden. Deze patiënten blijven onder controle 

bij de huisarts of uroloog.

In deze folder gaan we dieper in op de behandeling van prostaatkanker 
met behulp van robotchirurgie.

Wat is prostaatkanker?
Bij prostaatkanker is er sprake van een ongeremde groei van 

prostaatcellen. In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 11.500 mannen 

prostaatkanker vastgesteld. Vanaf het vijfenveertigste levensjaar neemt 

het aantal nieuwe prostaatkanker gevallen per leeftijdscategorie 

geleidelijk toe.
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De medisch specialist stelt vast of een behandeling mogelijk is. Dit wordt 

onder andere bepaald door de leeftijd van de patiënt, de agressiviteit 

van de tumor en of de tumor al uitgezaaid is.

Zekerheid over de diagnose van prostaatkanker kan alleen worden 

verkregen door het nemen van stukjes weefsel uit de prostaat 

(prostaatbiopten genoemd). Hierbij kijkt de patholoog naar de 

aanwezigheid van kankercellen en naar de agressiviteit van deze cellen. 

Dit wordt aangegeven door de zogenaamde Gleason score.

Het stellen van de diagnose met MRI prostaat is tot op heden nog niet 

mogelijk. Wel help dit onderzoek om afwijkende delen in de prostaat 

vast te stellen, waar dan gericht uit geprikt kan worden.

Symptomen
Prostaatkanker geeft in het begin meestal geen klachten. Plasklachten 

(zoals vaker moeten plassen) worden veelal veroorzaakt door 

goedaardige prostaatvergrotingen. Vaak is er bij prostaatkanker alleen 

sprake van een verhoogde PSA-waarde. Indien men in deze beginfase 

al prostaatkanker ontdekt, is de kans groter dat de ziekte volledig te 

genezen valt.

Wanneer prostaatkanker in een vergevorderd stadium is, kunnen er 

klachten ontstaan door de uitbreiding van de ziekte elders in het 

lichaam. Zo kunnen er rugklachten optreden als gevolg van uitzaaiingen 

in de wervels. Eenmaal uitgezaaide prostaatkanker kan helaas niet 

meer worden genezen, maar wel worden afgeremd middels goede 

onderdrukkende behandelingen.

Behandelingsmogelijkheden
Zodra uit de onderzoeken is gebleken dat u een kwaadaardige tumor 

aan uw prostaat heeft, zijn er twee mogelijkheden:

1. Niets doen

Indien de levensverwachting beperkt is (door bijvoorbeeld ouderdom of 



PATIËNTENINFORMATIE

5

andere ziektes in de voorgeschiedenis) en/of er geen agressieve tumor 

aanwezig is, kan gekozen worden geen actieve behandeling te starten. 

Dan zijn er twee methoden mogelijk:

Watchfull Waiting: er wordt geen stelselmatige controle ingezet maar 

alleen remmende therapie gestart bij klachten.  

Active Surveillance: U wordt regelmatig gecontroleerd om eventueel 

later alsnog een curatieve (= genezende) therapie te starten indien dit 

wenselijk en noodzakelijk lijkt.

2. Een behandeling starten

Er wordt dan eerst beoordeeld of het nodig is te beoordelen of er 

uitzaaiingen zijn. Meestal zijn dergelijke onderzoeken niet nodig, 

omdat de kans hierop klein is. Indien dit wel zo is, dan kan het zijn dat u 

aanvullende radiologie onderzoeken krijgt zoals een MRI of een botscan.

Indien er onverhoopt uitzaaiingen worden vastgesteld wordt gestart met 

hormonale therapie en soms wordt hier chemotherapie aan toegevoegd 

(zie separate folder Behandelwijzer bij uitgezaaide prostaatkanker).

Wanneer er geen uitzaaiingen zijn, kunt u behandeld worden door 

middel van:

Radiotherapie (uitwendig of inwendig)

Chirurgie

(Zie separate folder Beslissingswijzer bij niet-uitgezaaide prostaat kanker)

Uw dossier wordt multidisciplinair besproken met de uroloog, 

radiotherapeut, oncoloog, radioloog en patholoog om tot het beste op 

maat gemaakte behandelplan te komen

Operatie
Indien geopteerd wordt voor een operatie, worden in het Maasstad 

Ziekenhuis de prostaat en de zaadblaasjes volledig verwijderd met 

behulp van de da Vinci robot. Soms wordt er ook lymfeklieren in het 

bekken weggehaald wanneer er een vergrote kans op uitzaaiingen naar 
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de omliggende lymfeklieren in het bekken is.

Voorbereiding
Ter voorbereiding op de ingreep krijgt u een afspraak bij de anesthesist. 

Die zal soms nogmaals uw bloed onderzoeken. U moet ook een 

vragenlijst invullen. Afhankelijk van uw leeftijd kan er ook een hartfilmpje 

(ECG) worden gemaakt. Ook krijgt u bij de anesthesist te horen welke 

thuismedicatie u (tijdelijk) moet stoppen en wat de tijd is vanaf wanneer 

u niet meer mag eten en drinken voor de operatie. De operatie vindt 

onder volledige narcose plaats.

Ook is het belangrijk om vooraf aan de operatie te starten met 

bekkenbodemoefeningen onder begeleiding van een erkende 

bekkenfysiotherapeut bij u in de buurt. Dit is belangrijk om spoedig 

herstel van de urine-incontinentie te bereiken na de operatie. U krijgt 

hiervoor een verwijsbrief mee van uw behandelend uroloog.

Op de dag van de operatie wordt u ontvangen door een 

verpleegkundige. Hij/zij vertelt u alles over de gang van zaken op de 

afdeling. U krijgt steunkousen aangetrokken om de kans op trombose 

te verkleinen. Ook krijgt u premedicatie. U wordt naar de operatiekamer 

gebracht, waar de verpleegkundigen van de operatiekamer u verder 

begeleiden. Er wordt een infuusnaald in uw arm of hand geprikt en u 

krijgt de algehele narcose.

De operatie
Vroeger werd de prostaat via een grote snee in de onderbuik verwijderd, 

later met een kijkoperatie. In het Maasstad Ziekenhuis opereren we nog 

steeds via een kijkoperatie, maar dan met behulp van de Da Vinci robot. 

Deze operatierobot is een verdere verbetering van de kijkoperatie. 

De belangrijkste verbeteringen zijn het 3D-zicht, waardoor de uroloog 

diepte kan zien en een verbetering van de instrumenten waardoor de 

uroloog nauwkeuriger kan opereren. De Da Vinci robot is niet computer 
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gestuurd en voert ook geen zelfstandige handelingen uit. De uroloog 

stuurt vanuit een console de robotarmen aan.

Om ruimte in de buik en het bekken te creëren wordt de buik 

opgeblazen met koolzuurgas (CO2). Via een aantal kleine sneetjes in 

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

worden chirurgische instrumenten ingebracht waarmee de operatie 

wordt uitgevoerd. De operatierobot heeft een speciale camera waarmee 

in de buikholte kan worden gekeken. Het camerabeeld is 3D en vergroot 

het beeld ongeveer tien keer. Zo kan elk detail van het operatiegebied 

uitvergroot worden. De gewrichtjes van de instrumenten kunnen 360 

graden draaien.

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

gehecht. De prostaat wordt tenslotte uit de buik verwijderd door één 

van de sneetjes iets te vergroten. Het bloedverlies is door deze techniek 

vaak zeer beperkt.

Het herstel na de operatie is veel sneller in vergelijking met een open 

operatie via een grote snee in de onderbuik. Meestal kunt u de dag 

nadien weer naar huis. Ook kan de ingreep, indien de omvang van het 

gezwel dit toelaat, zenuw sparend worden uitgevoerd, met een grotere 

kans op erectieherstel na de operatie.

In 0,1% van de gevallen blijkt tijdens de kijkoperatie toch een klassieke 

open operatie nodig te zijn. Dit omdat de ingreep technisch niet 

mogelijk is. De operateur kiest er dan soms tijdens de operatie voor om 
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alsnog de ingreep via een open buikoperatie voort te zetten

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 drain in de buik 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 of dat deze nog goed afloopt. Aandranggevoel kan ook komen 

door krampen van de blaas tegen de ballon van de katheter.

Als de controles goed zijn, kunt u van de uitslaapkamer terug naar 

de verpleegafdeling. De verpleegkundige belt dan altijd met de 

contactpersoon.

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 eten en drinken. De dag na de operatie 

is het erg belangrijk om zoveel mogelijk uit bed te komen. Dan komen 

de darmen op gang en voelt u zich sneller opknappen. De drain wordt 

meestal een dag na de operatie verwijderd. Indien u zich goed voelt en 

er geen medische problemen zijn, kunt u de dag na de operatie na de 

avondmaaltijd alweer naar huis.

De katheter blijft in principe zeven dagen zitten, maar soms langer 

als daar een indicatie voor is. In dat geval wordt er meestal een 

contrastonderzoek door de radioloog gedaan om te kijken of het 

weefsel goed hersteld is. De katheter draagt u thuis langs het onderbeen 

en de urine loopt in een beenzakje. Hier kunt u zich thuis goed mee 

redden. ’s Nachts koppelt u de nachtzak onderaan het beenzakje. Het 

is belangrijk dat de urinezak altijd lager hangt dan de blaas, vandaar 

dus dat het beenzakje aan uw onderbeen moet hangen. U krijgt van de 
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verpleegster nog uitgebreide uitleg over deze materialen en hoe deze te 

gebruiken.

Soms kan er nog bloed in de urine zitten en ziet de urine er roze of 

rood uit. Dat kan geen kwaad en hoort bij de operatie. Met goed 

drinken (>2L/24uur) wordt dit na een aantal dagen minder. Soms ervaart 

u blaaskrampen, hiervoor kunnen we soms een medicijn geven. Die 

krampen zijn heel vervelend, maar gaan over wanneer de katheter wordt 

verwijderd.

Mogelijke complicaties
Bij iedere ingreep is er een (kleine) kans op complicaties. De meest 

voorkomende complicaties zijn:

 − Kort na de ingreep kan er schouderpijn ontstaan door het 

ingeblazen koolzuurgas;

 − Een nabloeding. Dit gebeurt meestal op de dag van operatie of de 

dag erna. U bent dan nog in het ziekenhuis en aan de controles en 

lab-waarden zullen wij dit snel kunnen onderkennen;

 − Wondinfectie. Dit gebeurt meestal na enkele dagen en herkent u 

doordat er troebel vocht uit de wondjes komt en de huid rondom 

rood wordt;

 − Urinelekkage op de plaats waar plasbuis en blaashals aan elkaar 

zijn gehecht. De katheter moet dan langer blijven zitten en voor 

verwijderen zal een controle-foto worden gemaakt.

 − De darm kan stil komen te liggen (de beweging van de darm is dan 

ernstig vertraagd of afwezig/de darm ligt stil, waardoor voedsel 

ophoopt en het lichaam niet kan verlaten). Dit gebeurt meestal 

op de dag van operatie of de dag erna. In de regel wordt dit door 

middel van conservatieve maatregelen verholpen;

 − De darm, urineleider of andere organen in de buik kunnen 

beschadigd raken tijdens de operatie. U moet dan mogelijk opnieuw 

geopereerd worden en u kunt op de Intensive Care terecht komen 

voor observatie en behandeling. Dit gebeurt zelden;
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 –  Omdat de wondjes klein zijn, komen ook litteken breuken slechts 

zelden voor.

Nabehandeling
Na één week komt u terug op de Dagbehandeling waar uw katheter 

wordt verwijderd, hier voelt u weinig tot niets van. Daarna kunt u 

weer zelf plassen. Als het plassen goed gaat en u plast de blaas goed 

leeg kunt u na een paar uurtjes weer naar huis. In het begin kan het 

nog wel eens wat lastig zijn de urine op te houden. Vooraf op de 

polikliniek heeft u met de verpleegkundige een gesprek gehad over 

incontinentiematerialen. Hiervan neemt u er een paar mee naar de 

Dagbehandeling. U krijgt van de afdeling ook een recept voor een korte 

antibioticakuur mee. Hier begint u één dag voordat de katheter uit de 

blaas gaat mee.

Soms is het moeilijker om de blaas en plasbuis goed aan elkaar te 

hechten. In dat geval moet de katheter er langer in blijven en wordt 

voorafgaand aan verwijdering van de katheter nog een extra onderzoek 

gedaan op de afdeling Radiologie om te kijken of het veilig is om de 

katheter eruit te halen.

In de loop van de dagen tot weken na de operatie merkt u dat u de urine 

steeds beter kunt ophouden. Het orgasme gevoel is niet veranderd. 

Alleen zal er geen zaadlozing meer plaats vinden. Indien de ingreep 

zenuw sparend is uitgevoerd en u nog goede erecties had voor de 

operatie, is de kans circa 60% dat dit na de operatie herstelt. Dit duurt in 

de regel drie maanden tot één jaar. Geduld is dus de boodschap. U kunt 

dit verder bespreken met uw uroloog op de polikliniek.

U krijgt voor de eerste drie weken na de operatie spuitjes mee tegen 

het ontwikkelen van een trombosebeen. Het is erg belangrijk dat u deze 

spuitjes toedient of krijgt toegediend. U krijgt hierover uitleg op de 

afdeling door de verpleegkundige. Als het u of uw partner niet lukt om 

zelf deze spuitjes toe te dienen regelen we daar thuiszorg voor.
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De nacontrole bij de uroloog is vier weken na de operatie. Hiervoor krijgt 

u een afspraak mee met ontslag van de afdeling. Een uur vooraf aan 

uw polikliniekbezoek prikt u weer voor de eerste keer de PSA. Deze is 

hopelijk onmeetbaar laag (doordat de prostaat weg is gehaald).

Adviezen voor thuis
U heeft een operatie ondergaan en daardoor duurt het enige tijd 

voordat u weer hersteld bent en zich weer fit voelt. De eerste weken kunt 

u al na een kleine inspanning erg moe zijn. We adviseren u daarom niet 

al te hoge eisen te stellen aan uzelf en de tijd te nemen om te herstellen. 

U kunt uw activiteiten het beste rustig opbouwen en rust nemen als u 

moe wordt. Daarnaast heeft u sneller een vol gevoel of wordt u misselijk 

van grote maaltijden eten. Het is dan beter om meermaals per dag 

kleinere porties te eten.

Om kans op complicaties te verkleinen adviseren wij u gedurende de 

eerste zes weken na de operatie de volgende leefregels:

 − ongeveer twee liter per dag drinken;

 − alcohol alleen in beperkte mate drinken en pas vanaf twee weken na 

de operatie. Let op de combinatie met medicijngebruik;

 − geen inspannende arbeid en werk buitenshuis verrichten;

 − u mag na vier weken uw lichamelijke inspanning weer opvoeren 

en na zes weken weer fietsen. Wandelen mag wel direct al na de 

operatie;

 − de eerste week niet in bad gaan, dan lossen de hechtingen te snel 

op;

 − de eerste dagen standaard paracetamol 4dd 1000mg gebruiken, na 

een week kunt u dit alleen nog zo nodig gebruiken

Neem contact met ons op:
 − als u plotseling hevige of aanhoudende pijn in de buik heeft die met 

paracetamol 4dd 1000mg (dus om de 6 uur) niet verdwijnt;
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 − als u enkele dagen na de operatie koorts heeft boven de 38,5 

graden;

 − als er troebel vocht uit de operatiewondjes komt en de huid rondom 

rood wordt;

 − als u zich zieker voelt worden en niet meer kunt eten en drinken;

 − als de katheter binnen één week eruit is gegaan (uw huisarts mag 

deze niet vervangen);

 − als de urine erg bloederig is met stolsels en dit met veel drinken  

(2½ liter) niet verdwijnt.

Vragen
Als u nog vragen heeft, stel deze dan gerust aan uw behandelend arts of 

verpleegkundige. Telefoonnummer afdeling Urologie (010) 291 33 44.

De polikliniek Urologie is van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 12.00 

uur en tussen 13.00 – 16.00 uur te bereiken  

via (010) 291 22 65.

Vanaf 16.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u contact 

opnemen met uw Huisartsenpost de Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 

99.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u 
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please 
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da 
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, 
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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