


VOOR DE PAUZE 

• Extra informatie over de operatie 

• Behandelingen voor incontinentie bespreken 

• Behandelingen voor seksuele problemen bespreken 

 

NA DE PAUZE 

• Informatie door en over PKS 

• Beantwoorden van ingeleverde vragen 

 

Doelen van deze bijeenkomst 



19.00    Opening 

19.10    Verwijderen van de prostaat middels RALP 

19.25    Behandelingen van incontinentie door de uroloog 

19.40    Behandeling van incontinentie door de bekkentherapeut  

19.55    Behandeling van seksuele problemen 

20.10    Informatie St Antonius Onderzoeksfonds 

 

20.15    PAUZE 

 

20.30    Informatie PKS 

20.40    Beantwoorden van ingeleverde vragen 

21.30    Uiterste tijdstip voor afsluiting 

 

 

Programma 



RALP 
Robotic Assisted Laparoscopic Prostatectomy 

Mircea Onaca 

Uroloog 



• Anatomische uitleg: 

Waar zat de prostaat? 

Hoe is het nu, nadat het aan elkaar is gezet? 

 

• Wat is een DaVinci operatierobot? 

Wat zijn de voordelen? 

Wat zijn de nadelen? 

 

 

Doelen van deze voordracht 



Anatomie prostaat 



Anatomie prostaat 



Anatomie prostaat 



• Prostaatkanker in stadium dat genezing nog mogelijk is 

• Prostaatkanker binnen de grenzen van de prostaat 

• Het lichaam moet geschikt zijn voor de ingreep 

• Uitwendige en inwendige bestraling zijn de alternatieven 

Wanneer een RALP? 



 |  

• Het is geen echte robot, chirurg bestuurt robot 

• Via kleine sneetjes worden robot instrumenten in de buik 

gebracht 

• Robot heeft 4 armen, 1 voor de camera, 3 voor 

instrumenten 

• Instrumenten kunnen zeer gecontroleerd fijne bewegingen 

maken 

Robot chirurgie 



Robot chirurgie 

Voordelen 

• Geen grote wond, minder bloedverlies,  

  minder wondpijn, sneller herstel 

• Nauwkeurig beeld door sterke vergroting en 3D 

• Nauwkeurig werken door bewegingsvrijheid 

• Nauwkeurig werken door trillingsdemping  

• Goede bereikbaarheid van kleine ruimtes 

 

 
Nadelen 

• Hoge kosten per ingreep 

 |  



Verwijderen prostaat 

Voordelen 

• Verwijderen prostaat met kanker 

 

 Nadelen 

• Operatie (algemeen): narcose, littekens, pijn, infectie, 

nabloeding, inwendige beschadiging (darm, zenuw, 

lymfeklieren/banen) 

• Incontinentie van urine 

• Verlies van seksuele functies 

 |  



Samenvattend 

• De prostaat zit diep verborgen in het smalle bekken van de 

man 

 

• Verwijderen van de prostaat heeft consequenties 

 

• Alleen bij kanker is het toegestaan de gehele prostaat te 

verwijderen 

 

• Met de robot wordt geprobeerd de schade door de ingreep 

te beperken 

 

 |  



 

 

FILMPJE 

 

 |  



Dank voor uw aandacht 



Continentie 
Behandelingen van incontinentie 

Okke Snieders 

Uroloog 



• Geven van de definitie van stressincontinentie 

• Uitleg over praktische hulpmiddelen / tips 

• Uitleg over ingrijpendere behandelmogelijkheden 

 

 

 

Doelen van deze voordracht 



Soorten incontinentie 

• Stressincontinentie (SUI)  

 

• Aandrangincontinentie & overactieve blaas 

 

• Overloopincontinentie  

 

• Gemengde incontinentie  



Behandelopties voor 

stressincontinentie  



Absorberend materiaal 

• Huidirritatie en uitslag  

• Ongemak  

• Kosten 



Gedragsverandering  

 

• Regelmatig plassen 

• Cafeïne en alcohol vermijden  

• Activiteiten vermijden die de buikdruk verhogen 

  

 



Hulpmiddelen: klemmen  

Een aantal voordelen  

• Niet-medisch, niet-chirurgisch  

• Eenvoudig te gebruiken  

• Functioneel  

• Goedkoop  

 

Een aantal nadelen  

• Littekens  

• Pijn  

• Huid- en weefselproblemen  

 



Hulpmiddelen: katheters  

Inwendige en uitwendige katheters 
 
Voordeel  

• Functioneel  

 

Een aantal nadelen  

• Urineweginfectie  

• Huidbeschadiging van de penis door wrijving van het 
condoom  

• Plasbuisvernauwing  

 



Bekkenfysiotherapie 

- Bekkenfysiotherapie door een geregistreerde 

bekkenfysiotherapeut  

- De eerste stap in de behandeling van stressincontinentie 

 

Voordelen: 

- niet invasief 

- goede resultaten 

 

Nadelen: 

- bekkenbodemoefeningen blijven onderhouden 

- Is bij ernstig urineverlies soms niet voldoende 



Chirurgische opties  

voor stress incontinentie 

Sling voor mannen  

Kunstmatige sluitspier 
 



Sling voor mannen: voordelen  

• Kan worden uitgevoerd onder spinale of algehele 

anesthesie  

• Na behandeling vaak geen katheter nodig  

• Implantaat hoeft niet te worden geactiveerd  

• De patiënt kan na de operatie een verbetering opmerken  

• Zelfvertrouwen en levenskwaliteit nemen toe 

 



Sling voor mannen  

De sling voor mannen is niet geschikt voor personen met:  

 

• Nachtincontinentie 

• Zeer zwaar urineverlies (>300ml per dag) 

• Urineweginfecties  

• Bloedstollingsstoornissen  

• Een verzwakt immuunsysteem of een andere aandoening 

 die de genezing zou hinderen  

• Nierinsufficiëntie en urinewegbelemmering 



Sling voor mannen  

NADELEN 

• Langdurige pijnklachten 

• Moeilijk / niet te verwijderen bij infecties  

 



Kunstmatige sluitspier (AUS)  

– De manchet omsluit de urethra en is in rust 

opgepompt/gesloten  

– Pomp in het scrotum leegt/opent de sfincter en maakt 

urineren mogelijk  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kunstmatige sluitspier (AUS)  

• Geeft de meeste mannen de mogelijkheid om continent 

te worden  

 

• Het implantaat wordt volledig in het lichaam geplaatst, 

waardoor de urinelozing discreet wordt geregeld  

 

• Gepubliceerde klinische gegevens tonen effectieve 

langetermijn resultaten  

 



Kunstmatige sluitspier (AUS)  

De AUS is niet geschikt voor mannen: 

  

•Die niet voor chirurgische procedures of anesthesie in 

aanmerking komen  

 

•Die een onomkeerbaar geblokkeerde onderste urineweg 

hebben  

 

•Die lijden aan ongeneeslijke detrusorhyperreflexie of 

blaasinstabiliteit  



Risico chirurgische ingreep 

 

– Pijn/ongemak/irritatie  

– Ontsteking  

– Onvolledig herstel van urine-incontinentie  

– Urineweginfecties/-obstructie/-retentie  

– Symptomen van aandrang  

– Moeite met plassen 

 

Voor elke behandelingsoptie geldt dat u de voordelen en 
risico’s met uw arts zult moeten bespreken voordat u een 

beslissing neemt.  



Samenvatting 

 

• Incontinentie is een vaak voorkomend probleem na RALP  

 

• Sommige behandelingen zijn effectiever dan andere  

 

• Chirurgische behandelingsopties bieden beproefde en 

bewezen langetermijnoplossingen  

 

• Praat met uw uroloog bij blijvende hinderlijke lekkage 

  

 

 



Dank voor uw aandacht 



Bekkenfysiotherapie 
 

 

Tinky de Veld 
Vakgroep bekken, september 2018 

Tinky de Veld  



• Uitleg over de bekkenbodem 

• Uitleg over bekkenfysiotherapie 

• Geven van praktische tips 

 

Doelen van deze voordracht 



Waarom bekkenfysiotherapie? 

• Wat verandert er? 

• Incontinentie voor urine na de operatie 

bekken 2018 



bekken 

2018 

Bekkenbodem 



bekkenbodem-awareness 

 - aanspannen 

 - ontspannen 

 - coördinatie 

 
 

bekken 2018 

Wat valt er te leren? 



bekken 2018 

tillen 

Hoesten en niesen 

opstaan 

Uit een auto stappen 

Buikdrukregulatie 



bekken 2018 

Aanspannen bij buikdruk 



bekken 2018 

Toiletadviezen 



Dank voor uw aandacht 



Seksuele problemen na RALP 
 

Mw. Jeannette Verkerk-Geelhoed. 
Verpleegkundig specialist `Mannenzorg` i.o 

 

Dr. Jack Beck 
 Uroloog – Medisch Seksuoloog 

Tinky de Veld  



• Bespreken van de seksuele problemen na RALP 

- orgasme 

- erectie 

 

• Bespreken van de behandelmogelijkheden  

 

 

 

Doelen van deze voordracht 



Seksuele stoornissen 

“Seks en liefde  

zijn meer dan alleen penetratie” 

 

 

“Vrouwen moeten liefde voelen om 

seks te hebben. Mannen moeten juist 

seks hebben om de liefde te voelen”  



• Zonder prostaat geen ejaculatie 

• Orgasmegevoel 

- is anders, minder intens 

- is moeizamer te bereiken 

- kan gepaard gaan met  pijn 

- kan gepaard gaan met lekkage van urine 

 

VERANDERD ORGASME IS NIET TE BEHANDELEN 

 

 

 

Orgasme en ejaculatie 



5 x P  

• Pillen 

• Pompen 

• Prikken 

• Plasbuisgel 

• Prothese   



Pillen 

• Kunnen een slechte erectie versterken 

• Bij beschadigde zenuwbanen weinig tot geen effect 

• Meerdere soorten erectiepillen, werken allemaal 

hetzelfde 

• Veilig en meer dan 20 jaar in gebruik 

• Zelf betalen 

 



Erectiepomp  
Een aantal voordelen  

• Geen medicijnen  

• Geen prik 

• Goedkoop, vanaf 25 euro  

• Geen lekkage van urine  

 
Een aantal nadelen  

• Lastig om te leren 

• Stevige penis, niet stijf 

• Vlekken in de huid  

• Gewenning met pijn 
 

 



Prikken  



Zelfinjectie therapie 

Een aantal voordelen  

• Heel effectief (>90% kans op 

succes) 

• Begin van erectie binnen 5-20 

minuten  

• Kunstmatig opstarten van een 

natuurlijke erectie, waarbij de 

kapotte zenuwbanen of slechte 

bloedvaten worden omzeild 

• Wordt ervaren als een 

ouderwets goede erectie 

 

Een aantal nadelen  

• Injectie voor iedere vrijpartij 

• 50 euro voor 5 ampullen 

• Risico van een erectie die 4 uur of 

langer aanhoudt (priapisme) 

• Bloeding op de injectieplaats  

• Mogelijke pijn op de injectieplaats  

• Vereist training  

• Littekenvorming in de penis  

• Angst voor injectie in de penis 

• Soms moet de partner prikken  

 



Plasbuis-gel 



Plasbuis-gel 

Een aantal voordelen  

• Geen prik 

• Makkelijk in te brengen 

• Kan bij beschadigde 
zenuwbanen 

• Werkt vaak als pillen niet 
(meer) werken 

• Werkt vrij snel (15 min) 

• Geen opwinding nodig 

• Werkt wel beter bij 
opwinding 

 

 

Een aantal nadelen 

•Werkt niet bij iedereen 

•Inbrengen kan 
gevoelig/pijnlijk zijn 

•Terugvloed bij orale seks 

•Minimaal 50 euro per recept 



Penisprothese  

Een aantal kenmerken 

• Geheel verborgen in het lichaam  

• De duur van de erectie is 

regelbaar  

• Het implantaat wordt opgepompt 

voor stijfheid 

• Wanneer de cilinders leeg zijn, 

zijn ze zacht en slap  

• Kan zowel in omtrek als lengte 

worden vergroot zover de 

anatomie dat toelaat 

 



Mogelijke risico’s / nadelen 

• Maakt spontane erecties en andere ED-behandelingen 

onmogelijk  

• Bij een infectie kan het nodig zijn de prothese te 

verwijderen  

• Kan de penis korter of krom maken en kan littekens 

veroorzaken  

• Er kunnen zich mechanische defecten in de prothese 

voordoen  

• De eikel zwelt niet mee 

• Pijn (meestal in verband met het genezingsproces)  

 



Samenvatting 

• Seksuele problemen komen vaak voor na RALP 

 

• Orgasmeproblemen zijn slecht te behandelen 

 

• Een erectieprobleem kent meerdere 

behandelmogelijkheden 

 



Dank voor uw aandacht 



• ST. ANTONIUS ONDERZOEKSFONDS 

 

TEMPLATE 

Maarten Rook 
Bestuursvoorzitter St. Antonius Onderzoeksfonds 



• INVESTEREN IN KWALITEIT VAN LEVEN! 



PAUZE 



PROSTAATKANKERSTICHTING 

Tinky de Veld  



Beantwoorden van vragen 

Tinky de Veld  


