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Algemeen

• Aanspreekpunt voor patiënt en familie of naaste

– Bereikbaar: telefonisch, mail, APP my nexuz health

• Contactmomenten

– Intakegesprek

• Info 

– over het verloop vanaf diagnose/beslissing ingreep 

– pré – en  post operatieve periode, complicaties

– verdere opvolging

• Heldere praktische  informatie / aanvulling in niet medische taal

• Voordeel voor patiënt: minder terughoudend, intiemere onderwerpen 
komen gemakkelijker aan bod

– Info/ mogelijkheid tot vraagstelling bij ontslag uit het ziekenhuis en nadien



Algemeen

• Follow up met aandacht voor:

– Urine incontinentie: 

– Erectiele dysfunctie

– Lymfoedeem

– Andere klachten of ongemakken



SPECIFIEK INCO

• ICS ( International Incontinence Sociaty): ongewild verlies van urine

• Vanaf eerste druppel is incontinent!

• Inco na radicale prostatectomie is meestal tijdelijk, verbetert of  
verdwijnt in de loop  van het jaar na de operatie. 

• Techniek kent eveneens een vooruitgang!

• Zowel  stress- als urge incontinentie spelen een rol in de postoperatieve 
fase, waarbij stress inco op de voorgrond staat 



Reden van incontinentie na RP

Beschadiging sluitspier ➔Storing thv blaashals en beschadiging van sfincters

Interne sfincter kan niet bewust 
aangespannen, gaat open als de blaas 
vol is

Externe sfincter kan bewust worden 
aangespannen



Gewijzigde anatomie 

• Urge - urge incontinentie = plotse aandrang (eerste weken na de ingreep), waardoor 
soms te laat. Vaak ook dikwijls opstaan tijdens de nacht

• Stressinco: minder weerstand tegen plotselinge drukverhogingen, zoals hoesten, 
niezen, houdingsveranderingen…..



Interpretatie urineverlies bij mannen over 24u
( Marijke Van Kampen)

• Tot 50g: zeer licht urineverlies

• 51 -100g  licht urineverlies

• 100 – 200g:  matig urineverlies

• 200 – 500g:  ernstig urineverlies

• meer dan 500g:  zeer ernstig urineverlies



Medebepalende  factoren (in)continentie

– Pré operatief 
urineverlies/blaasfunctiestoornissen

– Leeftijd
– Obesitas?
– Voorafgaande behandelingen 

prostaat 
• Brachytherapie/ RT

– Klinisch en pathologisch 
tumorstadium

– Lengte membraneuze urethra



Ervaring als prostaatnurse?

• Vaak preventief plassen om urineverlies te vermijden

• Minder drinken is niet altijd minder urineverlies

• Sterker geconcentreerde urine prikkelt de blaas meer

• Cafeïne- en koolzuurhoudende dranken prikkelen de blaas

• Alcohol verhoogt de vochtafdrijving

• Te veel  BBSO vermoeit de spieren

– Uitdagingen:

• Overgang naar kleinere / minder absorberende verbanden

• Uitlaten van de inco verbanden, beginnend tijdens de nacht en voormiddag



MOGELIJKE HULPMIDDELEN/ BEHANDELINGEN:

1. Absorberende  verbanden
2. Kiné: BBSO – biofeedback – elektro-stimulatie ( Elien Baert)
3. Absorberend ondergoed
4. Condoomkatheter en penisklem
5. Chirurgie:  Male sling – sfincterprothese ( Prof Van der Aa – vorig webinar)



1. Absorberende verbanden

Mictiedagboek: meten is weten!



Absorberende verbanden

Druppels, levels….. op verpakkingen?



Advieswijzer voor het juiste verband

3x

4x

5x

5,5 x



Absorptievermogen van incontinentieverbanden
(+/- 5% tolerantie)



2. BBSO ( Elien Baert)

• Patiënten krijgen pré operatief een voorschrift mee 
voor intake

• Post operatief 18 sessies





3. Absorberend ondergoed en zwemkledij

• Wasbaar en herbruikbaar

• Neutraliseert geurtjes

• Absorptie van 100ml tot 125 ml/4u

• De buitenste laag is waterbestendig

Korting bij aankoop indien medisch attest met vermelding van  het merk

www.charco.be

www.entusia.be



4. CONDOOMKATHETER EN PENISKLEM

EERSTE 6 MAANDEN AFGERADEN NA EEN RADICALE PROSTATECTOMIE

Dit om te voorkomen dat de patiënt het te 
gemakkelijk neemt en zijn 
bekkenbodemspieroefeningen niet meer doet.



CONDOOMKATHETER



PENISKLEM

Bard Cunningham
www.apodenys.be

Trimed ® C3
www.anfo.nl

Pacey cuff turbo
www.trickyleaks.com



PENISKLEM

• Bij stressinco
• Niet bij urge inco!
• Belangrijk:

• Man moet normaal gevoel in zijn penis hebben en in de 
blaas (volle blaas voelen)

• Goede handfunctie
• Nooit constant dragen (max 4u)

• Risico op huidletsels (bij cortisone huid of diab)
• Druknecrose

• Best niet gebruiken tijdens het slapen
• Niet terugbetaald – 85 tot 110€



CHIRURGIE ( FRANK VAN DER AA)

Male sling - sfincterprothese



Incontinentie Residu/retentie

URINAIRE PROBLEMEN



Littekenvorming op anastomose



Intermittente sondage/dilatatie




