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In het kader van de Europese week van de 
Urologie informeert de dienst Urologie van 
Az Damiaan over prostaataandoeningen. 

Programma

Een beetje raad over de prostaat

Welkom en inleiding 
Dr. Piet Mattelaer, diensthoofd Urologie 

Weetjes over de prostaat 
Petra Broucke, prostaatverpleegkundige 

Goedaardige prostaatvergroting  (benigne 
prostaathypertrofie

)

  

Dr. Diederik Ponette, uroloog

Prostaatkanker, wat nu? 
Dr. Jochen Darras, uroloog

De informaties essi e w ordt tweemaal  
aangeboden.

Sessie 1: 14.30u tot 16u30

Sessie 2: 19u tot 21u

Plaats: auditorium ’t Staketsel Az Damiaan

Aansluitend wordt u een drankje 
aangeboden en kunt u het da Vinci® 
chirurgisch robotsysteem ontdekken.

Prostate Awareness Day 
Dinsdag 24 september 2013

Inschrijven vóór 17 september met vermelden 
van gewenste sessie via:
e-mail: symposium@azdamiaan.be
of per  telefoon naar 059 41 42 30

Info op www.raadoverdeprostaat.be
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Definities 

• BPH: Benigne prostaathypertrofie 

• Morfologisch – anatomopathologisch 

• 50% vd 50-ers, 80% vd 80-ers, familie 

• LUTS: Lower urinary tract symptoms 

• De plasklachten 
• Obstructieve symptomen (tijdens de lediging van de blaas) 

• Irritatieve symptomen (tijdens de vulling van de blaas) 
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Symptomen 

Obstructief  

• Slechte straal 

• Intermittency 

• Hesitancy 

• Nadruppelen 

Irritatief 

• Frequency 

• Nycturie 

• Urgency 

• Urge incontinentie 



Symptomen: Obstructief 

• Slechte straal (‘op de schoenen’) 

• Intermittency (‘Stottterend plassen’) 

• Hesitancy (‘niet kunnen beginnen plassen’) 

• Nadruppelen 



Symptomen: Irritatief 

• Frequency – pollakysurie (dikwijls, frequent moeten plassen) 

• Nycturie (‘s nachts moeten opstaan om te plassen) 

• Urgency (aandrang – dringend moeten plassen) 

• Urge incontinentie (urineverlies owv te laat op het toilet) 

 



Diagnostiek 

• Rectaal onderzoek van de prostaat  

• Uroflowmetrie 

• Echografie van nieren, blaas en prostaat 

• Cystoscopie 

• Labo: PSA - urinecultuur 



Complicaties 

• Acute urineretentie – globus vesicalis 

• Chronisch residu na mictie 

• Urineweginfecties 

• Blaasstenen 

• Bloed plassen 

• Blaasdivertikel 

• Nierfunctiestoornissen 



Behandeling: medicatie 

• Alfa-blokkers (ontspannen van de prostaat) 

• 5 Alfa Reductase inhibitoren (verkleinen van de prostaat) 

• Phytotherapie (ontspannen van de prostaat) 

• Anticholinergica (ontspannen van de blaas) 

• Anti-diuretisch Hormoon (urineproductie verminderen) 



Behandeling: Chirurgie 

• TURP: TransUrethrale Resectie van de Prostaat – ‘Boring’ 

• Endoscopie 

• Millin prostatectomie 

• Open chirurgie 



TUR Prostaat 





Millin prostatectomie: enucleatie 

• Grote prostaat – geschat > 100 gr 

• Incisie middellijn van navel naar beneden 

• Ongeveer één week hospitalisatie 







Gevolgen van de operatie 

• Doel: Comfortabeler of opnieuw kunnen plassen 

• Gevolgen 

• Geen ejaculatie meer (‘droog’ orgasme): 75% 

• Risico op urineverlies: zelden < 4% 

• Risico op verlies van erecties: extreem zelden 

• Beschermt niet tegen prostaatkanker!! 



Indien operatie niet wenselijk 

• Intermittente (zelf)-sondage 

• Suprapubische sonde 



Besluit 

• Plasklachten kunnen zeer lastig zijn 



 



• We kunnen echter verschillende 
oplossingen aanbieden 



• Dank u voor uw aandacht 


