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Continentieproblemen na radicale prostatectomie

karin.elen@uzleuven.be

Uro-onco verpleegkundig consulente

Inco VPK

Definitie incontinentie

ICS: 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

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

ICS: International Continence Society

Reden van incontinentie na radicale prostatectomie

Beschadiging ext sluitspier  minder weerstand tegen plotselinge drukverhogingen, 

zoals hoesten, niezen, houdingsveranderingen…..
= Stress incontinentie = inspanningsgebonden urineverlies

Gewijzigde anatomie 

Storing thv blaashals  + irritatie van de blaas

Urge incontinentie = aandrang (eerste weken na de ingreep)

Mede bepalende  factoren (in)continentie

◦ Urethralengte?

◦ Pré operatief urineverlies/blaasfunctiestoornissen

◦ Leeftijd

◦ Gewicht?

◦ Voorafgaande behandelingen prostaat 

◦ Klinisch en pathologisch tumorstadium

◦ Chirurg/techniek?

mailto:karin.elen@uzleuven.be
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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:

Focus op educatie

Absorberende  verbanden/ absorberend 
ondergoed

Kiné: BBSO – biofeedback – elektro-stimulatie

Penisklem - condoomkatheter

Chirurgie:  Male sling - sfincterprothese

Mictiedagboek

Hulpmiddelen:

Absorberende 
verbanden/ 
ondergoed

Incontinentie  verbanden

Woordgebruik:

‘ PAMPERS en MAANDVERBANDEN’ niet aangewezen

Druppels, levels….. op verpakkingen?
Advieswijzer voor het juiste verband

3x

4x

5x

5,5 x
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Absorptievermogen van incontinentieverbanden

(+/- 5% tolerantie)

Absorberend ondergoed

• Neutraliseert geurtjes

• Absorptie van 100ml/4u

•De buitenste laag is waterbestendig

•Wasbaar en herbruikbaar

Volgende kortingen zijn er van toepassing:

- De Voorzorg/Bond Moyson: 10% korting

- OZ: 40% korting

- CM: 10% korting als lid en 40% als je een
medisch attest incontinentie kan voorleggen. Entusia

Underwunder

Korting bij aankoop indien medisch attest met vermelding van  het merk

Penisklem
Bi j  dr uppelver l ies/  stress inc o

Af  te  raden de eerste  maanden na R P  om te  voor komen dat  de pat iënt  het  te  
gemakkel i j k  neemt en z i j n  bekkenbodemspieroefeningen n iet  meer  doet .

Man moet  nor maal  gevoel  in  z i j n  penis  hebben en in  de b laas  (vol le  b laas  voelen) -
n iet  b i j  urge inc o!

Goede handfunc t ie

Educatie

• Verschillende maten S-M-L

• Nieuwere versies comfortabeler – behoud van 
normale bloeddoorstroming

• Nooit constant (max 4u)

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

• Druknecrose

• Best niet gebruiken tijdens het slapen

• Niet terugbetaald
Pacey Cuff ™ €110,00

Condoomcatheter
AFGERADEN DE EERSTE 6 MAANDEN!

Educatie

• Juiste maat ( maatkaartjes)

• Dagelijks vervangen – wissel om de 24u

• Goede dagelijkse hygiëne

• Terugbetaald: Dotaties voor 90 dagen (90 condoomcatheters(1/dag) + 20 urine dag- en 
nachtopvangzakken
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Kinesitherapie

Doel van deze therapie is het 
genezingsproces te versnellen.

BBSO

Elektrostimulatie/ biofeedback:

Tevens kunnen aanpassingen in leefstijl op het 

gebied van vochtinname

BBSO

•Door gespecialiseerde kinesist  - pelvische re-educatie.

• Oefeningen 

• Spannen en ontspannen: proprioceptie

• Snelkracht en uithouding

• Functionele oefeningen

Biofeedback training

• Pas starten na 4 weken

• Elektrische signalen worden afgegeven

• Deze spiercontracties worden in auditieve 
(hoorbare) en/of visuele (zichtbare) signalen 
omgezet. 

• Doel:
•De spieractiviteit bewust waarnemen 

• Kan een stimulans zijn!

Elektrostimulatie

• Pas starten 4 weken na de ingreep

• Elektrische prikkels (stroom -50 Hz/15 min) zorgen ervoor 
dat de bekkenbodemspieren worden aangespannen.

• Zichtbaar op beeldscherm/ zichtbare grafiek

•Wanneer er geen goede proprioceptie is, kunnen we de 
spierstimulatie afwisselen met de biofeedbacktraining

Chirurgische 
behandeling

Male sling

Sfincterprothese

Urineverlies langer dan één jaar wordt 

verondersteld definitief te zijn.

Male sling
Soort  ha ngm a t  onder  de bulba i re  uret hra ,  s upra pubis c h,  t ra ns obt ura toi r gef i xeerd

Lichte tot gemiddelde urine-incontinentie met nog resterende activiteit van de sluitspier.

Urinestraal moet onderbroken kunnen worden

Beste kandidaat = niet bestraald, matig urineverlies (<250 ml), beter in voormiddag,…
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Educatie de eerste weken (6) na de 
ingreep

• Hard persen bij ontlasting vermijden

• Sport: niet fietsen of zware intensieve 
lichaamsbeweging, zwemmen

• Niet zwaar tillen (meer dan 5 kg) of zware 
lichamelijke arbeid verrichten. 

• Benen niet wijd spreiden, bijgevolg niet 
buigen, hurken of klimmen

• Seksuele activiteit vermijden  

Sfincterprothese

Voor behandeling van matige tot ernstige 
incontinentie

Werking Educatie
• Incontinent na ingreep – na 6w activatie systeem

• Belangrijk pompje in het scrotum. Enkele malen per dag aan pompje trekken.

• Opletten bij SC inspuitingen!.

• Blaassondes mogen nooit ondoordacht geplaatst worden,  kan de sfincter onherroepelijk 
beschadigen (identificatiepas) 

• Gedurende een zestal weken:

• geen zware lichamelijke arbeid 

• persen bij ontlasting vermijden

• sportieve activiteiten beperken , niet fietsen  (nadien: gespleten of ronde zadel)

• seksuele activiteiten vermijden

•Brochure! Activatie/ desactivatie


