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© Az Damiaan vzw, september 2019. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen 

zonder uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met 

uw zorgverlener. 
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Geachte heer  
 
 
Er werd bij u een kwaadaardig gezwel van de prostaat vastgesteld. De 

verschillende behandelingsmogelijkheden werden met u besproken.  

Hierbij werd rekening gehouden met uw leeftijd, uw algemene gezond-

heid en de karakteristieken van de tumor. U besliste, samen met uw arts, 

om een inwendige bestraling van de prostaat te laten uitvoeren. 

 

Wat houdt dit in? 

Bij deze behandeling wordt de stralingsbron in de prostaat gebracht tot 

op de plaats waar het gezwel zit. Op basis van het prostaatvolume  

wordt de hoeveelheid Jodium-125 zaadjes bepaald. Deze behandeling 

heeft tot doel de bestaande kankercellen te vernietigen en de groei van 

deze cellen te stoppen. Door deze lokale therapie beoogt men het  

kankerweefsel intensief te bestralen en het gezonde omringende weefsel 

(blaas, darmen, zenuwweefsel) maximaal te sparen.  
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Psychische beleving 

Vóór de operatie leeft u vaak in een periode van stress en spanning. Voor 

sommige mannen komt de diagnose vrij plots en onverwacht, anderen 

zijn al langere tijd in opvolging voor bijvoorbeeld afwijkende PSA-

waarden (Prostaat-Specifiek-Antigen) in het bloed. Soms zijn er  

verschillende behandelingsopties mogelijk en weegt de beslissings- 

procedure zwaar.  

 

Weet dat u in het ziekenhuis een beroep kunt doen op een sociaal werker 

of psycholoog om u hierbij te ondersteunen. Zij kunnen u eventueel ook 

doorverwijzen voor professionele ondersteuning in uw eigen omgeving. 

 

Opnameverloop 

Preoperatieve voorbereiding 

Na de consultatie bij de uroloog wordt u gevraagd om uw kamer-

reservatie administratief te regelen bij de dienst inschrijvingen. Daarna 

wordt u verwezen naar de preoperatieve raadpleging anesthesie. Daar 

wordt uw preoperatief dossier verder ingevuld. Vermeld zeker wanneer 

en welke bloedverdunners u inneemt. Eventueel worden bijkomende 

onderzoeken (bloedafname, elektrocardiogram) uitgevoerd. Deze onder-

zoeken kunt u ook via de huisarts laten doorgaan een aantal dagen vóór 

de ingreep. 
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Dag van de ingreep 

De dag van de ingreep meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan bij de 

dienst inschrijvingen. U neemt een ticket ‘opname-hospitalisatie’. Na de 

inschrijvingen begeleidt men u naar uw kamer. U moet nuchter zijn, dit 

wil zeggen dat u vanaf middernacht niet meer mag eten of drinken. Ook 

roken wordt afgeraden. De verpleegkundige maakt uw dossier in orde, 

scheert de operatiestreek, geeft u anti-trombosekousen en een operatie-

hemd. 

 

Wanneer het uw beurt is in de operatiezaal, wordt u in bed naar de voor-

bereidingsruimte gebracht. Hier nemen de verpleegkundigen van de  

operatiezaal het over. Ze begeleiden u in de operatiezaal waar u tevens 

de anesthesist, die u in slaap brengt, ontmoet. Ook de radiotherapeut, 

die de uroloog helpt tijdens de behandeling, is aanwezig. 

 

Onder echo-geleiding krijgt de uroloog een driedimensionaal beeld van 

de prostaat. Hiermee kan men perfect het implantatieschema voor het 

inbrengen van de zaadjes berekenen. Met behulp van holle naalden  

worden de radioactieve zaadjes op de juiste plaats in de prostaat  

ingebracht. De ingreep duurt ongeveer anderhalf uur. 

Na de ingreep verblijft u enige tijd in de ontwaakruimte. Van hieruit gaat 

u terug naar de kamer waar u 1 nacht verblijft. 

 

Na de ingreep heeft u een infuus voor vocht en medicatietoediening en 

een blaassonde om de urine te laten afvloeien. Deze wordt de ochtend na 

de ingreep verwijderd. Als het plassen goed op gang komt, kunt u het 

ziekenhuis verlaten. 
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Hernemen van activiteiten 

U kunt direct na de ingreep al uw bed uit. Bewegen is goed voor de 

bloedsomloop, daarom is het belangrijk uw activiteiten zo snel mogelijk 

te hervatten. Fietsen vermijdt u best gedurende 6 weken. 

 

 

Gevolgen van de behandeling 

Elke kankerbehandeling kent echter ook enkele nadelen. Deze worden 

gedurende de opvolging bij de uroloog steeds besproken en mogelijke 

oplossingen worden u voorgesteld. 

 

Op korte termijn 

Na het verwijderen van de blaaskatheter is het mogelijk dat u wat  

moeilijker plast, een branderig gevoel hebt bij het plassen of kleine bloed-

klontertjes uitwatert. Deze symptomen verdwijnen meestal na 2 à 3  

dagen. We raden u aan veel water te drinken (2 l per dag) om zo de blaas 

goed te spoelen. Sommige voedingsmiddelen en dranken kunnen de 

blaas licht irriteren, beperk daarom het gebruik van koffie, pikant voedsel 

en alcohol. Licht bloedverlies in de urine en ter hoogte van de insteek-

plaatsen van de naalden is normaal. 
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Op lange termijn 

Na enkele weken kunnen een aantal klachten wat toenemen. Vaker  

plassen, meer aandrang, een branderig gevoel bij het plassen of een 

zwakkere straal bij het plassen kan voorkomen ten gevolge van de  

zwelling van de prostaat door de bestraling. Vermeld uw klachten zeker 

bij uw bezoek aan de uroloog, voor sommige bijwerkingen kan er medica-

tie voorgeschreven worden. Bij de meeste patiënten verdwijnen deze 

klachten na 3 à 6 maanden. 

 

Urineverlies is uiterst zeldzaam. 

 

Uit onderzoek blijkt dat bij ongeveer 30% van de behandelde mannen 

verandering optreedt in de duur van de erecties of in de kwaliteit van het 

orgasme. Volledige  impotentie is niet uitgesloten. Op termijn kan de  

ejaculatie droog zijn. Bespreek deze problemen met uw uroloog, hij kan u 

verder helpen. 
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Aandachtspunten voor thuis 

 De Jodium-125-zaadjes die werden ingebracht, behoren tot de radio-

actieve producten met lage energie. Dit wil zeggen dat de hoeveelheid 

straling buiten uw lichaam zeer klein is. Het overgrote deel van de 

straling blijft binnen de prostaat. Voorwerpen die u aanraakt of  

gebruikt zijn niet radioactief. Ook de urine, stoelgang of bloed zijn niet 

radioactief. Toch willen we u vragen een aantal voorzorgsmaatregelen 

in acht te nemen ter bescherming van de personen uit uw omgeving. 

 Vermijd lichamelijk contact met zwangere vrouwen gedurende de 

eerste 2 maanden na de implantatie. 

 Laat kinderen niet lang op uw schoot zitten de eerste 6 maanden. 

Naast u zitten is geen probleem. 

 U mag in hetzelfde bed slapen als uw partner (tenzij zij zwanger is). 

De eerste maanden gebruikt u best een condoom bij de geslachts-

gemeenschap voor het geval er nog een radioactief zaadje met het 

sperma meekomt. De eerste zaadlozingen kunnen oncomfortabel 

zijn en gekleurd (bruin). 

 Tot twee weken na het inbrengen van de zaadjes, is het mogelijk 

dat u een radioactief zaadje uitplast. Daarom vragen wij u om door 

een zeefje te plassen en een eventueel uitgeplast zaadje in het 

loden kokertje te deponeren dat u meekreeg. Neem het radio-

actief zaadje niet met uw vingers vast, maar wel met een lepel of 

pincet. Bewaar dit buiten het bereik van andere personen en 

breng het mee bij uw volgende bezoek aan de uroloog. 

 Bloed in de urine kan nog enkele weken zichtbaar zijn. Drink daarom 

voldoende. 

 Bij koorts (>38°C) dient u contact op te nemen met uw uroloog of 

huisarts. 

 Indien u plots niet meer kunt plassen, neem dan onmiddellijk contact 

op met de uroloog of ga naar de dienst spoedgevallen (’s nachts of in 

het weekend). 

 Vermijd constipatie door voldoende vezel- en vochtopname.  
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Follow-up 

Gedurende de eerste 5 jaar wordt u op regelmatige tijdstippen opgevolgd 

door uw uroloog. 

 

Ongeveer 1 maand na de behandeling wordt een CT-scan genomen ter 

evaluatie van  de ingeplante zaadjes. Met deze resultaten gaat u naar de 

radiotherapeut die de resultaten van nu vergelijkt met deze van direct na 

de implantatie. Nadien dient uw PSA (bloedwaarde) verder strikt  

opgevolgd te worden. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een  

implantatiekaart mee. Toon dit telkens aan de arts voor een behandeling  

of ingreep gedurende de eerste 2 jaar na de brachytherapie. 
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Checklist bij ontslag 

0 Medicatie: 

 Thuismedicatie verder      stop ………./………./………. 

 Pijnmedicatie ………………………………………………………………………. 

 Antibiotica: Ciprofloxacine 500 mg 2/dag tot ………./………./………. 

 Tamsulosine 0,4 mg gedurende 1 maand  
 
0 Attest thuisverpleging    ja  neen 
 
0 Medicatievoorschrift    ja  neen 
 
0 Documenten hospitalisatieverzekering 
 
0 Arbeidsongeschiktheid 
 
0 Implantatiekaart  
 
0 Loden koker  
 
0 Controleafspraak op ………./………./………. 
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Contactgegevens 

Secretariaat urologie:  059 41 42 30 

ZE 455 - urologie:   059 41 65 60 

Spoedgevallen:   059 41 40 80 

www.urologieoostende.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. P. Mattelaer 

Consultatie   

maandag:  voormiddag + namiddag 

woensdag:   namiddag 

donderdag:   voormiddag 

vrijdag: voormiddag 

Dr. D. Ponette 

Consultatie   

maandag: voormiddag 

woensdag:  voormiddag 

donderdag:  voormiddag + namiddag 

vrijdag:  voormiddag + namiddag  

Dr. J. Darras 

Consultatie   

maandag: namiddag 

dinsdag:  voormiddag 

woensdag:  voormiddag + namiddag 

donderdag:  namiddag   
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