
 I N F O R M A T I E  V O O R  D E  P A T I Ë N T  

Cys te c tom ie  me t   
B r i c ke r - de r i va t i e  

Waarom deze ingreep?  

Deze ingreep kan uitgevoerd worden omdat er uit voorafgaand 

onderzoek is gebleken dat er zich een kwaadaardig letsel bevindt in uw 

blaas. Een andere reden kan zijn dat er ongecontroleerd bloedverlies is 

uit de blaas of dat de blaas niet meer functioneert. De uroloog heeft in uw 

situatie beslist tot het volledig wegnemen van de blaas en bij de mannen 

ook de prostaat. Na de ingreep wordt er een urostoma aangelegd. 

Voorbereiding 

Voorafgaande onderzoeken 

Eens geïnstalleerd op de kamer zal de verpleegkundige de operatiestreek 

komen ontharen, de TED kousen (lange kousen tegen tromboflebitis) 

komen aanmeten, en indien nodig, ook een steunverband voor de buik 

na de ingreep, komen aanmeten. 

Tevens zal er nog een plaatsbepaling van het stoma gebeuren. Dit is ook 

het moment om nog eventuele vragen te stellen. Behalve een bloedafname 

dienen er verder vandaag geen onderzoeken meer te gebeuren.  

Urologie 
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Voeding 

Daags voor de opname werd u aangeraden restenarme voeding te 

nuttigen. ‘s Avonds krijgt u een lichte maaltijd aangeboden. Bovendien 

zal de verpleegkundige u nog een calorierijk drankje (Fortimel) aanreiken 

dat voor het slapengaan dient te worden genuttigd. Dit om in optimale 

omstandigheden aan de ingreep te kunnen beginnen.  

Vanaf middernacht blijft u nuchter. 

Ingreep 

Meestal kan het verwijderen van de blaas gebeuren door middel van een 

kijkoperatie (robot-geassisteerd). In sommige omstandigheden wordt 

toch geopteerd voor een klassieke ingreep met onderbuik incisie. 

Bij de man wordt de blaas en de prostaat weggenomen, bij de vrouw de 

blaas en eventueel ook de baarmoeder en de eierstokken. 

Vervolgens zullen de urineleiders worden ingeplant op een stukje 

geïsoleerde dunne darm, dat door de buikwand naar buiten wordt 

gebracht, en waarmee het stoma wordt aangemaakt. 



Risico’s en mogelijke alternatieven 

Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is ook bij deze operatie de 

normale kans aanwezig op complicaties zoals: 
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 Bloedverlies 

 Moeilijk genezen van de wonde 

 Lekkage uit de darm 

 Lekkage van urine 

De meest voorkomende complicaties kunnen echter met medicatie 

behandeld worden. Zelden is er noodzaak tot herinterventie. 

 Vernauwing urineleiders ter 

hoogte van stukje darm 

 Urineweginfecties 

 Vertraagde darmmotoriek, ‘ileus’ 

 Steenvorming 

Nazorg 

Medicatie 

Het is mogelijk dat uw medicatie die u gewend bent in te nemen wat 

wordt aangepast, zodat u soms niet meer volledig dezelfde medicatie 

krijgt als thuis. Dagelijks wordt samen met u de in te nemen medicatie 

overlopen en wordt u verteld welke medicatie u wel en niet dient in te 

nemen. Bij ontslag zal u een medicatieschema worden meegegeven. 

Wondzorg 

De eerste dagen na de ingreep zijn er een aantal buisjes (drains) 

aanwezig, dit zowel via de buik als in het stoma. Deze zullen tijdens uw 

verblijf op advies van de uroloog, één voor één, worden verwijderd. 

Inwendig blijven er nog twee stents (plastic buisjes) achter in de 

urineleiders, die twee weken na ontslag door uw uroloog op de 

consultatie zullen worden verwijderd. Soms luxeren deze spontaan, wat 

echter geen probleem vormt. 



Pijn 

Afhankelijk van uw pijnbeleving wordt pijnmedicatie toegediend volgens 

een vooropgesteld schema. Het is heel belangrijk dat u aan de dr. 

assistent of de verpleegkundigen tijdig laat weten of de pijnstillers goed 

helpen, of u nog behoefte hebt aan meer pijnstilling, zodat dit aangepast 

kan worden. 

Voeding 

De voeding zal geleidelijk aan worden opgebouwd in functie van hoe 

vlug de darmwerking zich herstelt. Er wordt met vloeibare voeding 

gestart en geleidelijk aan wordt er opgebouwd via licht verteerbare naar 

gewone voeding. 
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Contactgegevens  
Dienst Urologie 

Campus Aalst  

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst  

Tel: 053 72 43 78 - Fax: 053 72 44 11 

Urologie.Aalst@olvz-aalst.be 

Campus Asse 

Bloklaan 5 - 1730 Asse  

Tel: 02 300 61 11 -Fax: 02 300 62 98 

Urologie.Asse@olvz-aalst.be 

Campus Ninove 

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove 

Tel: 054 31 21 11 - Fax: 054 31 20 59 

Urologie.Ninove@olvz-aalst.be 

 

D i s c l a i m e r  

De informatie in deze brochure is van 

algemene aard en is bedoeld om u een 

globaal beeld te geven van de zorg en 

voorlichting die u kunt verwachten. In 

iedere situatie, en dus ook de uwe, 

kunnen andere adviezen of procedures 

van toepassing zijn. Deze brochure 

vervangt dus niet de informatie die u 

van uw behandelend arts reeds kreeg 

en die rekening houdt met uw 

specifieke toestand. Zijn er na het lezen 

van deze brochure nog vragen schrijf 

deze eventueel op en bespreek ze in 

ieder geval met uw behandelend arts. 
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