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Meneer 

 

 

Na onderzoek door de uroloog werd bij u een kwaadaardige tumor van de 

prostaat vastgesteld. U koos in samenspraak met uw arts voor de 

brachytherapie. 

 

Binnenkort wordt u voor deze ingreep opgenomen. 

Deze brochure werd voor u samengesteld om u te informeren. 

 

Uiteraard kunt u ook steeds terecht met uw vragen bij de uroloog en bij de 

prostaatverpleegkundige binnen ons ziekenhuis. 

 

Het team van de dienst urologie 
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Wat is brachytherapie 

Het is het inwendig bestralen van de prostaat door het plaatsen van 

Jodiumzaadjes in de prostaat zelf. 

Hoe gebeurt dit 

Onder algemene narcose worden de zaadjes ingebracht in de ruimte tussen het 

scrotum en de anus. De plaats wordt nauwkeurig bepaald. Deze plaatsbepaling 

neemt de meeste tijd in beslag. 

Daarna kan men overgaan tot het plaatsen van de zaadjes. De plaatsing zelf 

duurt ongeveer een half uur. 

Na de ingreep wordt u naar uw kamer teruggebracht. U zal een infuus hebben 

en een verblijfskatheter ( een sonde die in de blaas is gebracht om de urine af 

te voeren uit het lichaam). 

U blijft één nacht in het ziekenhuis. De volgende dag wordt  de verblijfskatheter 

verwijderd en nadat u normaal heeft geplast kan u het ziekenhuis verlaten. 

Waar op letten  

- U zorgt ervoor dat u geen kinderen op schoot neemt in de eerste 8 weken en 

dat zwangere vrouwen maximum één uur/dag op minder dan één meter naast u 

verblijven. Na 8 weken zijn dit 2 uren, na 16 weken is er geen beperking meer. 

- U kan bloed aantreffen in het sperma (sperma kan rood of roodbruin gekleurd 

zijn). U gebruikt een condoom bij het vrijen gedurende 16 weken. 

- Wanneer uw partner jonger is dan 50 jaar is het aan te raden apart te slapen 

(met enkele meters afstand). 

- U krijgt een zeefje en een loden kokertje mee naar huis. Het zeefje gebruikt u 

bij het plassen. Zo kunnen eventuele losgekomen zaadjes opgevangen worden  
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en in het kokertje geplaatst worden. Het kokertje brengt u bij eerstvolgende 

controle mee, ook als dit leeg is (loskomen van zaadjes is uitzonderlijk). 

- U drinkt zéker 2 liter vocht per dag. 

- U tilt geen te zware dingen de eerste zes weken (max 10 kilo). 

- Niet fietsen de eerste zes weken. 

 

Welke klachten kan u hebben 

-De dag na de operatie kan u lichte pijn voelen op de plaats waar de zaadjes 

zijn ingebracht. Dit kan verholpen worden met een pijnstiller (paracetamol bv 

Dafalgan©). 

- Na een paar weken kan u last krijgen van meer aandrang om te gaan plassen. 

Het is vergelijkbaar met de klachten van een blaasinfectie. Dit komt doordat de 

prostaat reageert op de zaadjes die nu hun werk aan het doen zijn. Deze 

klachten kunnen 12 tot 16 weken aanhouden. 

- U kan een branderig gevoel hebben bij het plassen. 

- Het kan zijn dat u minder goed kan plassen (de prostaat gaat vergroten door 

de behandeling waardoor de plasbuis kan vernauwd worden) . De dokter zal u 

medicatie voorschrijven die de prostaatvergroting voorkomt.  Blijf deze strikt 

nemen volgens voorschrift. 

Wanneer u merkt dat u toch niet kan plassen of het gevoel hebt dat u niet leeg 

kan plassen, neem dan contact op met uw arts of met de spoedafdeling van het 

ziekenhuis. Het is mogelijk dat er dan tijdelijk een verblijfskatheter geplaatst 

moet worden. 
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Contactgegevens dienst 
 
Hebt u nog vragen ? Aarzel niet om deze te stellen ! 
 
U kan ons steeds bereiken op de volgende coördinaten : 
 
Secretariaat/afspraken : 059 55 52 23 
 
Prostaatverpleegkundige : 059 40 20 47 (di en do voormiddag telefonisch 
bereikbaar) 
 
 

Dr.J. Degelin 
 
Dr.B. Verlinde 
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