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GEÏNF
FORMEE
ERDE TO
OESTEM
MMING
hyposp
padieco
orrectie
Geachte patiënt,
Deze info
ormatiebrochu
ure werd gesschreven doorr de Belgische Associatie van
v Urologie (BAU) en dankzij het
Verbond der Belgische
e Beroepsvere
eniging van G
Geneesheer-S
Specialisten (V
VBS-GBS).
Ze is be
estemd voor patiënten en
e gezondhe idswerkers en
e heeft tot doel u te informeren over
o
uw
behandelling, frequentte bijwerkingen en de meeest voorkomende of ernsttige complicaaties die eruitt kunnen
ontstaan. Deze brochure is niet allesomvattend
d en/of exhau
ustief en is ge
ebaseerd op de huidige sttand van
de medissche wetenscchap en op de toepasse lijke medical guidelines omtrent
o
een hypospadieccorrectie.
Tijdens d
de consultatie
e met de be
ehandelende arts zal u, voor
v
zover diit nodig is, bbijkomende relevante
r
informatiie worden me
eegedeeld.
In dit dee
el van de bro
ochure vindt u algemene in
nformatie ove
er de hypospa
adiecorrectie.
mulier dat u moet
Een twe
eede, aparte
e deel omva
at het conccrete informatie-en toestemmingsform
ondertekkenen alvoren
ns de behande
eling kan worrden uitgevoe
erd.

A
Algemene
informatiee over de hypospadie-operatiee
1) Beh
handeling va
an hypospa
adie
Tijdens d
de embryolo
ogische ontw
wikkeling (tijd
dens de zwa
angerschap) is de aanlegg van het plaskanaal
eerst een
n ‘vlakke pla
aat’ (‘urethrale plaat’). Geeleidelijk gro
oeit het plask
kanaal dicht ttot een buis vanaf de
balzak naar de eikel toe. Tegelijk
k is er in het begin een krromming van
n de penis naaar de onderrzijde, die
k volledig reecht wordt. Wanneer
W
dezze ontwikkelling zich niett volledig
uitgroeitt tot de peniis uiteindelijk
eel van het plaskanaal
p
op
penliggen en
n is er een plasopening ddie niet op de
e top van
doorzet, blijft een de
an de onderzzijde van de penis uitmon
ndt. Men sprreekt dan vann ‘hypospadiie’. Nadat
de eikel ligt, maar aa
oten is, moe
eten de eikeel en de pen
nishuid zich ook verder rond het plaskanaal
het plasskanaal geslo
Bij hypospad
die zijn de eik
kel en de voo
orhuid niet volledig
v
geslo
oten, met eenn tekort aan voorhuid
sluiten. B
aan de o
onderzijde en
n een relatieff overschot aaan de boven
nzijde. De pe
enis vertoontt dan ook dik
kwijls een
krommin
ng naar onde
eren toe. De
eze krommin
ng wordt verroorzaakt doo
or bindweefsselstrengen onder de
huid (‘ch
hordae’).
Er zijn vverscheidene redenen wa
aarom men eeen behande
eling van hyp
pospadie kann overwegen
n: bij een
plasopen
ning op de top
t
van de penis en eeen rechte pe
enis is het makkelijker
m
oom staand te
e plassen
waarbij d
de straal recchtdoor verlo
oopt en niet naar ondere
en. Een zaadlozing die reechtdoor lang
gs de top
van de p
penis verloop
pt, is ook be
eter voor bevvruchting dan
n een zaadlo
ozing die naaar onderen iss gericht.
Ook het esthetische aspect spee
elt mee: een
n penis met hypospadie ziet er andders uit dan normaal.
k
ook een psycho
ologische in
nvloed hebbe
en. Sommigge minimale
e vormen
Deze affwijkingen kunnen
vertonen
n minder opvvallende afwijkingen.
Uw arts bespreekt met
m u de mog
gelijkheid en
n mogelijke gevolgen
g
van
n een behanddeling. U kunt dan in
beslissen om
m deze behan
ndeling al dan
n niet te late
en uitvoeren.
overleg b
hniek
2) Tech
eep gebeurt onder
o
algem
mene verdovin
ng. Hypospa
adie kan met verschillendde operatiete
echnieken
De ingre
worden behandeld. De principess worden hieer uitgelegd. Uw arts kan
n extra inforrmatie geven
n over de
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gebruikte
e operatiete
echniek. Soms kan paas tijdens de
d operatie beslist woorden wat de
d beste
operatiettechniek is om
o in het dessbetreffende geval toe te
e passen.
Meestal verloopt ee
en behandeling in één tijd. Bij meer
m
complexe hypospaddie moet soms een
eling in 2 tijd
den worden gepland:
g
er vvinden dan 2 operaties plaats, met eeen tussenperiode van
behande
minstenss 6 maanden
n, om een ma
aximale uitrijjping van de
e littekens mo
ogelijk te maaken. Het doel van de
operatie is om een penis
p
te verkrrijgen die er zo normaal mogelijk
m
uitzziet. Dikwijls ziet de peniss eruit als
e eikel minsstens gedeelltelijk bloot is. Het relaatieve overschot aan
na een besnijdenis,, waarbij de
d aan de bovvenzijde van
n de penis iss in vele gev
vallen immerrs nodig om
m de voorhuid
d aan de
voorhuid
onderzijd
de te kunnen
n verlengen, soms ook om
m een flapje
e te maken waarmee
w
eenn deel van he
et nieuwe
plaskana
aal wordt gem
maakt.
Tijdens de operatie wordt een sonde gepllaatst in hett plaskanaal. Regelmatigg wordt tijd
delijk een
d penis aan gebracht om
m te verhinde
eren dat te vveel bloed he
et zicht in
knellende elastische band rond de
b
Er
E kan ook eeen verdoven
nd product met
m adrenalinne worden ingespoten
het operratiegebied belemmert.
om hetzzelfde effect te verkrijge
en. Eerst wo
ordt de huid
d rond de penis
p
losgem
maakt en wo
orden de
‘chordae
e’ doorgenom
men om de penis rechteer te maken. De urethra
ale plaat woordt gebruiktt om een
nieuwe p
plasbuis te maken
m
die op
p de top van de eikel moe
et uitmonden
n. De eikel w
wordt daarna gesloten
over dezze nieuwe pla
asbuis. Dikw
wijls wordt no
og een flap van
v onder de
e huid vrijgem
maakt om he
et nieuwe
plaskana
aal te bedekkken met goed doorblo
oed weefsel. Dit maaktt een beteree genezing van een
waterdiccht plaskanaa
al mogelijk. Daarna worrden de peniishuid en vo
oorhuid opnieeuw aan de gesloten
eikel vasstgemaakt. Aan
A het einde
e van de opeeratie wordt een verband
d aangebrachht, dat same
en met de
sonde m
meestal enkele dagen tot een week teer plaatse blijft.
co's en mog
gelijke com
mplicaties
3) Risic
er vindt u ee
en niet-exhaustieve lijst van algemen
ne en speciffieke compliccaties, samen met de
Hieronde
frequenttie waarmee deze optreden:
uent: >15%
(a): frequ
(b): occa
asioneel: 5-1 5%
(c): zeldzzaam: 1-5%
(d): zeerr zeldzaam: <
<1%
d operatie
e
Tijdens en na de











Elke ingreep, hoe klein
k
ook, ho
oudt risico’s in die somss onvoorspelbaar en uittzonderlijk zijn, maar
mogelijkk ernstig (hartaanval, die
epe veneuze trombose, lo
ongembolie, anafylactiscche shock op
p allergie,
bloeding
g, overlijden, verlies van het
h te opererren orgaan ....). Dit gebe
eurt gelukkigg uiterst zelde
en.
Ernstige complicatiess van vitale organen (haart, bloedsom
mloop, longen
n, nieren) enn/of blijvend
de schade
v
zijn zeer zeld
dzaam.
(zoals orrgaanfalen, verlamming)
Zeer zeld
den kan de ingreep niett worden uitg
gevoerd omd
dat er zich een
e ernstige complicatie voordoet
en de op
peratie moet worden stop
pgezet.
Zeer zelden kan he
et nodig zijn om bijkom ende hande
elingen te ve
errichten om
m problemen die zich
de ingreep vo
oordoen te behandelen.
b
Daarom dient u uw akko
oord te geveen dat, indie
en uw betijdens d
handelen
nde arts dit nodig of raa
adzaam achtt, er bijkome
ende handelingen wordeen gesteld om onverwachte p
problemen op te lossen.
Ook voo
orbereidende
e, begeleidende of late re acties zijjn niet gehe
eel vrij van risico's. Zo
o kunnen
bijvoorbe
eeld infusiess of injecties problemen vveroorzaken,, zoals spuita
abcessen, lokkale weefselb
beschadiging (ne
ecrose) en/off veneuze irriitatie, dermaatitis. Deze zijn meestal van
v voorbijgaaande aard. Ze leiden
zeer zeld
den tot perm
manente schade aan de zeenuwen (pijn
n, verlamming).
De hechtingen die worden
w
gebru
uikt, zijn meeestal oplosba
aar (ze losse
en op na 3-66 weken). De
e operatie
gebeurt meestal zon
nder incidentten en leidt meestal tot een goed cosmetisch
c
re
resultaat. Occcasioneel
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kunnen e
er wondgene
ezingsproblemen optredeen, waarvoorr soms een extra
e
ingreepp nodig is. Zo
o kunnen
occasion
neel esthetiscch storende en soms geevoelige littek
kens (hyperttrofische litteekens, keloïd
d) of pigmentaire
e verandering
gen ontstaan
n. Krimpen vvan het littek
ken kan – vo
ooral als de vvoorhuid niet volledig
werd verrwijderd – ee
en vernauwing veroorzakken waarvoo
or om functio
onele of esthhetische rede
enen verdere chirrurgie noodzzakelijk is. Ze
elden kan err zich ook ee
en vernauwin
ng van de plaasopening in
n de eikel
voordoen
n. Deze dien
nt dan opnieu
uw geopend te worden tijdens
t
een kleine
k
ingreepp. Zelden tott occasioneel kan
n er een zijd
delingse open
ning in het n
nieuw gevorrmde plaskan
naal ontstaa n (fistel), dikwijls ter
hoogte vvan een traje
ect van een draadje of kkan de hechtting van de eikel (gedeeeltelijk) loslatten waardoor de eikel opnieuw
w wat open staat.
Belangrijjke probleme
en met de ge
enezing waarrdoor weefse
elverlies optreedt, zijn zee
eer zeldzaam.
De gevoeligheid van de eikel kan
n na de ingreeep tijdelijk to
oenemen en vermindert meestal mett de tijd.
Plaatselijjke zwelling is volledig normaal
n
en vverdwijnt van
nzelf na enke
ele dagen. Ze
Zeer zelden zal
z er een
blauwe p
plek (hemato
oom) ontstaa
an die moet w
worden gedrraineerd via een
e kleine inncisie.
Een loka
ale bloeding is ook de da
agen die vol gen op de operatie
o
nog mogelijk. D
Deze kan indien nodig
worden a
afgedrukt me
et een komp
pres. Indien d
de bloeding blijft
b
bestaan
n, raadpleegtt u best een arts.
Wondinffecties of uriineweginfectties kunnen het genezing
gsproces aanzienlijk vert
rtragen. Het risico op
infectie iis occasionee
el. Dit treedtt voornameliijk op als er vooraf reeds een infectiie was. Enke
ele dagen
antibioticca brengen dan
d meestal genezing.
Allergie o
of overgevoe
eligheid (bijv
v. aan mediccatie, pijnstillers, verdovin
ngsmiddelen , ontsmettingsmiddelen, latex) kan tijdellijk zwelling, jeuk, nieze n, huiduitsla
ag, duizelighe
eid of brakeen en andere
e reacties
aken. Ernstig
ge complicatie
es van vitalee organen (h
hart, bloedsomloop, longeen, nieren) en/of
e
blijveroorza
vende scchade (zoals orgaanfalen, verlamming
g) zijn zeer zeldzaam.
z
Een luch
htweginfectie
e kan in zeldzzame gevalleen voorkomen.
Ook voorbereidende,, begeleidend
de of latere acties zijn niet geheel vrrij van risico' s. Zo kunnen
n infusies
beeld problemen veroorrzaken, zoalss spuitabcesssen, lokale weefselbescchadiging
of injectties bijvoorb
(necrose
e) en/of vene
euze irritatie
e , dermatitiss. Deze zijn meestal van voorbijgaannde aard. Zeer zelden
leiden ze
e tot perman
nente schade aan de zenu
uwen (pijn, verlamming)
v
.
Moeilijk plassen: me
eteen na he
et verwijdereen van de blaassonde
b
kan
k
het plasssen vaak ee
en beetje
d zijn. Als de
eze probleme
en aanhoude n, raadpleeg
gt u best uw chirurg.
irriterend
Pijn: de pijn is meestal matig na de operatie.. Meestal wo
ordt enkele dagen tot eenn week na de
e ingreep
ng aangerade
en. Dikwijls wordt
w
antibio
otica aangera
aden na het verwijderen van de sond
de en het
pijnstillin
verband.
orbereiding op de operratie
4) Voo
odig dat u on
ns voor de prrocedure laatt weten welk
ke medicijnen
n u gebruikt.. De behande
elende
Het is no
arts zal b
beslissen of en
e wanneer het gebruik vvan deze mid
ddelen moett worden stoppgezet en ve
ervangen
worden d
door andere middelen, waaronder
w
meet name antistollingsgeneesmiddelenn. Vertel ook aan uw
arts welkke operaties en ziektes u in het verled
den hebt doo
orgemaakt, welke
w
eventuuele complica
aties er
zijn geweest en of u allergisch be
ent voor bep
paalde stoffen
n.
e van verdovving, nl. plaatselijke verdo
oving, region
nale verdovin
ng (alleen heet onderlichaam is
De keuze
verdoofd
d) of algemene verdoving
g (u slaapt vo
olledig) word
dt mede bepa
aald door dee chirurg en de
d
anesthessist op basis van de perso
oonlijke voorrgeschiedenis. U dient nu
uchter te zijnn op de dag van
v de
operatie.
ekenhuis con
ntact opnemeen om de ko
ostprijs
Indien gewenst kuntt u met de facturatiediensst van het zie
van de zziekenhuisopname te kun
nnen inschattten.
Specifiekke risico’s be
etreffende de
e verdoving kkunnen met de
d anesthesist worden beesproken.
Het is mogelijk dat een
e andere ch
hirurg, met d
de noodzakelijke capacite
eiten, de ingrreep zal uitvoeren
nders is afgessproken mett de door u gekozen arts.
tenzij ditt duidelijk an
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5) Naz
zorg na de operatie
o













Na de op
peratie is er geen
g
strikte bedrust nod ig.
Een goede fixatie va
an de sonde en het verb
band is erg belangrijk.
b
Co
ontroleer ditt meermaals per dag.
d worden aaangebracht. Zeker niet verder
v
losmaaken zonder toelating
Bij loslatting mag exttra kleefband
van de b
behandelende
e arts.
Controle
eer ook meerrmaals per dag dat urinee blijft aflope
en via de son
nde. Het is oo
ook belangrijk
k voor de
urinepro
oductie dat de
e patiënt volldoende drin
nkt. Bij versto
opping van de
d sonde kann de arts som
ms aanraet steriel watter door te sp
poelen (u kriijgt dan mate
eriaal mee).
den om de sonde me
De wond
de wordt mee
estal geslote
en met hechttingen die vanzelf oplosse
en.
Wondcon
ntrole is dag
gelijks noodzzakelijk na heet verwijdere
en van het verband
v
en dde sonde. Bij
B problemen dien
nt u meteen uw arts te ra
aadplegen.
Als de o
operatie am
mbulant word
dt uitgevoerrd, dient u te worden opgehaald door een volwassen
v
begeleider, omdat uw alertheid door de verd
doving en/off pijnstillers kan zijn verm
minderd. We
e zullen u
wanneer u weer
w
actief kunt deelnem
men aan he
et wegverkee
er. U dient oook te verm
mijden om
zeggen w
belangrijjke beslissing
gen te nemen in deze peeriode.
Na de in
ngreep is err lichte tot matige
m
pijn. Pijnstilling zal
z indien no
odig intravenneus of oraa
al worden
toegedie
end.
De zieke
enhuisopnam
me duurt mee
estal tot 48 u
uur.
Sporten (ook zwemm
men) is afgerraden gedureende minsten
ns 3 weken.
welke signa
alen dient u uw arts te
e raadplege
en tijdens het
h herstel??
6) Bij w
erstopping vaan de sonde, loslaten van het verbannd, hoge koo
orts
In geval van moeilijkk urineren, ve
38 °C), bloed
den, toeneme
ende pijn.
(boven 3
volgen van de interve
entie?
7) Watt zijn de gev
ordt uitgevoe
erd, is een sttandaardinte
erventie. Zoals bij elke inggreep kunnen zich
Deze tecchniek die wo
echter so
oms bepaald
de complicatie
es voordoen , zoals hierboven beschre
even.
arna
8) Daa
ntroles aangeeraden na de
e ingreep.
Meestal worden een of meer con
emeen
9) Alge
ënt hebt u re
echt op volle
edige inform
matie over uw
w medisch probleem en over de aan
nbevolen
Als patië
chirurgissche ingrepen
n.
Dit form
mulier wordt u meegegev
ven tijdens d
de raadplegin
ng bij uw be
ehandelende arts waar u,
u indien
anvullende in
nformatie kriijgt.
nodig, aa
Deze infformatie is niet bedoeld om
o u te vero
ontrusten, maar
m
om u vo
oldoende te informeren, zodat u
kunt besslissen of u deze
d
ingreep al dan niet w
wenst te late
en uitvoeren//ondergaan.
Uw urolo
oog staat ste
eeds tot uw beschikking
b
vvoor alle verd
dere informa
atie.

