1/6
20140301
2

GEÏNF
FORMEE
ERDE TO
OESTEM
MMING
erecttieproth
hese
Geachte patiënt,
ormatiebrochu
ure werd gesschreven doorr de Belgische Associatie van
v Urologie (BAU) en dankzij het
Deze info
Verbond der Belgische
e Beroepsvere
eniging van G
Geneesheer-S
Specialisten (V
VBS-GBS).
estemd voor patiënten en
e gezondhe idswerkers en
e heeft tot doel u te informeren over
o
uw
Ze is be
behandelling, frequentte bijwerkingen en de meeest voorkomende of ernsttige complicaaties die eruitt kunnen
ontstaan.
ochure is nie
et allesomvatttend en/of eexhaustief en is gebasee
erd op de huuidige stand van de
Deze bro
medische
e wetenschap
p en op de to
oepasselijke m
medical guide
elines omtren
nt een erectieeprothese. Tijjdens de
consultattie met de behandelende
b
e arts zal u, voor zover dit
d nodig is, bijkomende relevante in
nformatie
worden m
meegedeeld.
el van de bro
ochure vindt u algemene in
nformatie ove
er de erectieprothese.
In dit dee
Een twe
eede, aparte
e deel omva
at het conccrete informatie-en toestemmingsform
mulier dat u moet
ondertekkenen alvoren
ns de behande
eling kan worrden uitgevoe
erd.

Algemene informaatie over de
d erectiep
prothese
1. Erec
ctiele dysfu
unctie
ntie is eigenlijjk een verouderde omsch
hrijving van dit
d probleem. We sprekenn liever
Impoten
ectiele dysfu
unctie. De erectie
e
kan o
op verschille
ende manierren dysfuncttioneren (nie
et meer
over ere
normaal functioneren
n). De hardh
heid van de eerectie kan onvoldoende
o
zijn, de duuur van de ere
ectie kan
ende zijn, de
e zaadlozing kan te moeiilijk of te sne
el komen, err kan een kroomstand zijn
n van de
onvoldoe
penis tijd
dens de erecctie, er kunn
nen problemeen zijn met de
d libido (zin
n in seks) off problemen met het
orgasme
e (klaarkomen).
“Impoten
ntie” is de medische te
erm die het onvermogen aanduidt om een stijjfheid van de
d penis
(“erectie
e”) te verkrijg
gen of gedurrende een beepaalde tijd te
t behouden. Het is een probleem waar
w
elke
man vro
oeg of laat wel
w eens me
ee te kampen
n krijgt. Aan
ngezien het een delicaatt onderwerp betreft,
wordt prraktisch nooit over dit pro
obleem geprraat met and
dere mannen. Op het we rk of in het café
c
zijn
de anderre mannen steeds
s
superm
man in bed…
…
ntie kan iedereen overkom
men; in Ameerika wordt het
h aantal im
mpotente maannen op 30 miljoen
Impoten
geschat! Maar impottentie is gelukkig in prin
ncipe altijd te
t genezen. Soms is hett een voorbijgaande
m
er de
efinitieve hullpmiddelen worden
w
ingesschakeld.
situatie, maar soms moeten
en en behand
delingen te b
bespreken, zullen
z
we he
et mechanism
me van een normale
Alvorenss de oorzake
erectie b
beschrijven.
2. Hoe
e ontstaat een
e
normale
e erectie?
n twee zwe
ellichamen ((corpora cavernosa) en
n een plassbuis (urethra). De
In de penis zitten
amen bevinden zich bove
enaan (als m
men op de penis neerkijkt)) en de plasbbuis onderaa
an.
zwellicha
ellichaam kan
n het best worden vergeeleken met ee
en spons: he
et is een verrzameling va
an kleine
Een zwe
holtes (kkamertjes) die
d onderling met elkaar in verbindin
ng staan. In slappe toesstand bevatten deze
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holtes w
weinig bloed.. Binnenin de zwellicham
men lopen aanvoerende
a
bloedvaten (“slagadertjjes”). In
slappe to
oestand zijn deze aanvoe
erende slagaadertjes vern
nauwd (als het
h ware in eeen kramptoestand),
zodat he
et aanvoeren
nde bloed ook vrijwel o
onmiddellijk wordt
w
afgevo
oerd door dde afvoerend
de vaten
(“adertje
es”) die binne
enin tegen de dikke elasttische wand van de zwelllichamen ligggen.
eksueel word
dt geprikkeld
d, gaan de bloedvaten
b
die
d door de zzwellichamen
n lopen,
Wanneerr de man se
open sta
aan en stroo
omt er dus veel
v
meer blo
oed door de penis (norm
maal 250 ml of de inhou
ud van 1
glas per twee minutten). De zwe
ellichamen b
beginnen te zwellen,
z
en hierdoor woorden de afvoerende
w
van de
d zwellicha men platged
drukt, zodatt ze geen bbloed meer kunnen
adertjes tegen de wand
n: de penis wordt
w
stijf en blijft ook stiijf. De erectie
e is dan volle
edig.
afvoeren
d
n beïnvloed door hormonen en geccoördineerd door
d
de
Dit erecttie-mechanissme wordt daarenboven
zenuwen
n van de zwe
ellichamen. De erectie iss dus een uiterst fijn me
echanisme, w
waarbij verscchillende
onderdelen exact op
p elkaar moeten zijn afgeestemd. Is dit niet het ge
eval, dan za l de stijfheid
d van de
penis miinder zijn, off kan een errectie zelfs vvolledig uitblijven. Soms ontstaat eenn goede erectie, die
n impotentie
echter te
e snel verdw
wijnt. Al deze
e vormen van
e zijn de oorzaak van eeen falen van dit fijne
mechanisme.
n impotentie
e
3. Watt zijn de oorzaken van
elijke (psychische) oorzaken
a. geeste
het erectievvermogen. So
Allerlei fa
actoren zoalss stress, ang
gst, zorgen een faalangst verminderen
v
oms zijn
de problemen in de relatie met vrouw
v
of vri endin de oo
orzaak van pssychische im
mpotentie. Err is niets
m, maar de geest
g
werkt tegen: als men
m
te veel nadenkt tijddens het vrijjen, dan
mis met het lichaam
ak uit. Elke man heeftt in zijn lev
ven wel een
ns een perioode van geestelijke
blijft de erectie vaa
orm van imp
potentie is tiijdelijk en eigenlijk vrij normaal. Meen spreekt dan
d
van
impotenttie. Deze vo
faalangsst: de man iss bang om geen
g
of onvo
oldoende ere
ectie te krijgen en de vrrouw niet te kunnen
gen: hij heeftt schrik om te falen. En j uist daardoo
or zal de erec
ctie niet voldooende zijn: de
d geest
bevredig
is bezig met de presttatie, niet me
et het gevoeel van “vrijen”.
melijke (fysiscche of organ
nische) oorzaaken
b. licham
Vele aan
ndoeningen van
v het mensselijk lichaam
m kunnen impotentie tot gevolg hebbben, o.a.:
- suikerzziekte (diabettes);
- vaatzie
ekten, waaronder slagade
erverkalking, hoge bloedd
druk en hoog
g
cholesterolgehalte;
- alcohollisme;
- zenuwzziekten of ze
enuwletsels (bijvoorbeeld een zenuwk
knelling bij lu
umbago).
paalde genee
esmiddelen (zoals
(
mediccijnen tegen hoge bloeddruk of deppressie) en sommige
s
Ook bep
operatiess (vooral in het
h kleine be
ekken) hebbeen een invloe
ed op de erec
ctie.
Meestal betreft het een
e aandoen
ning van de bloedvaten. Typisch voor onze sameenleving is ee
en hoog
age aan ziekt
kten van hartt- en bloedvaaten. En de bloedvaten van de peniss lijden mee
e aan de
percenta
aftakelin
ng van de blo
oedvaten eld
ders in het licchaam. Meerr nog: omdatt de bloedvaaten van de penis zo
fijn zijn, zullen ze no
og sneller worden aangetaast!
en heel grote
e boosdoene r! Het is bew
wezen dat ro
okers een grootere aantastting van
Roken iss ook hier ee
de fijne aanvoerende bloedvaatjjes krijgen, en dit geldt dus zeker ook
o voor dee bloedvaten van de
penis.
e afwijkingen
n van de aan
nvoerende sl agadertjes zijn
z soms de afvoerende adertjes de oorzaak
Naast de
van impo
otentie. Wan
nneer deze adertjes
a
(ven
nen) onvoldo
oende worde
en afgeslotenn, zal de dru
uk in de
zwellicha
amen nooit hoog genoeg kunnen w
worden om een
e
erectie te
t geven; meen spreekt dan
d
van

3/6
20140301
2

“veneuze
e lekkage”.
c. gemen
ngde oorzaak
Eigenlijkk is de oorza
aak zowel lichamelijk als geestelijk. De
D ene oorzzaak kan de andere uitlo
okken of
hamelijke afw
wijkingen krijjgt men na een tijdje fa
aalangst, zoddat de erectties nog
beïnvloeden: bij lich
d… Dit is eige
enlijk altijd he
et geval.
slechter worden door de geestelijjke toestand
e wordt de oorzaak
o
van
n impotenttie vastgestteld?
4. Hoe
oog kent deze
e problemen
n en zal steed
ds bereid zijn
n deze met u te besprekken. U bent echt
e
niet
De urolo
de eerste
e die met ditt probleem la
angskomt!
Een aanttal tests kun
nnen nuttig zijn
z om de ju
uiste diagnosse vast te ste
ellen. We zettten ze even
n op een
rijtje.
onderzoek
a. bloedo
Een bloe
edonderzoekk kan nagaan of de horrmonale toesstand in ord
de is. Verdeer kunnen algemene
ziektes ((zoals suikerzziekte, chole
esterol) word
den opgespo
oord, die een
n invloed kunnnen hebben
n op het
ontstaan
n van impotentie.
eronderzoekk van de bloe
edvaten in dee penis
b. dopple
Het gelu
uid van de bloedstroom in
i de aanvoeerende slaga
adertjes kan worden ontv
tvangen doorr middel
van een
n dopplerond
derzoek, waa
arbij ultrasoo
on geluid wordt
w
uitgezo
onden. Dezee ultrasone trillingen
t
z tegen eeen voorwerrp botsen en
e worden zo door hetzelfde
h
worden weerkaatst wanneer ze
oestel opnieu
uw opgevangen. Hierdoo
or kan de krracht van de bloeddoorsttroming dus worden
uitzendto
geregistrreerd.
ek (NUFO + SPACE)
c. neuro--urofysiologisch onderzoe
Onderzo
oek van de ze
enuwen van de penis doo
or een neuro
oloog.
of RIGI-scan
d. NPT o
Nachtelijjke erectieme
etingen
ologisch advvies
e. seksuo
i.v.m. de
e psychische factoren van
n de impoten
ntie
e kunnen we impotenttie behande
elen?
5. Hoe
entie wordt m
meestal vero
oorzaakt doorr een onvolddoende bloed
dtoevoer
Lichamelijke (organissche) impote
en te snelle afvoer van het aangev
voerde bloed. Zelden is een zenuwle
etsel de
naar de penis of ee
oorzaak.
gene) impote
entie daaren
ntegen vloeitt meestal vo
oort uit faalaangst, angstt om op
Geestelijjke (psychog
“het mom
ment” niet te
e kunnen…
Indien d
de impotentie
e verband houdt
h
met dee inname va
an bepaalde geneesmidddelen, dan kan
k
men
proberen
n deze ge
eneesmiddelen te ve rvangen do
oor andere
e geneesmiiddelen die
e geen
erectiesttoornissen ge
even.
Diabetesspatiënten zie
en hun erectties vaak verrbeteren na het op peil brengen
b
van het suikerge
ehalte in
het bloed
d.
Een verm
minderd “libido” (gebrek aan zin om te vrijen) kan
k soms worden verbeteerd door hett nemen
van bep
paalde genee
esmiddelen. Het is echteer gevaarlijk
k deze gene
eesmiddelen op eigen ho
outje te
nemen: soms bevattten die gene
eesmiddelen mannelijke hormonen. Een dergelijjke behandeling kan
e hormoon
ngevoelige p
prostaatkanke
er kan beginnen te groeieen!
zelfs gevvaarlijk zijn: een

4/6
20140301
2

aarden van de situatie
a. aanva
Dit is n
natuurlijk nie
et steeds zo
o eenvoudig
g; men moe
et zich wel realiseren ddat erecties bij het
verouderren minder vaak
v
voorkom
men en uitein
ndelijk definitief kunnen wegblijven.
w
b. mediccatie
Vroeger waren de mogelijkhede
m
en om erectiieproblemen te behande
elen met meedicatie zeerr gering.
mbine dat in d
de volksmon
nd ‘Spaanse vlieg’
v
wordt ggenoemd.
Een zeerr oud middel is bv. Yohim
Dit gene
eesmiddel ka
an soms een
n gering effeect geven bij beperkte erectiemoeili
e
et effect
ijkheden. He
komt ech
hter eerder overeen
o
mett het zogena amde placeb
bo-effect. Oo
ok Trazolan iis een genee
esmiddel
dat vroeger wel eenss werd gegev
ven bij erectiieproblemen.
nige tijd ech
hter is het door
d
iedereeen gekende Viagra op de markt g ebracht. Ditt middel
Sinds en
betekend
de een mijlpa
aal in de medicamenteuzze behandelin
ng van erectieproblemenn.
Afhankellijk van de indicatie kan
n met deze medicatie een
e
zeer go
oed resultaatt worden be
ekomen.
Ondertusssen werden
n ook Uprim
ma, Cialis, … op de marrkt gebrachtt. Er zitten nnog een hele reeks
nieuwere
e medicijnen
n in de pijplijn die de eeerstkomende
e jaren op de
d markt woorden gebraccht. Het
betreft h
hier meestal geneesmid
ddelen op baasis van een fosfodi-esteraseremmeende werkin
ng zoals
Viagra.
averneuze in
njecties
c. intraca
Het gaatt hier over in
nspuitingen in
n de zwellich
hamen van de
e penis.
Een vaattverwijdende
e stof wordt met een zeeer fijne naald ingespoten aan de basiss van de pen
nis. Deze
stof doett de slagadertjes maxima
aal opengaan
n, zodat de penis
p
maxima
aal wordt dooorbloed. Dit leidt tot
een goed
de erectie. Indien de ere
ectie onvoldo
oende sterk is na een ee
erste inspuitinng, moet u nog
n niet
panikere
en! Vaak moe
et worden gezocht naar een dosis die
d voor u de
e juiste is. M
Men begint alltijd met
een midd
delmatige do
osis, die naarr behoefte kaan worden ve
erhoogd of verlaagd.
v
Soms ka
an men de inspuitingen na verloop
p van tijd sttopzetten, en zullen de erecties tocch goed
blijven. D
De reden hie
ervan is dat de slagaderttjes door de inspuitingen
n opnieuw sooepel zijn gew
worden:
een
grotere
geeeft
soep
pelheid
aan
de
bloedv
vatwand.
doorbloeding
ümpomp
d. vacuü
In de zw
wellichamen van
v de peniss kan ook blo
oed worden gezogen.
g
Dit gebeurt met
et speciale ap
pparaten
die besta
aan uit een plastieken
p
ko
oker, een zuig
gpomp en ee
en rubberen afsluitring. D
De koker wo
ordt over
de peniss geplaatst en
n met behulp
p van de pom
mp wordt ee
en luchtledige
e ruimte rondd de penis gezogen.
g
Hierdoorr ontstaat ee
en negatieve druk (vacuü
üm) rond de penis en wo
ordt er bloedd in de zwelliichamen
aangetro
okken. Wann
neer de penis goed stijf staat, schuifft men een rubberen
r
ringg over de ba
asis van
de peniss zodat het bloed in de
e zwellicham
men gevange
en blijft gedu
urende de pperiode waarin men
betrekkin
ngen wil heb
bben. Het na
adeel hiervan
n is dat, hoe
ewel de peniss stijf staat ttot aan de basis,
b
de
basis va
an de penis achter de ring echter sslap is en de
e penis hierdoor wel stiijf staat, ma
aar naar
n hangt (in plaats
p
van recchtop te staaan). Omdat er
e geen bloeddoorstrominng is, voelt de
d penis
beneden
ook enig
gszins koud aan en ziett hij tamelij k blauw. De
e rubberen ring kan maaximaal 30 minuten
aanblijve
en.
an de penis
e. operattie van de blloedvaten va
Wanneerr de oorzaak van de im
mpotentie eeen verminderde bloedtoe
evoer naar dde penis is, kan dit
uitzonde
erlijk worden verholpen door
d
het op
pnieuw aanle
eggen van ee
en goede bl oedtoevoer naar de
zwellicha
amen. Tijden
ns een opera
atie worden bloedvaatjess van de onderbuik naarr de penis omgeleid
o
om zo de
e bloeddoorsstroming naa
ar de zwellich
hamen te verrhogen.
eprothese
f. erectie
Er kunne
en in de zw
wellichamen ook kunstm
matige zwellicchamen (pro
othese) word
rden ingebra
acht. Dit
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gebeurt tijdens een operatie. Deze
D
zwellich
hamen kunne
en dan met behulp vann een pompjje in de
worden opge
epompt. Hierrdoor wordt er water va
anuit een ba
allonreservoiir naar de prothese
p
balzak w
gezogen. Dit ballonre
eservoir worrdt onderaan
n in de buik aangebrachtt. Er ontstaatt zo een ere
ectie, die
den afgebrokken door opn
nieuw op hett pompje te duwen
d
waard
door de protthese leegloo
opt in de
kan word
ballon.
T:
BESLUIT
Impoten
ntie is een vaak
v
voorko
omend problleem. Goede
e onderzoek
ken leiden eechter tot de
d juiste
potentie. Dezze oorzaak iss vaak veelzzijdig: versch
hillende factooren kunnen
n samen
oorzaak van de imp
oed hebben op
o het erectiievermogen.
een invlo
Tegenwo
oordig is imp
potentie in prrincipe geneeesbaar. De gekozen beha
andeling han gt
uiteraard
d af van de oorzaak
o
van de impotenttie. Samen met
m uw urolo
oog wordt geezocht naar de
d beste
methode
e om uw prob
bleem op te lossen. Denkk erom: u sta
aat er niet allleen voor!
Hebt u n
na het lezen van deze brochure
b
nog
g vragen, dan beantwoordt uw urolooog die graag. Praat
erover w
want praten iss de eerste stap
s
in de beehandeling…

PLAAT
TSEN VAN
N EEN ERE CTIEPROT
THESE (PE
ENISPROTH
HESE)
Geachte patiënt
d
gessteld van eeen belangrijk
k erectieprob
bleem waarbbij uiteindelijk werd
Er werd bij u de diagnose
geopteerrd voor de im
mplantatie va
an een erectiieprothese.
In deze brochure willen wij u grraag meer in
nformatie gev
ven over dezze ingreep. H
Hebt u na het lezen
e brochure nog
n vragen, dan
d kunt u d
deze steeds stellen aan uw
u behandellende geneessheer of
van deze
aan de vverpleegkund
dige.
1. Opn
name in hett ziekenhuis
s
ór de operattie in het zieekenhuis op
pgenomen. Het
H is zeer bbelangrijk da
at u ten
U wordtt de dag vóó
minste é
één week voor
v
de ingreep gestop
pt bent mett het innem
men van blooedverdunne
ers (o.a.
geneesm
middelen die Aspirine bev
vatten).
Indien nodig zal op de
d dag van de
d opname h et volgende onderzoek worden
w
uitgev
evoerd:
- bloedaffname
- hartond
derzoek
- foto va
an de longen
- eventueel verder ha
art- of longnazicht
e kousen die u na de ingreep moe
et aanhoude
en om diepee veneuze trrombose
U krijgt ook speciale
v
(klontervvorming) te voorkomen.
Verder komt ook de
d anesthessist bij u laangs. Hij za
al u uitleg geven overr de verdov
ving en
pijnbeha
andeling.
Aangezie
en infectie de
e meest gevrreesde verwiikkeling bij prothesechiru
p
urgie is, zal dde voorbereid
ding van
de ingre
eep er vooral uit bestaan
n om dit risiico te voorko
omen. De prreoperatievee tijd wordt dan
d ook
gebruikt om dit risicco op infectie
e tot een miinimum te beperken.
b
Ditt betekent ddat u o.a. ge
emiddeld
al in een ontsmettend ba
ad of ontsmeettende douch
he zult worden gewassenn.
tweemaa
2. Ope
eratie
p wordt het operatiegebiied geschore
en en onmiddellijk na dee narcose wo
ordt het
Net voorr de ingreep
operatieg
gebied gedurende nog ee
ens een halff uur zeer gro
ondig ontsme
et.
Er wordtt een incisie gemaakt va
an een vijftaal cm boven de penis. In
n eerste insttantie worde
en beide
zwellicha
amen geope
end en worrdt het spo nsweefsel van
v
de zwellichamen m
met een insstrument
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uitgeruim
md. Dit verkklaart waaro
om u na heet inplanten van een erectieprothesse gewoonlijk geen
spontane
e erecties meer kunt krijgen. De leng
gte van de zwellichamen
z
n inwendig w
wordt gemete
en zodat
de meesst perfecte prothese
p
voo
or u tijdens d
de ingreep kan
k
worden samengesteeld. Dit betek
kent dat
men reke
ening houdt met zowel de
d lengte als de diameterr van de zwellichamen.
Aangezie
en patiënten met een ere
ectieprothesee doorgaans reeds langerre tijd erectieeproblemen hebben,
zijn de zwellichamen doorheen de tijd langza am wat gekrrompen.
e van de pen
nis in erectiee met een pro
othese meesstal kleiner zijijn dan de lengte die
Daarom zal de lengte
h
(toen u nog geen erectieproblemen had). Nu wordt ook het lieskanaal,
uw peniis vroeger had
doorgaans aan de re
echterzijde, vrijgemaakt en geopend
d. Hier word
dt een weg vvrijgemaakt naar de
naast uw bla
aas om plaa
ats te voorzieen voor hett inbrengen van het resservoir. Er wordt
w
nu
ruimte n
eveneen
ns ruimte vrrijgemaakt in
n de balzakk (scrotum) om de bed
dieningspom
mp te plaatsen. Alle
en worden in
ngebracht: het
h reservoir naast de blaas, de bedieningspompp in de balza
ak en de
elemente
beide cilinders in de zwellichame
en links en reechts. Alle onderdelen
o
worden
w
met eelkaar verbonden en
erd ter contro
ole.
er wordtt een testerectie uitgevoe
Aan het einde van de ingreep wo
ordt een blaaassonde gep
plaatst en wo
ordt de peniss in volledige
e erectie
gebrachtt om bloedsttelpend te drukken binne nin de zwelliichamen.
de ingreep
3. Na d
Zoals u weet,, is er een blaassonde aaanwezig. Dezze zal de
Na de ingreep gaat u terug naar de kamer. Z
de ingreep worden
w
verwijjderd waarbiij de uroloog
g dan ook de erectieprothhese zal aflatten naar
dag na d
een slap
ppe toestand. Dit dient om
o het reserrvoir in de ru
uimte naast de blaas in ggevulde toesstand te
brengen en zo een maximale
m
ruim
mte te voorzzien voor het reservoir.
e 24 uur intraveneu
us antibiotica krijgen, gevolgd door een
n orale
U zult gedurende
ng. U zult deze
d
antibiottica in princcipe ook na het ontslagg uit het zie
ekenhuis
antibioticcabehandelin
moeten blijven neme
en. Afhankellijk van de eevolutie (koo
orts, zwelling, etc.) na dee ingreep mag u na
z
ve
erlaten.
een paarr dagen het ziekenhuis
der verloop
p
4. Verd
ontslag uit het
h ziekenhuis is het zeeer belangrijk met een aa
antal zaken rrekening te houden.
Na het o
Vermijd zitten op zee
er harde opp
pervlaktes. H
Het is zeker verboden
v
te fietsen geduurende de ee
erste 6-8
angrijk dat de
d penis zo
oveel mogelijk in een volledige
v
slaappe toestan
nd blijft
weken. Het is bela
en het reservvoir dan volle
edig gevuld is en dus maximale ruim
mte krijgt. Inndien de ruim
mte voor
aangezie
het reservoir hierdoo
or niet voldo
oende groot wordt, geeftt dit later aanleiding tot auto-inflatie
e. Dit wil
dat de ruimte
e voor het re
eservoir te kklein is en dat de prothese door deze druk altijd in
n min of
zeggen d
meerderre mate zal zijn gevuld en
n de penis du
us altijd in min
m of meerde
ere mate in eerectie zal zijjn.
Het is o
ook belangrijk het pompjje in de balzzak regelma
atig naar ond
deren te treekken aangezzien het
bedienin
ngspompje de
e neiging hee
eft om uit zicchzelf langza
aam terug na
aar het lieskaanaal te kere
en.
5. Alge
emeen
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.

