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Wat kunnen we verwachten?

• ERAS?? Fast track surgery

• Stoma problemen



Indicatie

• BLAASKANKER

• Neurogene blaas

• Schrompelblaas, radiocystitis, interstitiële cystitis, …



blaascarcinoom

• Het meest voorkomende type blaaskanker is de urotheelceltumor, 
ook wel overgangsepitheelcarcinoom genoemd. Hij ontstaat vanuit 
het slijmvlies (urotheel) van de urinewegen. Dat type komt voor in 
meer dan 90% van de blaaskankers

• Andere benamingen
– = transitioneel celcarcinoom
– = overgangsepitheel carcinoom
– = urotheelcel carcinoom



Pathologie: blaaskanker

Symptomen

Hematurie
Irritatieve mictieklachten

Diagnose:

Cystoscopie
CT scan

TURblaas



Pathologie: blaaskanker

Niet-spierinvasief: 
TURblaas +/- blaasinstillatie

Spierinvasief: 
cystectomie
radiochemo-therapie

80%

20%









Pathologie: Neurogene blaas

Letsel thv ruggemerg / hersenen:
aangeboren
verworven



Pathologie: schrompelblaas

• Radiotherapie, interstitiële cystitis, TBC, Schistosomiasis

• cystectomie + stoma als laatste redmiddel

• Waarom behandelen:
• Ctue plasdrang tgv kleine blaascapaciteit: levenskwaliteit!
• Bescherming van de hogere urinewegen.



Het peri-operatief verloop



Pre-operatief



Robot geassisteerde cystectomie





Urinaire derivaties



Het urostoma 



Het urostoma

VOORDELEN
technisch eenvoudig

goede continue drainage

kan bij verminderde nierfunctie 
(geen reabsorptie)

coöperatie van de patiënt niet 
essentieel

NADELEN
Stomazakje

Stomacomplicaties



Hoe gebeurd dit?



Hoe gebeurd dit?

Doel: everterend stoma!



De vervangblaas
urethra

bekkenbodem



De vervangblaas

VOORDELEN
zelfbeeld

geen stomazakje

steriele urine

NADELEN
technisch moeilijker

stress incontinentie

soms zelfsondage

clockwise mictie

Normale nierfunctie nodig



Neoblaas: continentie outcome (1j na ingreep)

• Dag:
– 66% volledig continent
– 20% gebruikt 1 safety pad
– 5% 2 pads
– 5% > 2 pads

– 5% zelfsondage

• Nacht:
– 34% volledig droog
– 32% 1 safety pad
– 13% 2 pads
– 17% >2 pads

– 4% zelfsondage

86% sociaal continent

64% sociaal continent



Post-operatief verloop



cystectomie



“Proper patient positioning is an often
overlooked part of any surgical procedure”



Complicaties

- Ong 50% doet complicatie < 90dagen post-op

- Meeste zijn laaggradig: ileus, infectie

- Echter ook levensbedreigende: bloeding, AMI, DVT/LE, sepsis



Ileal conduit complications

2/3

1/3



Neo-bladder complications

At 90 d, the overall complication rate was 
58.5%. 

Clavien 3–5 complications occurred in 
22 of 70 patients (31.4%) at 30 d 
13 of 70 (18.6%) at >30 d. 

Clavien 1-2 were recorded in 15 of 70 patients 
(21.4%)
Clavien 3 complications: 26 of 70 (37.1%), 
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Wat met leeftijd?

Conclusion:
The minimally invasive approach to RARC with ICUD for bladder cancer in well-selected
elderly patients (aged≥80 years) achieved a tolerable high-grade complication rate; 

the 90-day postoperative mortality rate was driven by cancer progression and the non-
cancer-related rate was equivalent to that of patients aged<80 years

Geen verhoogd risico op mortaliteit

Zelfde risico op complicaties



ERAS


