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1. Pre- en postopbeleid 
beleid : ERAS



Wat is ERAS?

• E: enhanced
• R: recovery
• A: after
• S: surgury



ERAS

• Het concept van ERAS is gebaseerd op 
drie belangrijke instrumenten: 

– minimaal invasieve chirurgie
– gestandaardiseerd klinisch traject 
– actieve en betrokken patiënt



ERAS

• Bij een patiënt die een chirurgische 
ingreep ondergaat volgens het ERAS 
concept beogen we:

– minder bijwerkingen van de chirurgische ingreep 
– een lager risico op complicaties
– sneller en veiliger herstel 
– een korter verblijf in het ziekenhuis 
– sneller hernemen van de normale activiteit



ERAS ó OLV Aalst

• Hoofdstuk urologie
• 2016
• Congres Lissabon



ERAS ó OLV Aalst

1. Als voorbereiding op de ingreep thuis
2. Als voorbereiding op de ingreep in het 

ZH
3. Tijdens de ingreep
4. Na de ingreep: dag 0, 1, en verder…
5. Het herstel thuis



1. ERAS: 
Als voorbereiding op de ingreep thuis

• De patiënt moet zijn fysieke activiteit handhaven of verhogen
met ten minste 1 uur wandelen per dag of 10000 stappen. 

• Als de patiënt rookt, moet hij/zij stoppen met roken 4 weken 
voor de procedure. Uw hulp om deze taak te volbrengen is zeer 
welkom. Wij zullen ook hulp bieden aan de patiënt om dit doel 
te bereiken 

• De patiënt moet 4 weken voor de ingreep stoppen met alcohol



1. OLV: 
Als voorbereiding op de ingreep thuis

• Pat. wordt aangemoedigd om actief te blijven
• Pat. wordt aangemoedigd om te stoppen met roken -> 

rookstopkliniek
• Pat wordt aangemoedigd om te stoppen met drinken van 

alcohol



2. ERAS: Als voorbereiding op de 
ingreep in het ziekenhuis, dag -1

• Een darmvoorbereiding is niet nodig. De patiënt mag tot 6 uur 
voor de operatie eten en we zullen de avond en ochtend voor 
de ingreep energierijke drankjes de avond en de ochtend voor 
de ingreep om het resultaat te verbeteren. Deze kunnen worden 
ingenomen tot 2 uur voor de operatie.



2. OLV: Als voorbereiding op de ingreep 
in het ziekenhuis, dag -1

• Geen darmvoorbereiding, wel Laxavit® om 20u
• Op dag -1 worden 3 energierijke drankjes toegediend: 

Fresubin® Juicy
• Op dag -1: Pat. krijgt nog een restenarme maaltijd
• Op dag 0 Indien de ingreep na 9u is gepland mag de pat. om 6u 

nog twee energiedrankjes uitdrinken



3. ERAS: Tijdens de ingreep

• Mini-open cystectomie incisie
• Overweeg weglating van een bekkendrain of gebruik slechts 1 

drain
• Verwijder de drain zo vroeg mogelijk (< dag 3)
• Overweeg creatinegehalte van drainvloeistof indien >200cc/24u 

om urinaire fistels uit te sluiten
• Overweeg dan intracutanische hechtingen en lijm 

huidverbanden
• Geef de voorkeur aan uretersplints (enkelvoudige J) of dubbele 

J-stents. 



3. OLV: Tijdens de ingreep

• Mini-open cystectomie incisie
• 1 wonddrain: bij creatbep. <= 1: op dag 1 uit
• 1 stomadrain: op dag 5 uit
• Uretersplint per ureter



4. ERAS: Na de ingreep: terugkeer naar 
de afdeling, dag 0

• Wij bieden de pat. een drankje en een lichte maaltijd aan. 
• We zullen ook de pat. aanmoedigen en helpen om uit bed of in 

een ontspannende stoel te komen. Deze mobilisatie zal 
helpende tijd voor reactivering van de spijsverteringsfunctie te 
verkorten, het risico van misselijkheid te verminderen, een 
vroege voedselinname mogelijk te maken, het risico van 
pulmonale complicaties te verminderen en het risico van 
trombose/flebitis evenals longembolie.

• De pat. krijgt bij voorkeur een medische behandeling die 
uitsluitend via de mond wordt gegeven. De pat. zal worden 
voorzien van kauwgom. Dit zal de spijsverteringsfunctie 
stimuleren en reactivering van de stoelgang.

• De pat. moet continu steunkousen dragen, gedurende de 4 
weken na de ingreep.



4. OLV: Na de ingreep: terugkeer naar 
de afdeling, dag 0

• De patiënt mag water drinken. 
• Dag van de ingreep mag de patiënt uit bed komen (geen 

behoefte) 
• De patiënt wordt aangemoedigd tot het gebruik van kauwgom. 

Dit zal de spijsverteringsfunctie stimuleren alsook de 
reactivering van de stoelgang.

• De patiënt moet continu steunkousen dragen, tot 3 weken na 
de ingreep.



4. ERAS: Na de ingreep: dag na de 
ingreep, dag 1

• Vanaf dag 1 postoperatief krijgt de patiënt normaal eten en 
drinken en moet ten minste 6 uur uit bed blijven gedurende de 
dag. 

• Wandelen buiten de kamer van de patiënt wordt sterk 
aanbevolen.

• Als de procedure het toelaat, zullen drains, katheters en 
infuuslijnen worden verwijderd.

• Als de situatie het toelaat, kan de patiënt uit het ziekenhuis 
worden ontslagen op dag 1 of op één van de volgende dagen.



4. OLV: Na de ingreep: dag na de 
ingreep, dag 1

• Vanaf dag 1 postoperatief krijgt de patiënt vloeibare voeding en 
wordt er zo mogelijk opgebouwd naar LV1.

• De pat. zit op, zolang als mogelijk is
• Mobilisatie oef. op de kamer, event. op de gang
• De WD wordt verwijderd ifv creat. bepaling
• IV lijn blijft behouden voor toediening van vocht/medicatie



4. ERAS: Na de ingreep…

• Het kan tot 3 dagen na de operatie duren voordat de stoelgang 
weer op gang komt. We kunnen de patiënt een behandeling 
met laxeermiddelen geven. De afwezigheid van stoelgang is 
geen reden om de patiënt in het ziekenhuis te houden.

• De dag van het ontslag, zal de patiënt afspraken ontvangen 
voor de opvolging en de controle bezoeken evenals alsook de 
nodige papieren voor de postoperatieve zorgen.



4. OLV: Na de ingreep…

• Eens op transit krijgt de pat. Movicol® aangeboden (kant en 
klaar drinkbare oplossing)

• Geen stoelgang is geen reden tot langere hospitalisatie
• Dag van ontslag krijgt de patiënt:

– Brief voor de huisarts
– Afspraak voor verwijderen dubble J’ splints
– Afspraak controle stoma (verpleegafdeling)
– Voorschrift stomamateriaal (incl. bijlage 93)
– Beperkte voorraad aan stomamateriaal
– Voorschrift apotheek



5. ERAS: Na ontslag

• De patiënt moet lichamelijk actief blijven, idealiter door 
regelmatig te wandelen. Langdurig in bed liggen of langdurig 
zitten moet worden vermeden.

• De patiënt moet eenmaal daags een injectie met heparine 
krijgen om het risico op trombose/flebitis en longembolie 
gedurende de 4 weken na de operatie.

• Als de patiënt problemen ondervindt tijdens de dagen na 
thuiskomst, zoals koorts, pijn, bloedingen, duizeligheid en 
braken, wordt de patiënt geacht contact met ons op te nemen 
met de dienst urologie/ verpleegafdeling.



5. OLV: Na ontslag

• Pat. wordt gestimuleerd tot bewegen zo mogelijk
• TED® kousen tot drie weken na ontslag, zeker ‘s nachts
• Clexane® SC cfr . Lichaamsgewicht tot 3 weken na ontslag
• Advies om contact op te nemen bij problemen



2. Problemen bij een 
urostoma



Problemen bij een urostoma

• Tijdens de opname

• Na ontslag

Lekkage !!



Problemen bij een urostoma

ØTijdens de opname

• Huidproblemen peristomaal
– Irritatieve peristomale contactdermatitis
– Stripping

• Problemen van het stoma zelf
– Oedeem
– Necrose
– Uitzakken van de uretersplintjes



Problemen bij een urostoma

• Huidproblemen Irritatie (door chronische 
blootstelling aan urine)
• Contactdermatitis 

(acuut/chronisch)
• Maceratie
• Infectie (schimmels, …)

Strip- of kleefgerelateerde
huidletsels
• Stripping
• Blaren
• Skin Tear



Huidproblemen peristomaal



Problemen van het stoma

• Oedeem
• Van voorbijgaande 

aard tgv manipulatie

• R/ 
• Wait and see
• Event. Neusdruppels



Problemen van het stoma

• Necrose
• Het stoma wordt zwart 

tgv belemmering van 
de doorbloeding

• R/ 
• Wait and see (oppervlakkig)

• Heraanleg (dieper gelegen)



Problemen van het stoma

• Uitzakken van de 
uretersplints

• R/ 
• Wait and see
• Kan meestal worden 

verwijderd



Problemen bij een urostoma

ØNa ontslag

• Huidproblemen peristomaal
• Problemen van het stoma zelf

– Hernia
– Retractie
– Bloeding
– Uitzakken van de splintjes
– Druknecrose



Problemen bij een urostoma

• Huidproblemen • Irritatie/
Contactdermatitis
• Allergie
• Granulomen
• Kristalvorming
• Pyoderma

Gangrenosum



Huidproblemen peristomaal

• Irritatie/
contactdermatitis



Huidproblemen peristomaal

• Allergie



Huidproblemen peristomaal

• Granulomen



Huidproblemen peristomaal

• Kristalvorming



Huidproblemen peristomaal

• Pyoderma
Gangrenosum
(Dermatitis Ulcerosa)



Problemen bij een urostoma

• Hernia
• Dit is een 

(litteken)breuk in de 
buikwand naast het 
stoma

• R/ 
• Wait and see
• Breukband
• Chirurgie



Problemen bij een urostoma

• Retractie
• Het stoma trekt zich 

naar binnen toe 
terug

• R/ 
• Aangepast 

stomamateriaal



Problemen bij een urostoma

• Bloeding
• Het slijmvlies is 

goed doorbloed
• Onderscheid (stoma 

zelf – vanbinnenuit)

• R/ 
• Oppervlakkig (stomazorg)
• Haematurie (beeldvorming)



Problemen bij een urostoma

• Uitzakken van de 
uretersplints

• R/ 
• Wait and see
• Kan meestal worden 

verwijderd



Problemen bij een urostoma

• Druknecrose 
- de stomagordel
- Rolstoelgebonden 

patiënt
- …



3. Casus



Casus 1

• Obese dame van 65 j.
• Urostoma sinds 5 j.
• Immunotherapie
• Ambulant op de afdeling via telefoon 

van Coloplast
• Weigert om naar ziekenhuis te komen
• Lekkage (tot 3 x daags) en irritatie



14/06/’22



14/06/’22



14/06/’22



14/06/’22 – 19/06/’22



23/06/’22



28/06/’22



07/07/’22



10/07/’22



Casus 2

• Man 74 jaar
• Diabetes
• Reeds 5 jaar Brickerderivatie
• Telefonisch contact omwille van lekkage 

(elke dag) en irritatie



29/08/’22



29/08/’22



29/08/’22



29/08/’22



05/09/’22



12/09/’22



19/09/’22



26/09/’22



26/09/’22




