
 
 

Informatie bij Robot Prostatectomie 
Volledige wegname van de prostaat via een robot-geassisteerde ingreep 

 
 
Wordt u in overleg met uw uroloog (niet verbonden aan az Sint-Blasius) kortelings opgenomen in  
az Sint Blasius voor een robot prostatectomie? 
 
Het az Sint Blasius heeft een lange traditie in minimaal invasieve behandelingen. Dat betekent ook 
dat we garant staan voor hoogkwalitatieve zorg door uw eigen uroloog in ons ziekenhuis. Hij/ zij kan 
opereren met een dynamisch en geroutineerd team, en maximaal gebruik maken van de expertise in 
az Sint Blasius. 
 
Als patiënt volgt u een hoogkwalitatief ‘klinisch pad’, een gestandaardiseerd behandelplan, dat start 
in az Sint Blasius, en verder doorloopt in uw eigen ziekenhuis. 
 
Hier vindt u alvast een aantal praktische inlichtingen: 
 

  Uw uroloog sprak met u een datum voor de ingreep af. U neemt best contact op met onze 
dienst opnameplanning, zodat zij met u een aantal praktische zaken kunnen overlopen.  

T. 052 25 25 74 
 - op weekdagen tussen 8.00u en 17.30u 
 - op zaterdag tussen 9.00u en 12.30u 

 

  Uw uroloog of huisarts zal u mogelijk een preoperatief onderzoek aanbevelen bij de 
cardioloog. De resultaten daarvan brengt u mee bij opname, samen met de documenten die 
u van de dienst opnameplanning ontvangt. 

 

  We nemen u in de regel de avond voor de ingreep op. U dient niet nuchter te zijn. 
 

  Afhankelijk van uw verwijzend uroloog keert u ’s anderendaags terug naar het verwijzende 
ziekenhuis (als uw medische toestand dit toelaat uiteraard) of blijft u in de AZ Sint Blasius tot 
u naar huis kan. Dit gebeurt steeds in nauw overleg tussen uw uroloog en de urologen van 
het az Sint Blasius. 

 

  Het az Sint Blasius is een erkend centrum voor robotchirurgie. De terugbetaling van de 
ingreep verloopt conform de geconventioneerde RIZIV nomenclatuur. Van u wordt verwacht 
dat u op geregelde tijdsstippen een gestandaardiseerde vragenlijst invult, die in de nationale 
database anoniem wordt ingevoerd.  

 
Indien u nog praktische vragen hebt m.b.t. uw opname, aarzel niet de dienst opnameplanning te 
contacteren. Voor medische vragen kan u best terecht bij uw behandelend uroloog. 
 
We wensen u een aangenaam verblijf in ons ziekenhuis en een spoedig herstel. 
 
Het team Robotheelkunde 
az Sint-Blasius 


