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Functional Outcome of Radical Retropubic Prostatectomy: 
Sexual function and urinary continence

1. Dat het mogelijk is om ook na een radicale prostatectomie nog een orgasme te beleven is  
 belangrijke informatie voor patiënten. Voorlichting hierover in het pre- en postoperatieve traject  
 is essentieel. (Dit proefschrift)

2. De belangrijkste factoren voor een goede seksuele functie na een radicale prostatectomie zijn:  
 een goede preoperatieve seksuele status, leeftijd onder de 60 jaar en een zenuwsparende  
 operatie. (Dit proefschrift) 

3. De urethrale sfincterfunctie heeft een groter aandeel in het behouden van de postoperatieve  
 continentie dan de blaasfunctie. (Dit proefschrift)

4. Bij het herstel van de continentie na radicale prostatectomie heeft postoperatieve intensieve  
 bekkenfysiotherapie geen meerwaarde boven oefenen op geleide van een instructiefolder.  
 (Dit proefschrift)

5. Ondanks dat vele domeinen van de seksuele functie fors achteruitgaan na radicale  
 prostatectomie, blijft de interesse in seks bij nagenoeg alle mannen gelijk. Streven naar  
 verbetering van de seksuele functie na radicale prostatectomie is dan ook heel belangrijk.  
 (Dit proefschrift)

6. Er is een behoefte aan standaardisatie van de preoperatieve analyse en het postoperatieve  
 beloop van patiënten die een radicale prostatectomie zullen ondergaan. In de huidige literatuur  
 is vergelijk van uitkomsten bijna onmogelijk door gebrek aan deze standaardisatie. 

7. Vooralsnog is niet de operatietechniek van een radicale prostatectomie maar de kunde van de  
 uroloog de belangrijkste factor voor het behoud van seksuele functie en continentie. 

8. Mannen met slaapapneu hebben vaker last van erectieproblemen. Het deels ontbreken van de  
 remslaap is een mogelijke oorzaak hiervan.

9. De toename van het wildplassen doet vermoeden dat de controle over de blaasspier bij mannen  
 verontrustend aan het afnemen is.

10. Onderzoek heeft aangetoond dat je met een stevige lachbui 25% meer energie verbruikt dan in  
 rust. Lachen is daarmee een gezond en plezierig alternatief voor de sportschool. 

11. Het kunnen zijn van een gepromoveerde “piskijker”, in een regio waar men zichzelf “kruiken- 
 zeiker” noemt, is een unieke ervaring.
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