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Door een multidisciplinair wereldwijd expertenteam samen te brengen voor deze monografie 

bieden de uitgevers een stevig basiswerk aan, bestemd voor alle actoren uit de urologische 

wereld die zich verder willen toeleggen op de diepere studie van deze aandoening.  

 

Het lijvig werk, uitgegeven door de ‘Société Internationale d’Urologie’ (SIU), bundelt de 

consensuele teksten en de aanbevelingen van de elf comités die in oktober 2011 bijeen 

kwamen in Berlijn voor de ‘International Consultation on Urological Diseases (ICUD) on 

Prostate Cancer’.  

 

Voor de opbouw van het werk baseerden de initiatiefnemers zich op een vorige ICUD uit 

2006. De verschillende hoofdstukken worden in een logische progressieve volgorde 

opgebouwd vertrekkende van epidemiologie en moleculaire biologie. Nadien volgen 

preventie en vroegtijdige detectie van prostaatkanker met PSA, nieuwe biomerkers en nieuwe 

beeldvormingstechnieken. De volgende vier onderdelen hebben betrekking op de 

behandeling. Hierbij wordt eerst een historisch overzicht van de behandelingen gegeven, 

gevolgd door een uitdieping van de gangbare behandelingsopties voor de verschillende 

gradaties van de aandoening gaande van laag risico tot CRPC. Ten slotte wordt afgesloten met 

een te kort maar belangrijk hoofdstuk over de perspectieven van patiënten met betrekking tot 

prostaatkanker. Verschillende patiëntengroeperingen worden vernoemd en omschreven maar 

spijtig genoeg zonder vermelding van contactgegevens zoals bv. website. 

 

Het is duidelijk dat dit werk zich in de eerste plaats richt tot medici en minder bedoeld is voor 

de patiënten zelf. Toch zal een geïnformeerde patiënt hier wel een heleboel nuttige informatie 

kunnen terugvinden, dank zij de duidelijke onderverdeling van elk van de hoofdonderwerpen 

uitgewerkt door de elf comités. Het werk vormt een mooie updating van een aandoening 

waarvan men de laatste jaren baanbrekend werk en vooruitgang heeft verricht in de 

ondersteuning van zowel diagnose als behandeling.  
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