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Beste lezers, lieve vrienden, 

COVID-19 is nog niet helemaal uit het land en 
we zijn nog maar terug ons min of meer gewone 
leven aan het hernemen. Mondmaskers moeten 
minder en minder en onze bewegingsvrijheid, 
ook voor internationale reizen neemt toe. Dat 
stemt ons uitermate blij, we hebben het 
gehaald, onze discipline heeft ons gered van 
COVID.  

Daarbij hebben we moeten accepteren dat er 
een deel is van onze bevolking die hun eigen 
realiteit hebben gecreëerd met hun eigen 
waarheden. Dat die waarheden verzinsels waren, 
maakt voor deze mensen niets uit. Fake-Science, 
valse wetenschap, is waar zij in geloven. Zelfs 
dokter Google die over het algemeen een bron 
van informatie is, heeft het moeten afleggen 
tegen deze groep die alles beter weet. 

Wij zijn ervan verschoten dat ook burgers die 
beter zouden moeten weten hierin zijn 
meegegaan, zelfs artsen hebben toegegeven dat 
zij in een andere wetenschap geloven. Wat voor 
wetenschap dat is, hebben we niet kunnen 
achterhalen. Het is geen geneeskunde, geen 
biologie noch chemie het is iets wat nergens op 
gebaseerd is behalve verzinsels. Als 
wetenschapper zijn wij kritische stemmen wel 
gewoon, maar als je alle puzzelstukjes bij elkaar 
legt komt er een duidelijk patroon tevoorschijn 
dat je niet kan ontkennen. De “echte” 
wetenschap is een strenge en moeilijke 
discipline waarbij de bewijsvoering heel streng 
beoordeeld wordt. Tegenstemmen zijn steeds 
toegelaten, maar ook zij moeten hun gelijk 
halen volgens dezelfde rigoureuze methode. 
Gezagsargumenten in de stijl van “het is zo 
omdat ik het zeg” hebben nul en gener waarde. 

 
 

 
Omslagfoto   
Eekhoorn, 2021 
© E. Briers 

Editoriaal 
Erik Briers Hoofdredacteur

Dat is voor de antivaxers moeilijk te accepteren. 

Het is natuurlijk wel zo dat in het debat met 
de bevolking gesteund wordt op experten. De 
wetenschap achter vaccins en hoe ze werken is 
behoorlijk complex zodat het onmogelijk is de 
uitleg te geven tot op het elementaire 
bouwsteentje na. Maar, het is niet omdat we niet 
in alle details kunnen treden dat het niet juist 
zou zijn. We moeten accepteren dat experten 
die tot in het grootste detail vaccins bestuderen 
die grootste details vaak moeilijk kunnen 
uitleggen aan de burger in de straat. 

Zoveel gemakkelijker hebben de antivaxers 
het, zij moeten niets bewijzen, beweringen zijn 
ruim voldoende. En als er dan eens iets misloopt 
is het toch nooit hun fout. Zij nemen niet de 
minste verantwoordelijkheid op zich. 

Maar vandaag worden we opnieuw bedreigd 
door een nieuw probleem waar we heel weinig 
controle over hebben, de oorlog in Oekraïne. Eén 
man is erin geslaagd een vreedzaam land met 
allerlei valse voorwendsels (ook FAKE) de oorlog 
te verklaren zogezegd voor een speciale militaire 
operatie, om het land te bevrijden, te 
denazificeren en wat nog, allemaal valse 
argumenten voor zijn eigen Russische bevolking. 

Maar, ondertussen vallen de slachtoffers met 
honderden ten gevolge van het krijgsgeweld. 
Maar ook door het onmogelijk maken van de 
reguliere zorg. 

Wij denken aan de kankerpatiënten die door 
het ontbreken van de noodzakelijke zorg niet 
gediagnosticeerd worden, bij wie de 
noodzakelijke operatie onbeperkt wordt 
uitgesteld, die hun therapie zien onderbroken 
worden.  

Ook dit zijn oorlogsslachtoffers die geen kans 
krijgen op geneeskunde, een misdaad…

Aandacht, Wij Ook is verhuisd naar de Leopoldstraat 34 
te 2000 Antwerpen, tel. 03/645.94.44 

Open van maandag tot donderdag van 9-15u
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3.000.000
In Europe (EU 27, 2012) 3.000.000 men live with prostate cancer. 

Each year 360.000 men learn that they have prostate cancer 
and 71.000 die of prostate cancer. Both numbers increase 

every year. 
 

Europa Uomo is a confederation of 22 representative national 
patients’ support groups for prostate diseases in general and 

prostate cancer in particular.  
 

Hence, we call for the commitment and action necessary for 
men to have timely access to the right treatment. Specifically, 

we call on: 
 

1] Recognition by governments of the morbidity and mortality 
burdens of prostate cancer. 

 
2] Commitment from governments to ensure sustainable support 
for basic and clinical research for new biomarkers and cancer 

treatment trials. 
3] Health professionals to educate the public about the risk 

factors for prostate cancer, such as family history 
 

4] Physicians to tailor treatment for the individual patient through 
the appropriate use of PSA testing avoiding over and 

undertreatment.  
 

5] Society to build partnerships in helping to reduce the burden 
of the disease as well as identify common action and reducing 

the existing inequalities on access to treatment.

EUROPA UOMO 
The Voice of Men With Prostate Cancer in Europe 

 
Secretariat 

Leopoldstraat 34 
2000 Antwerp – Belgium 

Tel: + 32 3 645 94 44 
E-mail: europauomo@skynet.be 

www.europa-uomo.org
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Beste vrienden, 

We kregen een vraag die wel met de prostaat 
te maken heeft, maar niet over prostaatkanker 
gaat. Aangezien het een veel voorkomend 
probleem betreft, gaan we het behandelen.  

Prostaathyperplasie of 
hypertrofie, wat is dat en hoe kan 
dat behandeld worden? 
Om op deze vraag te antwoorden moeten we 

eerst wat definities geven.  

Prostaathyperplasie of hypertrofie zijn twee 
mogelijke oorzaken van “lagere urineweg 
symptomen” bij de man, in het Engels LUTS 
(lower unrinary tract symptoms) genoemd. 

Het urinair systeem bij de man 
Voor een goed begrip beschrijven we hier het 

urinair systeem even in zijn geheel. 

Alles start in de nieren (kidney) die de 
“afvalstoffen” uit ons bloed filteren. Dat is een 
hoogtechnologisch proces waarbij na de initiële 
filtratie het grootste deel van het water terug 
naar het bloed wordt gevoerd. De urine loopt 
samen in het nierbekken (renal pelvis) en wordt 
vanuit het nierbekken via de urineleiders naar de 
blaas (bladder) gevoerd.  

Brievenbus 
Erik Briers

PROSTAATinfo 21(2022)1 p-5

De urineleiders hebben spiertjes in hun wand 
die door opspannen en ontspannen de urine naar 
de blaas “pompen”. De urine loopt spontaan van 
de nieren naar de blaas tenzij er een probleem is 
van bijvoorbeeld steenvorming. Maar dat zijn 
dan problemen van de bovenste urinewegen. 

De urine wordt verzameld in de blaas. Dit is 
een echt opslagvat dat aan de onderzijde 
afgesloten is met een sluitspier. De prostaat, die 
wij allemaal ondertussen kennen, zit tegen de 
blaas aangegroeid en de plasbuis (urethra) 
verbindt de uitgang van de blaas doorheen de 
prostaat en via de penis met de buitenwereld. 

Vanaf de blaas en daaronder spreken we van 
de onderste urinewegen. Tot de blaas staat het 
systeem onder druk die we bij een volle blaas 
goed kunnen voelen. Het is de aanwezigheid van 
de sfincter bovenaan de prostaat die ervoor 
zorgt dat we niet constant urine verliezen maar 
dat dit systeem ook onder druk kan komen te 
staan. De aanvoer van urine is permanent, maar 
de hoeveelheid (debiet) wordt beïnvloed door 
bijvoorbeeld voeding en drank. We weten 
allemaal dat pintjes het toiletbezoek kunnen 
bevorderen. 

Onder normale omstandigheden vult de blaas 
zich regelmatig en zullen we dan ook ten 
gepaste tijden onze blaas op het toilet ledigen. 
Helaas verloopt het proces niet steeds even 
regelmatig. Er zijn heel wat mogelijke redenen 
waarom een en ander verstoord verloopt. 

Lagere urineweg symptomen 
Het gaat hier over symptomen die te maken 

kunnen hebben met de opslag van urine in de 
blaas, het legen van de blaas of symptomen die 
optreden na het plassen. 

 Deze lagere urineweg symptomen 
veroorzaken niet alleen hinder en eventuele 
pijn, ze zijn een belangrijke storende factor voor 
onze levenskwaliteit. Bovendien komen deze 
symptomen meer voor bij oplopende leeftijd. Ze 
zijn als zodanig gekend bij de bevolking en 
worden ook gebruikt in heel wat grapjes. 

“Twee stotteraars en twee oude mannen 
zitten op café. De oude mannen klagen over hun 
prostaatprobleem. De stotteraar wil van de 
ander weten wat dat is. Het gestotterde 
antwoord luidt: “D-d-dat zijn m-mannen die 
plassen zoals wij p-p-praten.” 

De meeste oudere mannen hebben minstens 
één van een reeks symptomen. Maar het moet 
duidelijk zijn dat heel wat symptomen van de 
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lagere urinewegen niets met de prostaat te 
maken hebben. 

* Dysfunctie van de blaas, de blaas heeft een 
complexe structuur met spieren, bloedvaatjes en 
zenuwen. Problemen kunnen zowel aanleiding 
geven tot een overactieve blaas als tot een 
onderactieve blaas. 

* Er zijn natuurlijk de plasbuis en de 
urineleiders die afwijkende structuren kunnen 
vertonen en die daardoor problemen kunnen 
veroorzaken. 

* We gaan de problemen van de prostaat niet 
uit de weg maar die komen verderop aan bod. 

Zonder volledig te willen zijn geven we hier 
enkele van de reeks symptomen: 

° Acute retentie van urine, het niet kunnen 
plassen, is pijnlijk en kan doorheen de buikwand 
gevoeld worden aan de harde, volle blaas. 

° Chronische retentie, in dit geval is de blaas 
niet pijnlijk maar ze leegt zich niet volledig na 
het plassen. Deze mannen kunnen incontinent 
zijn. 

° Obstructie van de blaas-uitloop tijdens het 
plassen, de man moet hard duwen om de blaas 
te ledigen waarbij het debiet laag is.  

° Nachtelijke plasbeurten die zelfs frequent 
kunnen zijn. 

° Goedaardige prostaatobstructie waarbij de 
symptomen veroorzaakt worden door problemen 
in de prostaat zoals goedaardige prostaat- 
vergroting of goedaardige prostaathyperplasie. 

Als we het dan even alleen hebben over de 
vergrote prostaat zijn de kenmerkende 
symptomen de volgende (ze moeten niet 
allemaal samen voorkomen): 

+ Veel en vaak plassen met minder drang en 
steeds kleine plasjes. 

+ De urinestraal is minder krachtig en soms 
stopt de straal, harder persen heeft weinig 
effect. 

+ Niet kunnen beginnen met plassen. 

+ Wel aandrang voelen en vaak naar het 
toilet moeten. 

+ Nadruppelen en ongewenst urineverlies, de 
schoenen vertonen urinevlekken. 

Diagnostische evaluatie 
Er zijn geen symptomen die slechts met een 

probleem verbonden zijn, dus is het belangrijk 

dat er een correcte diagnose gesteld wordt. 
Alleen dan kan de arts op een doeltreffende 
wijze ingrijpen om het probleem te verhelpen. 

Bij het stellen van de diagnose zal de man 
moeten meewerken. Een heel belangrijk element 
is de kennis van de plasgeschiedenis. Daartoe 
kan de man een plas-dagboek bijhouden. 
Gedurende een aantal dagen zal de man 
zorgvuldig noteren wanneer er geplast wordt en 
hoe dat verloopt. Loopt het vlot, voelt de blaas 
leeg aan, is er nadruppelen, is er pijn 
enzoverder. 

Daarnaast zal de arts natuurlijk vragen 
stellen, de urine onderzoeken maar ook de 
dynamiek van het plassen onderzoeken. Daarbij 
plast de man op een “molentje” waarmee de 
arts zowel het uitgeplaste volume kan volgen als 
de snelheid van plassen. Ook een rectaal toucher 
hoort bij de standaard onderzoeken. Met dit 
laatste kan de arts zich een idee vormen van de 
grootte van de prostaat. Daarnaast zijn ook 
andere onderzoeken mogelijk zoals een echo van 
de prostaat waarmee de arts een beter idee 
krijgt van de afmeting van de prostaat maar ook 
of de prostaat na het plassen leeg is. 

Het meten van de PSA is een vast onderdeel 
van het vooronderzoek. Bij een goedaardige 
vergroting worden geen spectaculair hoge 
waarden verwacht. Maar als dat wel zo is zal de 
arts ook andere onderzoeken doen zoals een MRI. 
In dit geval is het belangrijk om prostaatkanker 
uit te sluiten. Een goedaardige vergroting is iets 
totaal anders dan prostaatkanker, ze hebben 
niets met elkaar te maken. Maar een 
goedaardige vergroting en prostaatkanker kunnen 
heel soms samen voorkomen. Goedaardige 
prostaatvergroting komt ongeveer twee keer zo 
vaak voor als prostaatkanker en dat steeds op 
hogere leeftijd. 

Het meten van de prostaat met een 
echografie is belangrijk om de behandeling met 
medicijnen of via chirurgische technieken te 
plannen en op te volgen. Daarbij is een 
transrectale echo nauwkeuriger dan een echo via 
de buik. 

Hypertrofie versus hyperplasie 
Wij gebruiken beide termen soms door elkaar, 

maar ze hebben niet dezelfde betekenis. 

Om met hypertrofie te beginnen, dit is een 
proces dat zich in cellen afspeelt. Onder invloed 
van factoren in de omgeving van de cel of onder 
invloed van inspanningen groeien cellen in 
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omvang, ze worden groter. Maar het aantal 
cellen neemt niet toe. Een gekend voorbeeld is 
de aangroei van spiercellen (spier-hypertrofie) 
door bepaalde oefeningen en voeding in de 
wereld van de body-builders. 

Hyperplasie daarentegen is een toename van 
het aantal cellen in een orgaan, of een deel 
ervan. Als de grenzen van het orgaan “soepel” 
zijn, zal het orgaan steeds meer ruimte 
innemen. Een hyperplasieproces kan in de 
prostaat ontstaan als een goedaardig gezwel, 
een adenoom.  

Het probleem met dit gezwel is dat de 
grenzen van de prostaat niet echt soepel zijn 
waardoor een groeiend gezwel de druk binnen de 
prostaat zal doen toenemen. De spierweefsels in 
de prostaat en de begrenzende cellagen zijn niet 
soepel. Tijdens een orgasme moeten zij ervoor 
zorgen dat het sperma (vooral prostaatvocht) 
met kracht via de penis naar buiten wordt 
geschoten. Met een zachte soepele begrenzing 
zou er niet genoeg druk ontstaan voor een 
ejaculatie. Doordat er binnen in de prostaat 
extra cellen ontstaan, zullen deze de interne 
druk ook op de plasbuis doen toenemen en 
daardoor de urinestroom in mindere of meerdere 
mate afknellen, verstoren. 

De bovenstaande figuur geeft een 
voorstelling, links staat de normale toestand 
weergegeven en rechts een goedaardige 
vergroting, de pijlen geven aan dat er druk 
wordt uitgeoefend op de plasbuis. 

Goedaardige vergroting van de prostaat is 
verspreid over de ganse prostaat daar waar 
prostaatkanker in de prostaat ontstaat vanuit 
één cel en daardoor tumoren (één of meerdere) 
laat ontstaan. 

De goedaardige vergroting ontstaat over het 
algemeen op een wat hogere leeftijd, meestal 
niet voor 40 jaar oud.  

Wat zit er achter goedaardige 
prostaathypertrofie? 
De prostaat is opgebouwd uit cellen, cellen 

die verschillende functies en doelstellingen 
hebben. Sommige cellen zijn zenuwcellen, 
andere zijn spiercellen, maar de meeste cellen 
zijn cellen die samen de klierbuisjes vormen. 
Deze klierbuisjes zijn aan de binnenkant bekleed 
met oppervlaktecellen (epitheelcellen) die het 
prostaatvocht met daarin PSA uitscheiden in de 
kanaaltjes. 

De cellen hebben natuurlijk niet het eeuwige 
leven. Het hangt af van het type cel maar 
bijvoorbeeld zenuwcellen kunnen een heel leven 
meegaan. Tijdens de celcyclus, die gaat van het 
ontstaan (door deling van een moedercel) tot het 
afsterven of opnieuw delen, speelt voor de 
prostaatcellen testosteron een grote rol. 

Testosteron is de groeifactor die een 
belangrijke rol speelt zowel bij goedaardige 
hyperplasie als bij de ongecontroleerde 
kankergroei. 

Testosteron is het mannelijk geslachtsorgaan 
dat vooral in de teelballen geproduceerd wordt 
via een behoorlijk complex systeem. Daarbij 
wordt de hoeveelheid testosteron in de 
bloedbaan tot op een bepaalde hoogte strikt 
gecontroleerd. Is er te veel, dan wordt de 
productie afgeremd. Is er te weinig, dan wordt 
de productie gestimuleerd. De hoeveelheid 
testosteron daalt naarmate de man ouder wordt. 

Omdat testosteron overal zit dringt het ook 
binnen in de prostaatcellen. Binnen in de 
prostaatcellen wordt testosteron omgezet in een 
veel sterkere variant di-hydro-testosteron (DHT) 
door een enzym 5a-reductase. Binnen in de 
cellen zweven complexe structuren rond, 
androgeen-receptoren die zich aan DHT binden. 
Dit start een aantal proces-stappen die 
uiteindelijk leiden tot celdeling. Bij een 
goedaardige hyperplasie is dit een redelijk 
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beheerst proces. Bij prostaatkanker is het een 
loslopend proces, dat tot grote tumoren kan 
leiden. 

Aangezien goedaardige prostaatvergroting 
een grote invloed heeft op de structuur van de 
prostaat is het logisch dat er ook een invloed kan 
zijn op het seksueel functioneren. Dit kan zeker 
voor wat jongere mannen een invloed hebben op 
hun levenskwaliteit. 

Goedaardige hyperplasie 
behandelen 
Als we weten wat het is, en hoe het ontstaat 

en evolueert, kunnen we al enkele 
behandelingen begrijpen. 

a- Actieve opvolging (whatchful waiting) 

Bij veel mannen zijn de symptomen van 
hyperplasie aanvankelijk niet zo ernstig dat een 
behandeling echt nodig is en zoals steeds is het 
dan beter om even de kat uit de boom te kijken 
en niets te doen. Uit studies blijkt trouwens dat 
zowat één derde van de mannen die actief 
worden opgevolgd binnen de vijf jaar 
overstappen naar een actieve behandeling. Dat 
wil zeggen dat twee derde zelfs na vijf jaar nog 
steeds tevreden is met de symptomen en ermee 
kan leven. 

b- Aanpassingen van levensstijl 

Ook dit is een klassieker voor problemen die 
veroorzaakt worden door (maar niet alleen door) 
de prostaat. Aangezien er nog steeds mannen 
zijn die niet weten dat ze een prostaat hebben 
tot ze er last van hebben, is het belangrijk om 
informatie te bezorgen. 

Zo is het essentieel dat mannen begrijpen dat 
goedaardige prostaatvergroting en 
prostaatkanker niets met elkaar te maken 
hebben. Het is ook belangrijk dat mannen leren 
dat zij regelmatig op consult moeten gaan bij 
hun arts. Maar er is ook veel te winnen met het 
opvolgen van aanpassingen van hun levensstijl. 
Bijvoorbeeld het aanpassen van de hoeveelheid 
en soort van dranken. Het vinden van de beste 
techniek om te plassen, voor sommigen is dat 
staande maar voor anderen zittend. Opletten 
met medicijnen (voor andere problemen) die een 
invloed uitoefenen op het plaspatroon. En meer, 
de arts kan hierover informatie bezorgen. 

In principe zullen actieve opvolging en 
aanpassingen van de levensstijl hand in hand 
gaan en samen kunnen zij mogelijk andere 
behandelingen overbodig maken. Maar het 
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objectief is en blijft een optimale 
levenskwaliteit. 

c- Medicamenteuze behandelingen 

c-1 a1-blokkers of a1-adrenoreceptor 
antagonisten.  

Deze antagonisten blokkeren het effect van 
noradrenaline op gladde spieren. In de prostaat 
zorgen de gladde spieren voor de spanning en 
voor de contractie van de prostaat tijdens de 
ejaculatie. Doordat de gladde spieren zich als 
het ware wat laten hangen neemt de druk 
binnen de prostaat en de blaas af waardoor ook 
de druk op de plasbuis afneemt en de klachten 
ook afnemen. 

Alfa1-blokkers zullen evenwel ook elders in 
het lichaam een effect hebben op gladde spieren 
hetgeen tot nevenwerkingen aanleiding geeft. 
Dit kan aanleiding geven tot lage bloeddruk of 
duizeligheid bijvoorbeeld. 

Een veel gebruikte alfa1-blokker is 
tamsulosine. 

c-2 5a-reductase inhibitoren 

Binnen in de prostaatcel wordt testosteron 
omgezet in dihydrotestosteron (DHT) dat veel 
krachtiger werkt. Het enzym dat voor deze 
omzetting verantwoordelijk is, is 5a-reductase. 

Het enzym laat een dubbele binding 
verdwijnen in testosteron. Testosteron noemen 
wij het substraat, het enzym is in staat om deze         
specifieke structuur om te zetten. Dat geeft ons 
de mogelijkheid om moleculen te maken die heel 
erg op testosteron lijken die alfa1-reductatse 
wel kan aanpakken, maar niet kan omzetten. 
Het enzym is als het ware geblokkeerd. Daardoor 
kan het enzym ook geen testosteron meer 
omzetten waardoor de prostaatcellen niet meer 
de stimulans krijgen om te delen. De 
epitheelcellen in de prostaat gaan zelfs afsterven 
(niet allemaal 
natuurlijk) waardoor 
de afmeting van de 
prostaat effectief en 
meetbaar afneemt. 

Een neveneffect 
dat eveneens 
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meetbaar is, is een daling van het circulerend 
PSA. 

Als je de structuur van finasteride vergelijkt 
met de structuur van testosteron zie je 
duidelijke gelijkenissen. Finasteride zal wel in 
het enzym binnenschuiven, maar er gebeurt 
verder niets, het enzym wordt geblokkeerd. 
Finasteride is behoorlijk selectief, het toont zijn 
activiteit alleen in de prostaat, niet op andere 
plaatsen waar er ook 5alfa-reductase activiteit 
is. 

Dutasteride is 
een andere 
5alfa-reductase 
inhibitor die 
eveneens 
structureel heel 
erg sterk op 
testosteron lijkt. 
Dutasteride werkt niet alleen in de prostaat 
maar ook elders in het lichaam waar 5alfa-
reductase actief is. 

Zoals steeds hebben ook deze twee 
moleculen wat nevenwerkingen, zeker bij 
langdurig gebruik, een verlaging van het libido, 
erectiele dysfunctie en soms een gestoorde 
ejaculatie. 

c-3 Combinatie van a1-blokkers en 5a-
reductase inhibitoren. 

Een a1-blokker werkt zeer snel terwijl een 
5a-reductase inhibitor tijd nodig heeft om zijn 
volle effect te tonen. Daardoor kunnen ze samen 
gebruikt worden zeker bij ernstige symptomen. 

c-4 Diversen en combinaties 

Er zijn over de jaren veel geneesmiddelen 
ontwikkeld of gebruikt voor de behandeling van 
goedaardige prostaatvergroting. Er zijn zelfs 
plant-gebaseerde geneesmiddelen maar de 
efficaciteit is niet altijd bewezen. Daarnaast zijn 
er uiteraard ook combinaties van 
geneesmiddelen nodig maar het is duidelijk aan 
de uroloog om samen met de patiënt de 
mogelijkheden, voordelen en nevenwerkingen te 
bespreken en daarna samen te beslissen wat de 
beste therapie zal zijn. 

d- Chirurgische behandeling 

Aanpassingen van de levensstijl en 
geneesmiddelen kunnen niet alles oplossen of 
zullen na enige tijd, eventueel jaren later, niet 
langer voldoende zijn. Dan blijven de 
chirurgische ingrepen over. 

Het principe is eenvoudig, de doorgang voor 
de urine is verstopt en om dat op te lossen 
kunnen we die doorgang vrijmaken. Daar zijn 
meerdere oplossingen voor die hier uiteraard 
niet allemaal aan bod komen. 

d-1 Een TURP, transurethrale resectie van 
de prostaat. 

Dit is een courante ingreep waarbij een deel 
van de prostaat wordt weggenomen. Dat 
gedeelte is het binnenste deel waarbij de 
plasbuis en zijn omgeving worden weggenomen. 
Dat gebeurt met een apparaat dat ingebracht 
wordt via de penis. De chirurg kijkt via een 
oogstuk in de plasbuis en verderop in de 
prostaat. Met behulp van een scherp snijhulpstuk 
neemt hij het weefsel weg dat de doorgang 
blokkeert. Bloedingen die daarbij optreden 
worden door elektrocoagulatie onmiddellijk 
gestopt. De weggenomen fragmenten vallen in 
de blaas tijdens de ingreep. Het weggenomen 
materiaal wordt na de ingreep uitgespoeld en 
door een anatoom patholoog onderzocht of er 
toch geen kwaadaardige cellen in voorkomen. 

Een TURP-operatie duurt ongeveer één uur en 
verloopt onder algemene narcose of ruggenprik. 
Afhankelijk van het verloop blijft de man één tot 
twee nachten in het ziekenhuis met een 
plassonde waarmee de blaas frequent wordt 
gespoeld. Deze ingreep verloopt over het 
algemeen zonder veel ongemak, maar zeg nooit 
nooit, er kan altijd iets mislopen. 

d-2 Gebruik van lasers 

Het doel blijft het vrijmaken van de doorgang 
voor urine, maar in dit geval zal men het weefsel 
als het ware door het gebruik van een laser 

PROSTAATinfo 21(2022)1 p-9

PI 21(2022)1 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie  11/05/2022  09:37  Pagina 9



“verdampen”, daardoor is het risico op 
bloedingen en nabloedingen uiteraard veel 
kleiner. 

De ingreep verloopt vrij analoog met een 
TURP. Onder algemene verdoving of na een 
ruggenprik wordt een kijkbuisje via de penis in 
de prostaat gebracht. Via hetzelfde apparaat 
wordt een lichtgeleidende vezel (fiber-optiek) 
aangebracht die op een laserapparaat wordt 
aangesloten. De laser geeft hoog intens licht af 
die het weefsel dat belicht wordt “verdampt” of 
verbrand, het verdwijnt. 

Deze ingreep duurt ongeveer één tot 
anderhalf uur waarna er een sonde wordt 
aangebracht in de plasbuis die een dag later 
wordt weggenomen als alles goed is verlopen. De 
man blijft één tot twee dagen in het ziekenhuis. 

Zoals bij een chirurgische TURP moet de 
inwendige wonde genezen, deze kan enige tijd 
pijn geven. Niet vergeten dat het weefsel 
weggebrand is, dus blijft er een brandwonde 
over. 

Bij het uitruimen van de prostaat via 
chirurgie of met een andere techniek zijn er 
uiteraard ook wel nevenwerkingen zoals het niet 
langer hebben van een ejaculatie. Dit is niet 
algemeen, maar vaak zal het sperma naar de 
blaas afgeleid worden (retrograde ejaculatie) in 
plaats van naar buiten. 

Na een TURP is het mogelijk dat de man 
tijdelijk incontinent zal zijn. De sluitspieren 
worden door de procedures niet echt ontzien. 
Ook impotentie kan optreden maar is meestal 
van voorbijgaande aard. 

Er zijn meerdere lasers die gebruikt kunnen 
worden, het verschil is dan de gebruikte 
golflengte, de gebruikte kleur. De gebruikte 
golflengte kunnen in het onzichtbare infrarood 
gebied gelegen zijn. Deze golflengten dragen 
veel energie (warmte) maar blijven onzichtbaar 

voor ons oog. Anderzijds kan er ook zichtbaar 
groen licht gebruikt worden, de fameuze groene 
laser. 

d-3 Open chirurgie 

Dit is de oudste techniek waarbij de 
inwendige delen van de prostaat worden 
weggenomen, de prostaat wordt onkernd. Deze 
techniek wordt bij erg grote prostaten gebruikt. 

d-4 Andere technieken 

Er zijn ondertussen nog andere technieken 
ontwikkeld die evenwel niet allemaal in klinische 
studies hun nut en effecten hebben bewezen. Zo 
zijn er technieken ontwikkeld waarbij de kern 
van de prostaat wordt vernietigd met behulp van 
een hogedruk waterstraal.  

Besluit 
Goedaardige prostaatvergroting is en blijft 

een courant probleem voor een vijfde van de 
mannen. Voor veel mannen is het de eerste 
kennismaking met “hun” prostaat. Het is het 
onderwerp van heel wat grapjes over de ouder 
wordende man. 

Maar de geneeskunde heeft niet stilgestaan. 
Dankzij onderzoek kunnen heel wat mannen 
afwachtend behandeld worden met goed advies 
over hun levensstijl die al veel en mogelijk alles 
kunnen oplossen. Lukt dat niet dan zijn er 
bijzonder effectieve geneesmiddelen en 
uiteindelijk is er nog chirurgie als niets anders 
werkt. 

Dankzij deze stapsgewijze aanpak kunnen 
zowat alle mannen met een goedaardige 
prostaatvergroting geholpen worden en verder 
gaan met hun leven met een goede 
levenskwaliteit. 

 

Bij het schrijven van dit artikel heb ik 
gebruik gemaakt van: “EAU Guidelines on: 
Management of non-neurogenic male lower 
urinary tract symptoms (LUTS), incl. Benign 
prostatic obstruction (BPO).” door S. Gravas en 
collega’s, uitgave 2022
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Wij Ook vzw  
zoekt  

Extra Handen
Kom jij ons team vervoegen? 
Wij zoeken versterking voor de redactie van PROSTAATinfo. Kan jij je pen goed 
gebruiken? Je keyboard mag natuurlijk ook. Kan je korte stukjes schrijven over 
onderwerpen die prostaatkankerpatiënten interesseren? Neem dan contact op met ons 
secretariaat. Je hebt interesse als lotgenoot of als nabestaande van een lotgenoot. 
 
Wij zoeken ook extra handen voor onze activiteiten. Regelmatig organiseren wij over 
heel Vlaanderen activiteiten voor onze leden en sympathisanten, en daar kunnen wij 
nog helpende handen gebruiken. Wil je graag één of enkele keren per jaar bijspringen 
om een activiteit te organiseren, neem dan contact op met ons secretariaat. Wij zullen 
je met open armen ontvangen. 
 
En ben jij iemand die mee wil werken aan onze ledenwerking in onze diverse 
afdelingen, of wil je zelf een groepje organiseren in het ziekenhuis waar je behandeld 
bent, neem dan zeker ook contact op met ons secretariaat. Er wacht jou een boeiende 
toekomst samen met onze lotgenoten. 
 
Contacteer ons via email: wij_ook@hotmail.com bezoek ook: www.wijook.be 
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R.H. 

PSA 16: het begin van mijn 
verhaal 
December 2019 stelt mijn huisdokter voor om 

nog eens een bloedonderzoek te doen want 
volgens mijn dossier was dit al vier jaar geleden. 
Een dag na de bloedafname word ik door mijn 
huisdokter zelf opgebeld: Mijn PSA is 16 en dat is 
onrustwekkend, hij zou mij willen doorverwijzen 
naar een uroloog. 

Enkele dagen later zit ik bij een uroloog met 
een brief van mijn huisdokter. Ik moet mij 
uitkleden voor het rectale toucher en nadien 
volgt ook een ultratoon-beeldopname van mijn 
prostaat. Op het scherm toont de specialist mij 
het gezwel dat zich op mijn prostaat heeft 
gevormd. Om de ernst van het gezwel te bepalen 
is een biopsie nodig. Maar hij wil eerst een MRI 
voor een betere beeldvorming en ook om na te 
gaan of er zich elders nog geen uitzaaiïngen 
hebben gevormd. Hij belt ter plaatse het 
ziekenhuis op waar hijzelf operaties uitvoert 
maar daar blijkt de eerste weken geen 
onderzoek mogelijk. Meteen belt hij naar een 
ander ziekenhuis waarbij ik hem hoor zeggen: “Ik 
heb hier een patiënt waarvan ik zo vlug mogelijk 
een MRI wil hebben”. Op dat moment begin ik te 
beseffen dat ik meer dan waarschijnlijk 
prostaatkanker heb. 

Een week later lig ik in de MRI-koker van de 
kliniek van Vilvoorde en een paar dagen later 
mag ik terug op consultatie bij de uroloog. De 
MRI toont geen zichtbare metastasen. Wanneer 
de uroloog het woord “zichtbare” nog eens 
herhaalt zet dit een domper op mijn voorzichtige 
opluchting. Voor de biopsie wordt een afspraak 
gemaakt. Ik krijg een voorschrift mee voor een 
straffe antibioticumpil die ik de avond ervoor 
moet innemen want de biopsie gebeurt via het 
rectum en er bestaat dan altijd een kans op 
infectie. 

Blijkbaar worden bij een biopsie een aantal 
holle buisjes in het gezwel gedreven en worden 
zo een aantal staaltjes op diverse plaatsen van 
het gezwel genomen. Het afnemen van deze 
stalen verliep vrijwel pijnloos, wel is mij het 
“klikken” van de staalname bijgebleven, waarbij 
ik onmiddellijk dacht aan een nietjesmachine: 
net hetzelfde geluid. 

De staaltjes worden ingekleurd en er wordt 

nagegaan hoeveel cellen in de biopten afwijkend 
zijn van normale prostaatcellen en wat het 
percentage is van de maximaal afwijkende 
kankercellen: zo wordt de Gleasonscore bepaald. 
Bij mij was dit Gleasonscore 7, geen “lucky 
seven” want een dergelijke score wijst 
doorgaans op een vrij agressieve kanker. Meteen 
werden al de scenario's besproken die mijn geval 
zouden kunnen oplossen: een operatie met 
radicale verwijdering van de prostaat of een 
lange sessie van bestralingen. Ik krijg een aantal 
folders mee die mij kunnen helpen bij de 
beslissing. Tevens wil de uroloog nog een 
botscan. Gelukkig toonde die ook geen 
metastasen en waren de paar afwijkingen op het 
bekken te wijten aan “slijtage”, met mijn 73 
jaar zullen er nog wel wat plekken zijn met 
slijtage denk ik. 

Ondertussen weten mijn kinderen en 
kleinkinderen wat er met mij aan de hand is: 
vake heeft kanker! Eén van mijn dochters die 
voor een farmaceutische firma studies begeleidt 
in het UZ-Leuven heeft mijn geval aangekaart bij 
een professor urologie van het UZ en ik mag 
langskomen voor een verder onderzoek. Mijn 
dossier belandt zo in Gasthuisberg Leuven. De 
professor neemt uitvoerig de tijd om mijn 
situatie te bespreken en stuurt aan op een RALP. 
Een radicale verwijdering van de prostaat met 
inbegrip van lymfeklierweefsel en het “sparen” 
van de rechterzenuwbundel. Ik krijg nog wat 
folders mee en een maand “om erover na te 
denken” want er wordt reeds een operatiedatum 
vastgelegd voor begin maart, maar ik kan tot een 
week voor die datum nog altijd afzeggen. Als ik 
nog verdere vragen heb, mag ik altijd mailen en 
ik krijg tot mijn verbazing het visitekaartje van 
de prof met zijn mailadres.  

De volgende dagen begin ik de folders door te 
nemen en het internet uit te pluizen. De 
gevolgen na een RALP zijn toch niet min: 
incontinentie gedurende minstens enkele 
maanden en een mogelijk blijvende impotentie. 

Ik besluit dan toch maar eens te mailen naar 
de prof om wat meer uitleg over de ARNEO-
studie die aan de gang is en waarvoor ik 
eventueel in aanmerking zou kunnen komen. 
Enkele uren later krijg ik reeds een mail terug, 
eigenlijk een CC van een mail die hij stuurde 
naar de begeleider van de studie. Het is een 
studie die drie maanden duurt en bestaat uit een 
maandelijkse inspuiting van Degarelix en het 
dagelijks slikken van 4 pillen Apalutamide of de 
placebo. Degarelix brengt het testosteron na drie 
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dagen op “castratiewaarden” en dat stopt in elk 
geval de verdere groei van de tumor. De 
combinatie van de twee produkten zou de tumor 
in belangrijke mate doen krimpen. Het doel van 
de studie is dus na te gaan in welke mate het 
volume van de tumor is afgenomen bij patienten 
die pillen hebben gekregen met het echte 
Apalutamide. Na 3 maanden volgt dan alsnog de 
RALP, in het beste geval van een iets verkleinde 
tumor. 

Ik zag die studie wel zitten temeer omdat we 
in mei nog een reis hadden vastgelegd. Ik zou 
dan nog mee kunnen gaan zonder de last van de 
incontinentie en door de inspuitingen was er ook 
geen risico op verdere groei van de tumor of 
uitzaaingen. De operatie wordt vastgelegd op 
maandag 15 juni. De reis is nooit doorgegaan 
want in maart hadden we de eerste Coronagolf. 
De ARNEO-studie loopt nog altijd en ik weet niet 
of ik de placebo heb gekregen dan wel 
Apalutamide. 

De zaterdag voor de operatie moest ik 
langskomen voor een Coronatest. De operatie 
zou niet doorgaan als de test positief zou zijn. 
Men zou mij opbellen in dat geval, anders werd 
ik de zondag verwacht om 17 uur op de dienst 
urologie. Het was even schrikken toen er 
onderweg toch een telefoontje kwam van het 
UZ: test negatief, dus we moesten niet 
rechtsomkeer maken. Een uurtje later lag ik op 
een ziekenhuisbed waar ik een briefing kreeg 
over het gebruik van het mondmasker: altijd 
opzetten tenzij je alleen bent en er werd nog 
een tweede patiënt verwacht. Die is nooit 
gekomen, mogelijk had hij een positieve test? 

Om 6 uur 's morgens werd ik naar een zaaltje 
gebracht waar tientallen patienten werden 
bijeengezet om van daaruit liggend op het bed 
te rijden naar een operatiezaal. Al vrij snel werd 
ik door twee mannen via een aantal gangen naar 
het operatiekwartier gebracht.  

Ik had een wat compacte kamer verwacht, 
maar het was eerder een grote ruimte, waar 
alles bij elkaar toch wel een twintigtal personen 
rondliepen in groene operatieschorten, allemaal 
met mondmaskers. Als ik er nu aan terugdenk, er 
moeten daar flink wat studenten in opleiding 
bijgeweest zijn, en ik hoor het Philippe Geubels 
nog zeggen: “Voor eender welke operatie bij een 
man, eenmaal in 't slaap klinkt de vraag “zijn er 
nog studenten voor de PPA?”” Ik denk dat een 
deel van de groene schorten daar rondliepen met 
het oog op de palpatio per anum, van dit keer 
een patiënt met een duidelijk gezwel op de 

prostaat. En nadien de operatie zelf, met 
robotgestuurde assistentie: Ja, moest ik student 
geneeskunde zijn, daar zou ik ook zo vroeg voor 
opstaan! 

Het was uiteindelijk toch bijna drie uur in de 
namiddag toen ik terug naar mijn kamer werd 
gebracht. Een zuurstofslangetje in mijn neus, 
een infuus in mijn arm en een slangetje dat uit 
mijn penis urine liet lopen in een doorzichtig 
plastiekzakje. Op mijn buik een viertal ronde 
pleisters die de gaten moesten dichthouden die 
ze gemaakt hadden voor de robotgestuurde 
mesjes en tangetjes op de robotarmen en een 
extra gat voor de belichting en de camera. Op 
het internet kan men filmpjes terugvinden waar 
het verloop van de operatie tot in het detail 
wordt getoond. Als bioloog vond ik het allemaal 
bijzonder interessant. 

Op mijn GSM stonden verschillende berichtjes 
van de kinderen en de vrienden. Allemaal lief 
van hen, maar de goesting om te antwoorden 
was nog een beetje verdoofd en ik besloot om 
pas bij thuiskomst een mail te sturen. In mijn 
verzonden items heb ik hem nog teruggevonden: 

“Sinds gisteren ben ik terug thuis van mijn 
prostaatoperatie en het is allemaal goed 
verlopen. 

De operatie gebeurde vorige maandag om 7 
uur ’s morgens met behulp van een robot en 
duurde 3 uur. Ik kwam terug bij bewustzijn rond 
half drie in de namiddag.  

Een uurtje later kwam een verpleegster 
steunkousen aandoen en werd mij op het hart 
gedrukt dat ik moest uit het bed komen zodra 
het kon. Ik deed een poging maar geraakte niet 
recht; een uurtje later lukte het wel en met 
vasthouden van de ophangrolater, waaraan mijn 
infuus hing en mijn urinezakje kon ik voorzichtig 
stappen. Ik trok meteen de gang in, al wuivend 
naar de collega’s patiënten, die allemaal 
bijzonder vriendelijk en lachend, liggend van op 
hun bed ook hun hand opstaken. Op het einde 
van de gang moest ik even op adem komen en 
toen kwam een vriendelijke verpleegster de 
achterkant van mijn operatieschortje 
dichtknopen: ik was voor alle openstaande 
deuren gestapt met de billen bloot… 

Gisteren is Josee mij komen halen en ben ik 
met een rolstoel naar de parking gereden omdat 
ik twijfelde of ik zover al zou kunnen stappen. 
Deze morgen heb ik echter mijn toertjes al 
gemaakt in de tuin. 

Het urinezakje is nu met velcro vastgemaakt 

PROSTAATinfo 21(2022)1 p-13

PI 21(2022)1 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie  11/05/2022  09:37  Pagina 13



aan de onderkant van mijn rechterbeen. Via een 
sonde in de blaas druppelt de urine rechtstreeks 
in dit zakje. Om te vermijden dat het overloopt 
moet ik het om de 4 uur leegmaken: ik zet dan 
mijn voet op de bril van het toilet, open het 
klepje en de urine loopt mooi in de pot. Ik kan 
dus nu plassen met mijn rechtervoet … zonder 
“vuil manieren” te doen kan ik het 
demonstreren aan de kleinkinderen … toch wel 
straf: vake kan nu plassen met zijne voet! 

Bedankt allemaal voor de morele steun, want 
ik kan er nu wel wat losjes over doen maar je 
beseft ineens dat je leven vroeg of laat eindig 
is. Toch geeft het een stimulans om elkaar nog 
liever te zien in onze bubbel.” 

En dan begint de revalidatie. Bij mijn ontslag 
kreeg ik een voorschrift mee voor de kinesist en 
ik mocht mijzelf dagelijks een spuitje geven met 
bloedverdunner. 

Na een tiental dagen moest ik terug naar 
Leuven om de sonde te verwijderen: er werd een 
spuit geplaatst op het zijdelingse klepje waarvan 
ik mij al had afgevraagd wat dat daar zat te 
doen. Nu werd het duidelijk: met de spuit werd 
vocht uit het ballonetje gezogen dat in mijn 
blaas zorgde voor de verankering van de sonde. 
Ik moest even diep uitademen en de sonde werd 
uit mijn penis getrokken. Vanaf nu zou de urine 
langs de natuurlijke weg moeten komen en er 
werd meteen een verband aangebracht in mijn 
onderbroek. Ik kreeg wat reserve verbandjes 
mee en wat uitleg. Heel nadrukkelijk werd mij 
gezegd dat ik niet mocht weggaan uit de kliniek 
vooraleer ik langs natuurlijke weg zou geplast 
hebben. Ik had een uur later een afspraak met 
de kinesiste van de kliniek en dus ruim de tijd 
om veel te drinken zodat ik ondertussen zou 
geplast hebben. Samen met mijn vrouw 
posteerde ik me dicht bij een toilet. Bijna op 
elke hoek van de gangen in Gasthuisberg zijn er 
waterpunten met wegwerpbekertjes. Ik 
wandelde vanaf het toilet naar zo'n waterpunt 
vulde een bekertje, dronk het leeg en wandelde 
terug. Na een tiental bekertjes water en 
verschillende plaspogingen kwam er nog altijd 
geen druppel uit de natuurlijke weg. 

Toen wij bij de kinesiste binnengingen had ik 
nog altijd niet geplast. Ik kreeg wat uitleg over 
de bekkenbodemspieren die ik zou moeten 
oefenen om terug continent te worden. Nadien 
mocht ik half uitgekleed op een brits gaan liggen 
voor een eerste oefening. Aan de perineum kon 
ze voelen of ik de juiste spieren een aantal 
keren achter elkaar kon samentrekken. Toen ik 

van de brits mocht opstaan, gebeurde het: ik 
plaste op de vloer en kon het met mijn 
ongeoefende spieren niet tegenhouden, het 
gutste eruit met stevige straal en het bleef maar 
komen. Een pot of emmer was blijkbaar niet 
aanwezig en grote witte badhanddoeken werden 
één voor één ondergeplast, erg genante situatie 
maar ik mocht dus de kliniek verlaten: de 
natuurlijke weg was open, nu nog het poortje 
kunnen dicht doen. 

Het went al snel de consultaties bij de 
kinesiste die ik had uitgekozen: geregeld oefenen 
en het verlies in de verbandjes noteren door het 
verband te wegen op de keukenweegschaal. Na 
enkele sessies plakte ze een meetplaatje op mijn 
perineum en kon ik samen met haar op het 
computerscherm de activiteit van de bewuste 
spieren volgen. Na een maand sliep ik al zonder 
verband maar overdag was er geregeld verlies. 
Het heeft geduurd tot eind oktober voor ik terug 
continent was.  

Op de potentie ben ik nog aan het oefenen, 
maar ik denk dat dit niet meer zal terugkomen, 
en met mijn 74 jaar vind ik dat niet meer zo erg. 
De pleziertjes op dat vlak zijn er geweest en de 
resultaten van vroegere "oefeningen" mogen er 
zijn : drie dochters en één zoon, zes 
kleinkinderen. 

Ondertussen zijn we bijna twee jaar verder. 
Om de zes maanden wordt de PSA gecontroleerd 
in het bloed. Bij de controle in januari was de 
PSA lager dan 0,03 µg/L. We kunnen dus weer 
een half jaar gerust zijn. Volgende week krijg ik 
mijn vierde vaccinatieprik: een medisch 
succesnummer moet immers extra beveiligd 
worden tegen Corona. Ik wil niet meer klagen en 
alleen maar dankbaar zijn dat we kundige 
mensen hebben die de gevolgen van 
prostaatkanker weten aan te pakken. Dank lieve 
mensen, ik heb veel geluk gehad! 
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Na onze succesvolle ZOOM in verband met 
incontinentie, hebben we op 1 en 15 juni 
seksuele dysfunctie aangepakt. Het is een 
delicaat onderwerp waarvoor we de hulp van 
twee experten hebben bijgehaald. 

Mevr. Jolien Vander Elst, klinisch psychologe 
en seksuologe, nam het hoofdstuk dat ging over 
intimiteit en seksuele dysfunctie in het koppel. 

Prof. Dr. Koenraad van Renterghem nam het 
hoofdstuk van de medische aspecten en wat 
eraan gedaan kan worden voor zich. 

Omwille van de omvang van het probleem en 
de delicate inhoud werden er twee ZOOM 
meetings georganiseerd waarbij de tweede 
gewijd werd aan vragen van onze leden en 
aanwezigen die hun vragen ook via email konden 
stellen. Hier volgt dat tweede deel, de 
vragenronde. 

De vragenronde 
Onze leden, deelnemers aan de Webinars 

konden tijdens de twee weken tussen de 
Webinars hun vragen doorgeven per email of 
stellen in de chat van Zoom. De vragen worden 
in een willekeurige volgorde behandeld door één 
van onze drie panelleden, mevr. Jolien Vander 
Elst (JVE) klinisch psychologe en seksuologe, 
Prof. Dr. Koenraad van Renterghem (KVR) en 
tenslotte mezelf (EB) als ervaringsdeskundige. 

De uiteenzettingen startten met een 
getuigenis (EB). Dit getuigenis kan op onze 
website (www.wijook.be) teruggevonden worden 
en opnieuw beluisterd. 

V1- Kostprijs van de behandelingen 
1- Psychologische hulp 
(EB) Er zijn natuurlijk kosten verbonden aan 

de tussenkomst van een psycholoog, seksuoloog. 
In het kader van de borstkankerklinieken is 
daarin voorzien, maar in het kader van de 
prostaatkankerzorg zijn het vaak de diensten en 
de ziekenhuizen die deze dienst zelf moeten 
financieren. Daardoor zijn er niet in elke 
urologische dienst psychologen beschikbaar 
hetgeen jammer is. 

In de ambulante sector zijn er voor een 
consultatie van een klinisch psycholoog wel 

tussenkomsten voorzien op voorwaarde dat deze 
door een arts moet worden voorgeschreven. De 
tussenkomst beloopt 11 euro per consulatie met 
een maximum van 8 consultaties in de loop van 
één jaar. Een consultatie van één uur kan rond 
de 50€ kosten. Dus er is een behoorlijke kost 
verbonden aan deze psychologische hulp. Maar 
wij willen elke patiënt met problemen met zijn 
seksuele leven ten zeerste aanraden om de kans 
op psychologische/seksuele hulp te grijpen. 
Helaas zal je rekening moeten houden met 
mogelijke wachttijden voor je aan een traject 
kan beginnen. 

2- Medicijnen, pilletjes 
De prijs van een pil loopt redelijk uiteen 

volgens het merk maar ook of de medicatie 
beschikbaar is als generiek (kopie met dezelfde 
samenstelling nadat het patent verlopen is). 
Erectiepillen zijn enkel verkrijgbaar op 
voorschrift via de apotheek. 

Voor VIAGRA (generisch) lopen de prijzen 
uiteen van 0,27€ tot 3,30€ per pilletje. CIALIS 
(generiek) gaat van 0,46€ tot 3,10€ per stuk, 
LEVITRA 0,81€ tot 5,20€ en tenslotte voor de 
originele VIAGRA wordt van 3,41€ tot 9,00€ 
gevraagd per pilletje, voor CIALIS is dat 8,75€ 
per pilletje. 

Voor de pilletjes is er geen tussenkomst van 
het RIZIV dus betaalt de patiënt de volle waarde 
hetgeen volgens ons niet logisch is. Een patiënt 
met prostaatkanker heeft geen enkele 
verantwoordelijkheid voor zijn erectieprobleem. 

Een constante, niet elke patiënt kan met 
pilletjes geholpen worden. Er moet een 
startende erectie aanwezig zijn (dus minstens 
gedeeltelijke zenuwactiviteit) anders hebben 
pilletjes geen enkele zin. 

3- Medicijnen, spuitjes 
Er zijn twee types van injecties beschikbaar. 

Caverject dat alprostadil bevat kost per injectie 
ongeveer 38€. Er is maar één dosis beschikbaar 
waardoor sommige mannen daar eigenlijk niet 
genoeg mee hebben en het voor andere juist te 
veel is. Een alternatief is dat de 
ziekhuisapotheker spuitjes op maat maakt, maar 
dit is steeds minder mogelijk. 
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Dan is er Androskat dat papaverine en 
fentolamine bevat, het is minder duur (11€ per 
injectie). Niet alle patiënten zijn geholpen met 
Androskat, het is aan de patiënt in overleg met 
zijn uroloog om zowel het type van spuitje als 
eventueel de dosis vast te stellen.  

Een derde type dat geschikt is voor mannen 
die het problematisch vinden om zich in de penis 
in te spuiten, is een “Intra Urethrale Zetpil”. Dit 
is een zéér viskeuze vloeistof die alprostadil 
bevat  en waarvan een druppel wordt 
aangebracht in de top van de penis, de uitgang 
van de plasbuis. De vloeistof zakt naar beneden 
en de erectie wordt opgewekt. Deze oplossing 
MUSE kost 82,24€ per gebruik. Het speciale 
spuitje bevat vloeistof voor één applicatie. 

Niet elke patiënt kan geholpen worden met 
spuitjes. Soms is er zo veel fibrose in de 
zwellichamen aanwezig dat deze bij het in 
erectie komen heel veel pijn kan veroorzaken. 
Zoals steeds zal de man samen met zijn uroloog 
moeten beslissen wat voor hem de beste 
oplossing is en of dit een oplossing is. 

4- Vacuümpomp 
Een vacuümpomp kan voor sommige mannen 

een oplossing zijn, het is behoorlijk eenvoudig 
zonder apotheek of voorschrift. Er zijn modellen 
met een handbediende pomp (20-90€) en er zijn 
modellen met een elektrisch pompje (50-125€). 
Door het aanbrengen van de rubberring onderaan 
blijft de erectie behouden, maar de 
bloedtoevoer naar de penis stopt ook waardoor 
de penis koud wordt en wel hard is maar niet 
naar boven gericht. 

De vacuümpompen kan je aan de lage prijzen 
in seksshops of online vinden of je kan ze in de 
gespecialiseerde winkels vinden aan hogere 
prijzen. Er is geen voorschrift nodig, maar 
opnieuw, niet iedereen vindt dit een goede 
oplossing. 

5- Een implantaat 
Dit is de ultieme oplossing, ze is irreversibel 

maar het RIZIV betaalt bijna alle kosten terug. 

Het plaatsen van een implantaat is 
specialistenwerk en vergt enkele dagen 
hospitalisatie. De kostprijs bestaat dan ook uit 
het materiaal, de ingreep, de hospitalisatie en 
de eventuele extra kosten. 

Onderdeel van een implantatie ingreep is een 
gesprek met een psycholoog of seksuoloog om na 
te gaan dat de man of het koppel goed 
gemotiveerd is en begrijpt dat dit een 
irreversibele ingreep is. Als de ingreep om één of 
andere reden mislukt moet er een nieuwe 
ingreep volgen. 

Het implantaat kost ongeveer 5.000€ en met 
de ingreep en de hospitalisatie komt de totale 
kostprijs op ongeveer 10.000€ waarvan het RIZIV 
9.000€ op zich neemt. De laatste ±1.000€ wordt 
eventueel gedekt door een 
hospitalisatieverzekering. 
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V2- Ik ben van prostaatkanker robot- 
geassisteerd geopereerd (RALP) 
waarbij er aan een zijde partieel 
zenuwen gespaard werden. Ik kreeg 
Tadalafil voorgeschreven maar de 
erecties zijn afwezig gebleven. Mag 
ik na 14 maanden nog op recuperatie 
van mijn erecties rekenen? 
(KVR) Dit is een heel goede vraag, een vraag 

die veel patiënten hebben trouwens. Er zijn in 
dat verband ook heel wat studies gedaan met de 
diverse pillen. Die hadden te maken met het 
rehabiliteren van de penis of de erecties zouden 
terug kunnen komen door de penis met pilletjes 
regelmatig eens wakker te maken. Maar de 
resultaten zijn redelijk teleurstellend.  

Er is steeds een begin van een erectie nodig 
opdat de pilletjes zouden werken en als de 
zenuwen beschadigd zijn, is dat begin er niet. 
Maar na een prostaatoperatie is het zinvol om de 
pilletjes te proberen omdat het niet geweten is 
of er toch geen begin van een erectie is. 

Je kan ook enige tijd aanhouden om dagelijks 
een pilletje te nemen, maar als er na veertien 
maanden zoals bij de vraagsteller geen effect is 
waar te nemen zou ik daar geen geld meer aan 
uitgeven. De kans op een effect is zo goed als 
onbestaande. 

V3- Treedt er bij een patiënt met 
een implantaat bij de erectie een 
vergroting op en kan de partner een 
verschil zien tussen een natuurlijke 
erectie en een erectie dankzij een 
implantaat? Voelt dat voor de man 
anders aan? 
(EB) Een penis met een implantaat is in 

slappe toestand en in stijve toestand ongeveer 
even lang met misschien een centimeter 
verschil. De man zelf voelt uiteraard het verschil 
met een normale erectie. 

De totale lengte van de penis is met 
implantaat ook niet langer dan vóór de operatie, 
de cilinders die in de zwellichamen worden 
geschoven mogen niet langer zijn dan de 
beschikbare plaats, anders kunnen zij aan de tip 
door de eikel komen en dat is niet de bedoeling. 

De cilinders zijn in ontspannen toestand 
zacht en dat kan gevoeld worden doordat de 
weefsels errond enige druk uitoefenen en de 
man of partner plooitjes voelt in de penis. Deze 

plooitjes verdwijnen wanneer de cilinders gevuld 
worden en de penis in erectie komt. 

De partner voelt uiteraard het verschil met 
een gewone penis, eerder in slappe toestand (de 
plooitjes) dan in stijve toestand. 

Persoonlijke ervaring en studies tonen aan 
dat een implantaat een bijzonder 
tevredenstellende oplossing is die een goed 
gevoel geeft voor zowel de patiënt als voor de 
partner. De erectie kan opgestart worden 
wanneer men dat wil en de erectie kan 
aangehouden worden zolang het koppel dat 
graag heeft. Na een orgasme zal de penis niet 
slap worden. 

(KVR) Daar kan ik aan toevoegen dat bij een 
implantaat de zwellichamen hard worden maar 
de eikel bijvoorbeeld niet echt meedoet hetgeen 
toch gevoeld en waargenomen wordt. Bij 
patiënten die nog een goede bloedvoorziening 
hebben kan deze opzwelling van de eikel 
bijdragen tot een goed gevoel bij een orgasme. 

Bij sommige patiënten kan er een combinatie 
van implantaat en Tadalafil gebruikt worden om 
naast de “grote” erectie ook wat erectie van de 
eikel te bekomen om een natuurlijker effect te 
ressorteren. Of bij sommige patiënten kan MUSE 
in de plasbuis worden ingespoten hetgeen ook 
een bijkomend effect zal hebben. 

Tenslotte hebben sommige mannen met een 
prothese bij stimulatie toch nog een kleine 
spontane erectie zonder de prothese te 
activeren. Die erectie is van heel korte duur, 
soms maar een tiental seconden en geeft wel 
een beter gevoel bij de interactie. 

V4- Bij het getuigenverslag bleek dat 
er vanalles geprobeerd is en dat er 
uiteindelijk vele jaren verlopen zijn 
tussen de prostaatoperatie en de 
implantatie, moet dat zolang? 
(KVR) dat is een heel goede vraag die wij in 

ons ziekenhuis door een student laten 
onderzoeken. Maar ik zou dat graag aan onze 
ervaringsdeskundige willen vragen 

(EB) Het is natuurlijk gebruikelijk om eerst 
de niet invasieve oplossingen te gebruiken, maar 
dat moet dan wel zin hebben. In mijn geval was 
zelfs tijdens de operatie al geweten dat alle 
zenuwen verwijderd waren zodat geweten was 
dat pillen niet zouden helpen. Die stap kon 
overgeslagen worden.  

De spuitjes werden ook pas redelijk laat 
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geprobeerd en zonder goed resultaat, ze waren 
veel te pijnlijk. 

De kern van mijn eigen casus is dat ik gewoon 
niet op de hoogte was, en over het algemeen 
ben ik toch goed op de hoogte van de 
mogelijkheden. Trouwens ik heb zelf en door 
toeval een oplossing (een implantaat) en een 
centrum met grote expertise gevonden. Dat zou 
niet nodig mogen zijn, zeker niet als de vraag 
effectief door de patiënt gesteld wordt. 

Het is dan ook niet logisch dat er zoveel tijd 
moet over gaan, als de feiten en wensen van de 
patiënt duidelijk zijn kan en moet er veel 
vlugger gehandeld worden. Dit is een belangrijk 
onderdeel van onze levenskwaliteit en die 
verdient alle aandacht, zeker als er oplossingen 
zijn. 

V5- Bij mijn man werd 
prostaatkanker vastgesteld en hij 
werd geopereerd. Na de operatie 
was hij incontinent, een probleem 
dat ondertussen vrijwel opgelost is. 
Maar de impotentie bleef, pilletjes 
hielpen niet. Vandaag is er een 
nieuw probleem bijgekomen, bij het 
klaarkomen verliest hij urine. Is daar 
iets aan te doen? 
(KVR) Het gaat hier over “climacturie”, dat is 

urineverlies niet alleen bij een orgasme, het kan 
ook optreden bij opwinding of stimulering. Deze 
patiënten hebben een dubbel probleem, 
incontinentie en impotentie. Een oplossing is een 
dubbele implant van zowel een sfincter rond de 
urineleider die het urineverlies regelt. En 
daarnaast een erectieprothese die het erectie-
probleem regelt. Deze ingreep kan gelijktijdig 
gebeuren. 

Climacturie is een ondergerapporteerd 
probleem, wellicht hebben tot 25% van de 
geopereerde prostaatkankerpatiënten er last 
van. Het is een ernstig en erg storend probleem 
want daar waar het koppel zou moeten kunnen 
genieten treedt er urineverlies op en dat staat in 
de weg van het genot. 

Oplossingen zijn hier heel moeilijk, 
medicamenten kunnen een effect hebben maar 
meestal zeer onvolledig en met veel 
nevenwerkingen. Ook leegplassen voor de seks 
helpt niet altijd en is onvoorspelbaar. 

Er is een chirurgische oplossing ontwikkeld 
door Prof. Andrianne van het CHU-Liège. Hij 

heeft een Mini-Jupette ontwikkeld, maar deze 
wordt gelijktijdig of na een implantaat 
aangebracht. Op zich is het geen grote ingreep, 
het is een beetje te vergelijken met een sling 
die gebruikt wordt hij incontinentie. Het is een 
klein bandje dat in een eerder kleine ingreep 
kan geplaatst worden. Maar het is natuurlijk een 
ingreep en de man moet dat ook aanvaarden. 

V6- Welke hulp kan een psycholoog 
seksuoloog bieden aan koppels die 
geconfronteerd worden met een 
verlies van libido door een 
behandeling met ADT waardoor het 
testosteronniveau tot virtueel nul is 
gedaald? 
(JVE) Bij opwinding is er een aspect dat door 

hormonen, bij de man testosteron, wordt 
gestuurd en dat gedeelte van de goesting kan 
niet veranderd worden.  

Anderzijds kan zin ook gecreëerd worden. 
Dat is niet iets dat plots bij beide partners 
opborrelt maar wel iets dat meestal bij één van 
de partners start. Het gaat er dan om te 
achterhalen wat de andere partner kan 
overhalen om ook zin te krijgen. Daarbij kan de 
psycholoog helpen om de belangrijke factoren te 
identificeren. Daarbij zijn beide partners 
uiteraard belangrijk, hoe ervaart de partner het 
verlies van seksuele capaciteit van zijn partner, 
wat doet dat met zijn of haar vermogen om zin 
te creëren. 

V7- De voornaamste problemen na 
een prostaatkankeroperatie zijn 
incontinentie en impotentie en beide 
zijn door chirurgie op te lossen als 
nodig. Indien de incontinentie met 
een sfincter implant eerst is 
opgelost, kan dan later nog een 
erectieprothese ingeplant worden? Is 
daar wel plaats voor? 
(KVR) Er zijn twee situaties te onderscheiden, 

het gelijktijdig implanteren van sfincter en 
erectieprothese of eerst de sfincter en daarna de 
erectieprothese. De meest elegante oplossing is 
een gecombineerde implantatie waarbij slechts 
één snede nodig is. Maar, deze ingreep vergt 
meer kennis en vaardigheid dan elke 
afzonderlijke ingreep. In België wordt dit 
vandaag vermoedelijk enkel door mij uitgevoerd. 

Het na elkaar implanteren is perfect mogelijk 
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maar het is nog wat complexer omdat de eerste 
implant, meestal de sfincter, op diverse wijzen 
kan geplaatst worden waardoor er bij de implant 
van de erectieprothese omzichtig gehandeld 
moet worden. Het is zeker mogelijk, maar 
slechts in ervaren handen en het blijft een 
moeilijke operatie die een beetje meer kans op 
complicaties heeft. 

V8- Mijn huisarts vertelde mij dat na 
het plaatsen van een 
erectieprothese de penis wel stijf zal 
worden maar dat de man geen 
orgasme kan krijgen. 
(EB) Veel van onze leden weten ondertussen 

dat een erectie en een orgasme niet samen 
hoeven voor te komen. Zin hebben in seks, 
libido, is natuurlijk veel belangrijker om klaar te 
kunnen komen samen met de nodige stimulering. 
Zelfs zonder zenuwbanen, maar met goesting, 
dus met een complete afwezigheid van een 
erectie kan een man perfect klaarkomen. Het zal 
een ander gevoel zijn maar dat is alles. 

(KVE) Bij seks gaat het over de tevredenheid 
van het koppel of van het individu. Dat kan 
zowel met een penetratie en klaarkomen maar 
ook zonder penetratie en klaarkomen dus met 
een slappe penis. In beide gevallen kunnen beide 
partners bijdragen tot de stimulering van de 
ander om tot een zeer tevredenstellend orgasme 
voor beiden te komen. 

V9- Mannen die een erectieprothese 
hebben, moeten die daar rekening 
mee houden als ze op de spoed 
terecht komen, en men wil een plas-
sonde plaatsen bijvoorbeeld? 
(KVR) De vraag komt allicht vanuit patiënten 

met een sfincterprothese. Bij deze patiënten is 
het plaatsen van een plassonde effectief een 
probleem. De sfincter is in geactiveerde toestand 
gesloten en zou met een sonde beschadigd 
worden tenzij de sfincter eerst gedeactiveerd 
wordt. Maar zelfs dan is het geen handeling voor 
een onervaren persoon. 

Bij een erectieprothese is dat gevaar er niet 
maar toch kan het aanvoelen van de penis de 
behandelende arts afschrikken. In dat geval kan 
men overgaan tot het plaatsen van een “supra-
pubische” sonde, dat is een sonde die via de 
onderbuik tot in de blaas wordt geprikt. 

Met een sfincter is er hier een risico dat men 
het waterreservoir in de onderbuik met een 

formaat van een flinke kers kan aanprikken. Bij 
een erectieprothese is het risico veel groter 
omdat in dit geval het waterreservoir het 
formaat van een appelsien heeft. Het 
doorprikken van een vloeistofreservoir maakt het 
hele systeem lek en kan aanleiding geven tot een 
infectie van de prothese met veel miserie tot 
gevolg. Dus bij voorkeur de arts of spoeddienst 
bij het binnenkomen verwittigen want 
voorkomen is beter dan genezen. 

V10- Kan een seksuoloog koppels 
helpen die wel een libido hebben 
maar geen erectie? 
(JVE) Voor deze koppels valt penetrerende 

seks weg, maar niet noodzakelijk een orgasme. 
Het koppel wordt dan geholpen om andere 
manieren te verkennen om elkaar genot te 
geven. Zij moeten in de nieuwe situatie elkaar 
terug ontdekken. Wat heeft de ander graag en 
misschien wat wist ik nog niet van mijn partner. 

Het is ook belangrijk dat beide partners 
begrijpen dat er geen fout is bij een van hen. De 
vrouw bijvoorbeeld moet begrijpen dat er bij 
haar niets veranderd is waardoor de man geen 
erectie meer krijgt. De relatie moet ook niet 
noodzakelijk gewijzigd zijn. 

Samen moeten zij elkaars lichaam ook terug 
ontdekken, zij moeten bijvoorbeeld leren dat de 
huid, ons grootste lustorgaan, één grote erogene 
zone is die bijzonder veel genot kan geven. Dat 
ontdekken van nieuwe manieren van genot kan 
ook vergen dat de man zichzelf terug moet 
verkennen, na misschien 35 jaar huwelijk is hij 
niet meer dezelfde en ook hij zal terug moeten 
ontdekken wat hij leuk vindt en hij zal dat 
misschien zelf moeten vinden. Hierbij kan een 
seksuoloog hulp geven. 

Uiteindelijk moet het koppel ook aanvaarden 
dat sommige mogelijkheden niet meer kunnen en 
dat vergt dat het koppel door een rouwproces 
moet hetgeen individueel is. 

V11- Heeft een man met een 
erectieprothese nog andere 
hulpmiddelen nodig zoals pillen, 
vacuümpomp etc? 
(EB) Een erectie prothese is als laatste 

oplossing die op zich volstaat. Daarbij 
bijvoorbeeld spuitjes combineren is totaal uit 
den boze, een prothese en spuitjes zijn elkaars 
vijanden. 

(KVR) Spuitjes zijn absoluut te mijden, door 
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een cilinder in de penis met een spuitje te 
perforeren wordt het implantaat beschadigd. Het 
zal zijn vloeistof verliezen, er kan een infectie 
optreden en in alle geval verliest de penis zijn 
erectie voor altijd. 

Soms combineren patiënten een vacuümpomp 
met een prothese, maar dat is vergezocht, er is 
niet veel omvang te winnen. 

Combinatie met pilletjes kunnen soms het 
genot wat verbeteren door een betere 
opzwelling van de eikel, dat kan ook met het 
aanbrengen van een gel in de eikel (vitaros - 
alprostadil). 

Maar het combineren van allerlei toestanden 
met een prothese maakt het geheel nodeloos 
complex (en duur) en dat is zeker niet de 
bedoeling. 

(JVE) Dit maakt het geheel ook weer een stuk 
minder spontaan. Een prothese laat juist toe om 
zonder voorafgaande planning, zoals bij het 
gebruik van spuitjes en pilletjes wel moet, naar 
het moment toe te evolueren waar een erectie 
gewenst is die dan zonder veel gedoe kan 
opgewekt worden. 

(EB) Het activeren van de prothese kan in de 
loop van het “liefdesspel” gebeuren en kan zelfs 
door de partner gedaan worden. Het activeren 
en deactiveren van de prothese vergen een 
zekere kracht en handigheid. 

V12- Verslijt een prothese? 
(KVR) Een prothese heeft geen onderhoud 

nodig, maar ze moet met het nodige respect 
behandeld worden. Het is geen goed idee om erg 
ruwe seks te hebben met een prothese. Volgens 
de literatuur heeft een prothese een gemiddelde 
levensduur van 11 jaar. 

Als een prothese verslijt dan gaat het 
meestal om mechanische problemen 
bijvoorbeeld een klein scheurtje waardoor het 
systeem leegloopt. De enige oplossing is hier een 
ingreep waarbij de defecte onderdelen, meestal 
de cilinders vervangen worden. 

V13- Als er een probleem is met een 
prothese, kan er dan iets aan gedaan 
worden? 
(KVR) Als een prothese geïnfecteerd wordt, is 

een speciale ingreep nodig, de geïnfecteerde 
prothese moet dan vervangen worden. Door een 
nieuwe en dat op een speciale wijze, de oude 
heeft namelijk de implantatieomgeving ook 
besmet en die moet dus eerst ontsmet worden. 

Zelden gebeurt het dat een cilinder door de 
eikel komt. Dat kan als bij de ingreep cilinders 
gebruikt worden die te lang zijn, mogelijk om de 
man te plezieren. Ervaren chirurgen zullen dit 
nooit doen. Dit probleem is dramatisch, de 
prothese moet verwijderd worden. 

In deze gevallen wordt dan overgegaan naar 
het implanteren van een maleabele (kneedbaar, 
plooibaar), semi rigide (halfstijf), prothese. Dat 
is een prothese in één stuk die steeds hard is 
maar met de hand naar beneden of naar boven 
kan geplooid worden. Het is een oplossing maar 
ze is niet elegant en de tevredenheid is ook 
lager. Maar soms is er geen andere optie, of 
wordt dit als een tussenstap gebruikt om later 
terug een normaal meerdelig implantaat te 
kunnen plaatsen. 

Maar, ook dit is cultureel, in de Arabische 
wereld is tot 80% van de prothesen van dit type. 

(EB) Belangrijk is dat de patiënt zoals steeds 
moet beseffen dat er iets kan mislopen, maar 
dat er dan allicht nog meerdere oplossingen 
mogelijk zijn. Dan moet de patiënt terug naar de 
uroloog en praten. 

V14- Is er een leeftijd waarboven 
men een implantaat niet meer 
toepast? 
(KVR) De leeftijd tot wanneer een implantaat 

geplaatst wordt, is sterk cultureel gebonden. In 
sommige landen wordt er helemaal geen 
rekening gehouden met leeftijd maar alleen met 
de vraag. 

Het gaat ook niet over de chronologische 
leeftijd, maar over een inschatting van het 
aantal goede levensjaren die de man nog te 
verwachten heeft en dat is een heel andere 
vraag. 

Er zijn mannen van 65 die door andere 
gezondheidsproblemen versleten zijn terwijl er 
mannen van 85 zijn die fit als een hoentje door 
het leven stappen. De beslissing over een 
implantaat blijft bij de man samen met de 
uroloog maar er is geen chronologische leeftijd 
op te plakken. Belangrijk is ook de partner, een 
fitte man van meer dan tachtig jaar oud met een 
jonge partner is een bespreking waard. 

(JVE) Dat zijn inderdaad casussen waarbij 
goed naar beide partners moet geluisterd 
worden. Het waarom van de vraag is belangrijk, 
beide partners moeten erachter staan zonder 
wederzijdse dwang. 

PROSTAATinfo 21(2022)1 p-21

PI 21(2022)1 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie  11/05/2022  09:37  Pagina 21



V15- Bij seksuele problemen, al dan 
niet met een implantaat gaan, we er 
vaak gemakkelijkheidshalve vanuit 
dat die partner een vrouw is. Maar 
uiteraard is dat niet zo, hoe gaat de 
seksuoloog daarmee om? 
(JVE) Voor de psycholoog maakt het niet uit 

of de partner een vrouw of een man is. De 
aanpak blijft dezelfde. Uiteraard gaat onze 
aandacht naar het unieke koppel dat wij voor 
ons vinden en zullen wij daarmee werken. Elke 
partner, man of vrouw, is uniek en ook zijn of 
haar kijk op seksualiteit is dat en daar zal de 
seksuoloog, psycholoog mee werken. Het 
geslachtsverschil is daarbij niet aan de orde. 

(KVR) Wat mij soms wel opvalt in mijn 
contacten met mannen is het mogelijk “grotere” 
belang dat homomannen hechten aan de lengte 
van de penis. Een implantaat doet daar geen 
goed aan, de penis is na een prostaatoperatie 
steeds wat korter en een implantaat voegt daar 
niets aan toe. Dus om een langere penis te 
krijgen, moet je geen implantaat vragen. 

(JVE) Het zijn om duidelijk te zijn niet alleen 
homo’s die lengte belangrijk vinden, ook 
heteromannen hechten daar wel belang aan. 

(KVR) Wat we toch vaak zien of horen is dat 
patiënten tijdens hun behandeling van hun 
prostaatkanker niet steeds voldoende 
geïnformeerd zijn over de te verwachten 
resultaten. Zo weten ze vaak niet dat de 
penislengte wat kan afnemen hetgeen voor flink 
wat mannen een onaangename vaststelling is. 

V16- Heeft het zin voor een man die 
zoveel fibrose heeft in de 
zwellichamen waardoor spuitjes niet 
doenbaar zijn om vóór zijn ingreep 
zijn penis “te oefenen”, soepeler te 
maken door een vacuümpomp te 
gebruiken? 
(KVR) Er is zeker geen evidentie dat dit goed 

zou zijn. Het gebeurt zeker wel maar een 
resultaat is onwaarschijnlijk. 

Bij de ingreep worden de zwellichamen als 
het ware uitgeruimd, het aanwezige weefsel 
wordt als het ware vernietigd dus dat weefsel op 
voorhand versoepelen heeft weinig zin. 

Dus, al dat gedoe levert niet veel zo mogelijk 
niets op, en al zeker geen verlenging van de 
penis. 

V17- In België is er standaard geen 
psychologische raadpleging voorzien 
in de loop van het 
behandelingstraject van 
prostaatkanker. Mogelijk zal 
seksualiteit zelfs helemaal niet aan 
bod komen. Zou dat niet beter 
kunnen? 
(JVE) Het zou fantastisch zijn moest dit 

mogelijk zijn, maar op dit ogenblik is dat niet 
voorzien in de terugbetalingen, tenminste een 
raadpleging met een seksuoloog. In sommige 
gevallen (ziekenhuizen) komt er wel een onco-
psycholoog tussen en vaak kan die ook een deel 
van de seksuologische problematiek aanpakken al 
is dat geen gespecialiseerde tussenkomst. Maar, 
het gebeurt zeker te weinig. 

(EB) In het kader van de zorg voor 
borstkanker in de gespecialiseerde centra is de 
aanwezigheid van een onco-psycholoog verplicht, 
bij prostaatkanker is dat een bijna persoonlijk 
initiatief van de dienst in samenwerking met het 
ziekenhuis. 

(KVR) In ons ziekenhuis, op onze dienst is de 
situatie voor prostaatkanker ook niet zoals we 
die wel zouden willen. Maar we hebben toch 
gespecialiseerde prostaat- en prothese 
verpleegkundigen die de patiënten bijzonder 
goed kunnen bijstaan. Het is natuurlijk niet 
hetzelfde als een voltijds aanwezige psycholoog. 

V18- Kunnen we nog iets zeggen 
over de consequenties van adrogeen 
deprivatie therapie (ADT) op het 
seksuele leven van de patiënt? 
(KVR) Het effect van een echte of van een 

chemische castratie is voor de patiënt vreselijk, 
hij wordt letterlijk ontmand en dat op basis van 
een studie met drie mannen. Helaas hebben we 
vandaag nog steeds geen oplossing om eventueel 
het totaal onderdrukken van het testosteron te 
vervangen door het totaal inhiberen van de 
androgeen receptor in de kankercellen. 

Testosteron geven aan prostaatkanker-
patiënten is zoals het vloeken in de kerk en al 
wordt het soms gedaan om een zekere mate van 
seksueel leven te herstellen, toch is het eerder 
uitzonderlijk. 

De opname kan bekeken worden op 
www.wijook.be 
 https://wijook.be/opnames-pi-zoom-webinars/ 
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Leven met 
prostaatkanker, 
ontdek de nieuwe 
gids 

In het kader van de Prostaatkanker Awareness 
Maand (November 2021) hebben de 
patiëntenverenigingen “Think Blue Vlaanderen” 
en “Wij Ook Belgium” op initiatief van Janssen 
de handen in elkaar geslagen. In samenwerking 
met artsen en verpleegkundigen werd een 
toegankelijke en duidelijke gids geschreven die 
patiënten begeleidt vanaf het moment dat de 
diagnose gesteld wordt. Alle aspecten komen aan 
bod. De gids is een “must have” voor elke 
prostaatkanker patiënt. 

Patiënten kunnen de gids aanvragen via 
uroloog, oncoloog of de prostaatverpleegkundige 
in het ziekenhuis. 

Artsen en verpleegkundigen kunnen deze gids 
via hun normale contactpersoon van Janssen 
verkrijgen. 

Meer info vindt u op:  

https://janssenwithme.be/nl-be/lwpc/ 

 

Wij Ook Belgium vzw heeft een aantal 
exemplaren van deze Prostaatkankergids (NL/FR) 
ter beschikking. U kan een exemplaar afhalen op 
het secretariaat (Leopoldstraat 34, 2000 
Antwerpen) enkel na afspraak via telefoon 
(03/645.94.44) of per e-mail  

(wij_ook@hotmail.com). 

 

 

 

Gedicht (Marc Lieben) 
 
Mijn prostaat, 
Wat ben je toch kwaad. 
 
Je zit vol met ongewenste cellen, 
Die mij niets goeds vertellen. 
 
Mijn hormonen liggen stil, 
Omdat de dokter het wil. 
 
Elke maand een spuit, 
Het moet, dus maakt het niet veel uit. 
 
's Ochtends twee straffe pillen, 
Dan een uur wachten, eer ik mijn honger kan stillen. 
 
Een tabletje cortisone, 
Om de bijwerkingen wat te verschonen. 
 
Mijn lichaam wordt afgeremd, 
En het boze beest in mij een beetje getemd. 
 
Maar vergeleken met veel lotgenoten, 
Kraak ik nog niet zo'n harde noten. 
 
Ik hoop, hier nog een hele tijd te kunnen zijn, 
Want het leven is toch fijn. 
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Vernieuwing van het lidmaatschap Wij 
Ook België vzw 2022 
 
Herinnering: Waarschijnlijk wilt u nog steeds 
op de hoogte blijven van alle nieuwtjes om 
uw levenskwaliteit in stand te houden.  
Daarom vragen we u om vandaag nog uw 
lidgeld 2022 (01.01.22 – 31.12.22) te storten.  
 
Lidmaatschap + abonnement PROSTAATinfo: 
Gewoon lid: 25€ 
Steunend lid: 40€ 
 
Blijf Wij Ook vzw steunen en betaal vandaag 
nog uw lidgeld:  

IBAN: BE78 4037 1493 0186 
BIC: KREDBEBB 

Alvast bedankt.  
Zo blijft u op de hoogte.  
Diegene die hun lidgeld voor 2022 nog niet 
betaald hebben, kunnen eventueel 
gebruik maken van het 
toegevoegde overschrijvings-
formulier. 
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EEN HARDE NOOT OM TE KRAKEN 
 De prostaat van een man is dan al niet groter dan een walnoot, 

maar, dat wil niet zeggen dat we hem moeten miskennen 

 

Naar schatting zal één man op zeven tijdens zijn leven met een vorm van 
prostaatkanker geconfronteerd worden. 

De meerderheid van deze prostaatkankers zijn van het laag-risico type en 
evolueren traag, hebben zelden een behandeling nodig en worden even zelden 
levensbedreigend.  

Prostaatkankers van gemiddeld en hoog-risico daarentegen vereisen 
onmiddellijke aandacht van zodra ze ontdekt worden. Een vroegtijdige 
behandeling is essentieel om een evolutie naar een metastase, die fataal kan 
aflopen, te voorkomen. De vroege vormen van prostaatkanker veroorzaken 
meestal geen symptomen, op zijn hoede zijn is dan ook essentieel. Vanaf de 
leeftijd van 45 jaar is het best dat elke man aan zijn arts om een PSA-test 
vraagt. Het resultaat van deze eenvoudige test kan informatie opleveren over de 
gezondheidstoestand van de prostaat en of verdere testen aangewezen zijn. 

www.europa-uomo.org/awareness
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