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Geachte Heer, 

 

 

Uw uroloog heeft bij u de diagnose van een gevorderde prostaattumor gesteld. 

 

Deze ziekte komt vaak voor en met een goede begeleide behandeling en een regelmatige opvolging of 

follow-up zijn de kansen op het onder controle houden van deze tumor zeer goed. In de komende 

dagen is het normaal dat u en uw omgeving angst ervaren, gefrustreerd en bezorgd zijn ten overstaan 

van uw ziekte en uw toekomst. Het is een moeilijke periode in uw leven, en zoals alle andere 

belangrijke momenten in uw leven, zal u beslissingen moeten nemen die de rest van uw leven zullen 

beïnvloeden. 

 

Neem vooral rustig de tijd. Deze ziekte evolueert al sinds maanden, misschien zelfs al sinds jaren. 

Enkele weken meer bedenktijd over de juiste keuze zullen een gunstige invloed hebben op uw 

toekomst, eerder dan een overhaast genomen beslissing. Vertel uw naasten ook hoe u zich voelt. Ze 

zullen u helpen om de beproevingen te doorstaan. Het is ook heel belangrijk dat u alle vragen die bij u 

opkomen stelt aan uw huisarts of uroloog. Bedenk steeds dat er meer dan één oplossing bestaat voor 

uw probleem en aarzel niet om verschillende standpunten met elkaar te confronteren. Deelnemen aan 

een beslissing in verband met uw behandeling zal u helpen om de controle over uw leven te houden en 

om te vermijden een “slachtoffer van de omstandigheden” te worden. 

 

Deze informatiebrochure heeft als doel u zo uitgebreid mogelijk in te lichten over deze ziekte, zodat u 

een wel overwogen beslissing kan nemen in verband met de toekomstige therapie. 

 

 

 

 

Het medisch en verpleegkundig team van de dienst Urologie wenst u veel succes met de behandeling. 

 

 

 
 
 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Werking van de prostaat 
De prostaat heeft de grootte en de vorm van een 

kastanje en ligt omheen de urinebuis (= urethra). 

Dit is de plasbuis die onderaan de blaas begint en 

waarlangs de urine het lichaam verlaat. 

De prostaat zelf bestaat uit een grote hoeveelheid 

klierbuisjes die worden omgeven door spier- en 

bindweefsel, ook wel steunweefsel genoemd. Deze 

klieren produceren het prostaatvocht dat wordt 

opgeslagen in de prostaat. 

Zaadcellen worden in de teelballen aangemaakt en 

komen via de zaadleiders in de urethra terecht. Bij een zaadlozing komen de zaadcellen in het 

prostaatvocht naar buiten. 

De prostaat wordt beïnvloed door hormonen die in de teelballen worden aangemaakt. Deze hormonen 

regelen onder andere de groei van de prostaat en de vorming van het prostaatvocht. 

Vanaf de leeftijd van vijftig jaar, neemt het centrale deel of de overgangszone toe in volume, we 

spreken dan van een goedaardige hypertrofie van de prostaat. Soms kan er in de prostaat echter een 

meer gevreesde ziekte optreden, met name een prostaattumor. 

 

Prostaatkanker 
Algemeen 

Een kwaadaardige aandoening van de prostaat heet prostaatkanker 

of prostaatcarcinoom. Het gaat om een vorm van kanker die op 

jonge leeftijd niet vaak voorkomt. Het kwaadaardig gezwel ontstaat 

meestal dicht aan de rand van de prostaat en veel minder vaak in het 

prostaatweefsel direct rond de plasbuis.  

Het basisprincipe van om het even welke kwaadaardige tumor is dat 

de normale cellen niet langer op de gewone manier gecontroleerd 

worden, maar zich voortdurend en willekeurig gaan splitsen. 

Vermits de prostaat een klier is, spreken we van een prostaat-adenocarcinoom.  

Aanvankelijk vormen de cellen een knobbel in de prostaat. We spreken dan van een primitieve of 

beperkte tumor. In dit stadium kan de ziekte worden genezen.  

Indien de tumor niet vroegtijdig wordt vastgesteld, zal ze binnendringen in alle omliggende organen 

(uitgebreide tumor) en uiteindelijk prostaattumoren op afstand gaan vormen (metastasen). Via 

moderne behandelingen kan de verdere uitbreiding of progressie van de tumor voor verschillende 

jaren worden stopgezet. In dat geval spreken we van remissie. 
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Oorzaken 

Over de oorzaken van prostaatkanker is nog weinig met zekerheid gekend. Wel weten we dat 

prostaatkanker vaker voorkomt bij mannen in West-Europa en in de Verenigde Staten. Waarschijnlijk 

heeft dit te maken met onze voedingsgewoonten. Ook is bekend dat veranderingen in de hormonale 

regeling van de prostaat een belangrijke rol spelen in het ontstaan van prostaatkanker. Erfelijkheid 

speelt ook een rol.  

Klachten 

Prostaatkanker evolueert over het algemeen heel langzaam. Meestal zijn er in het begin geen 

ziekteverschijnselen merkbaar. Soms treden er symptomen op die vergelijkbaar zijn met die van een 

goedaardige prostaatvergroting, namelijk moeilijkheden bij het urineren, vaak urineren, nachtelijk 

urineren, bloed in de urine en zelden bloed in het sperma. Het kan voorkomen dat de ziekte pas wordt 

ontdekt wanneer er uitzaaiingen zijn en deze klachten veroorzaken in het lichaam. Zo kunnen er 

bijvoorbeeld rugklachten met pijn ontstaan ten gevolge van uitzaaiingen in één of meerdere wervels. 

 

Onderzoeken 
Rectaal onderzoek 

Bij het algemeen lichamelijk onderzoek wordt altijd een rectaal toucher gedaan. Met de vinger gaat de 

uroloog via de sluitspier tot in de endeldarm. Zo kan de grootte, de vorm, de stevigheid en het 

oppervlak van de prostaat worden beoordeeld. Dit is een eenvoudig onderzoek en het duurt maar kort. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd op de linker zijde en is in de regel niet pijnlijk. Het kan wel een 

vervelend gevoel geven, omdat de sluitspier van de endeldarm gepasseerd moet worden. 

Bloed- en urineonderzoek 

In het bloed wordt een bepaling gedaan van het PSA (Prostaat Specifiek Antigeen). Dit is een stof die 

kenmerkend is voor prostaataandoeningen. Het PSA kan verhoogd zijn bij prostaatontsteking, 

prostaatvergroting en prostaatkanker. De waarden van het PSA zijn veelal ook leeftijdsafhankelijk. Met 

het ouder worden en groeien van de prostaat, zal ook het PSA stijgen. 

Ook de urine wordt onderzocht om een ontsteking op de urinewegen uit te sluiten. 

Straalkrachtmeting 

Straalkrachtmeting wordt ook uroflowmetrie genoemd. De flowmeter is een instrument dat de kracht 

van de urinestraal en de hoeveelheid geplaste urine meet. Over het algemeen zal uw uroloog vragen 

om bij het bezoek aan de raadpleging met een volle blaas te komen en eerst in een flowmeter te 

plassen. De flowmeter staat in een daarvoor speciaal ingerichte ruimte. 

Echografie  

Echografie is een onderzoek met behulp van geluidsgolven, waarbij een orgaan in beeld wordt 

gebracht. Echografie kan zowel uitwendig via de buikwand, als inwendig via de endeldarm worden 

uitgevoerd. Bij een uitwendige echografie kunnen via de buikwand de nieren en de blaas zichtbaar 

worden gemaakt. Ook kan de uroloog vaststellen hoeveel urine er in de blaas achterblijft na het 

urineren. Bij een inwendige echografie kunnen via de anus en de endeldarm de grootte, de aard en de 
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vorm van de prostaat worden bepaald. Dit gebeurt met behulp van een vingerdik apparaat dat via de 

anus pijnloos wordt ingebracht. 

Prostaatbiopsie 

Door middel van het nemen van een aantal biopten onder geleide van een echografie is het mogelijk 

om prostaatweefsel te onderzoeken. Bij een prostaatbiopsie wordt een stukje weefsel weggenomen 

met behulp van een dunne naald die via de endeldarm in de prostaat worden gebracht. Het 

prostaatweefsel wordt onder de microscoop beoordeeld. Dit onderzoek kan uitsluitsel geven of er wel 

of geen kankercellen in de prostaat aanwezig zijn. De uitslag van dit onderzoek is meestal pas na twee 

weken bekend. Een biopsiename geeft geen verhoogde kans op eventuele uitzaaiingen van 

prostaatkanker en is dus ongevaarlijk. 

Botscan 

Een botscan is een foto van het skelet, waarop eventuele uitzaaiingen in de botten zichtbaar kunnen 

gemaakt worden. In uw arm wordt een zwakke radioactieve stof gespoten. Deze stof gaat op de actieve 

plaatsen van het bot zitten. Op die manier worden eventuele uitzaaiingen zichtbaar gemaakt. Na de 

inspuiting duurt het een paar uur voordat deze stof uw botten heeft bereikt, waarna de foto’s kunnen 

genomen worden. De hoeveelheid straling van de radioactieve stof is verwaarloosbaar en 

onschadelijk. U ondervindt hier geen nadelige gevolgen van, dus ook de mensen in uw omgeving niet. 

CT-scan van de buik (computertomografie) 

Een computertomograaf is een apparaat waarmee men millimeter per millimeter zeer gedetailleerde 

foto’s van de organen en/of weefsels kan maken. Hierbij wordt gelijktijdig gebruik gemaakt van 

röntgenstralen en een computer. U wordt liggend op een beweegbare tafel, doorheen het toestel 

geschoven. Terwijl de tafel telkens een stukje doorschuift, wordt er een serie foto’s gemaakt. Om 

duidelijke beelden te krijgen, is een contrastvloeistof nodig. Via een bloedvat in de arm wordt 

contrastvloeistof ingespoten. Dit kan een warm gevoel geven.  

 

Waarom spreken we van een gevorderde tumor ? 
U moet weten dat de keuze van een definitieve behandeling 

in de eerste plaats afhangt van de uitbreiding van de ziekte. 

Wanneer de tumor beperkt is tot de prostaat, kan er een 

radicale behandeling worden voorgesteld die bestaat uit 

het volledig uitroeien van de tumor. De meest gebruikte 

radicale behandelingen zijn totale radicale prostatectomie 

en radiotherapie (bestraling). Over het algemeen spreken 

we van een  gevorderde tumor  wanneer  een  radicale  

behandeling  niet volstaat  en er  een algemene of 

systemische behandeling moet worden gestart (of 

toegevoegd aan de behandeling). 
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U moet weten dat zelfs wanneer er geen symptomen zijn, het toch mogelijk is dat bepaalde cellen 

reeds uitgezaaid zijn naar andere plaatsen van uw lichaam, zoals de lymfeklieren, de beenderen of 

zelfs gewoon het bloed. Wanneer deze cellen zich verder uitbreiden, soms gespreid over verschillende 

jaren, vormen ze secundaire tumoren die soms met de CT-scan of botscintigrafie kunnen worden 

opgespoord. In dat geval spreken we van uitzaaiingen of metastasen. 

Daarom worden er bij uw oorspronkelijke check-up steeds een CT-scan van de buik, een 

botscintigrafie (botscan) en soms zelfs een NMR-scan of nog andere, hoog-technologische 

onderzoeken uitgevoerd om het stadium van uw ziekte te bepalen. We spreken dan van een 

“uitgebreide check-up” om het ziektestadium te bepalen. 

 

Drie soorten gevorderde prostaattumoren 
Dankzij de uitgebreide check-up kunnen we drie soorten gevorderde prostaattumor opsporen: 

gemetastaseerde tumor, gevorderde loco-regionale tumor en biologische recidieven na een radicale 

behandeling. 

Gemetastaseerde tumor 

Wanneer de uitgebreide check-up om uw ziektestadium te bepalen letsels op afstand opspoort in de 

beenderen, de lymfeklieren of in andere organen, spreken we van een uitgezaaide of gemetastaseerde 

tumor. Deze vormen vergen in de meeste gevallen een onmiddellijke behandeling. 

Gelukkig werden de diagnose en de behandeling van een prostaattumor grondig gewijzigd door de 

invoering van een specifieke bloedmarker voor prostaattumoren, namelijk het PSA. PSA is een 

proteïne dat normaal wordt aangemaakt in de prostaat maar  dat,  in geval  van een  prostaatziekte,  

met name  een prostaattumor,  ook  in het bloed kan stijgen. Het gebruik van de PSA-bepaling maakt 

het mogelijk om prostaattumoren sneller op te sporen en ze dan ook vroeger te behandelen. 

De gevorderde loco-regionale tumor 

Sedert de invoering van de PSA-bepaling, wordt bij veel patiënten sneller de diagnose van een 

prostaattumor gesteld, nog voor het voorkomen van uitzaaiingen of metastasen. Dat wil echter niet 

zeggen dat alle patiënten die geen metastase hebben, een radicale behandeling kunnen ondergaan. 

Soms is de tumor lokaal al erg uitgebreid. Dat is soms ook het geval wanneer men bij een onderzoek 

van een operatief staal, tumorcellen opmerkt in de lymfeklieren of in de zaadblaasjes. We spreken dan 

van een gevorderde tumor en vaak wordt aan de patiënt een onmiddellijke bijkomende hormonale 

behandeling voorgesteld. 

Biologische recidieven na een radicale behandeling 

Vandaag gebeurt het dikwijls dat de diagnose van een gevorderde prostaattumor wordt gesteld na een 

radicale behandeling, prostatectomie of radiotherapie (bestraling), met name wanneer er een nieuwe 

PSA-verhoging wordt vastgesteld. Deze toestand komt vaak voor en wijst erop dat op het ogenblik dat 

de oorspronkelijke diagnose werd gesteld, jaren eerder, reeds enkele cellen gemigreerd waren buiten 

de prostaat. Deze cellen konden toen niet worden opgespoord. Net zoals de oorspronkelijke 

prostaatcellen, maken die cellen PSA aan. Wanneer ze verder uitbreiden, zal het geproduceerde PSA 
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uiteindelijk opspoorbaar zijn in het bloed. Wanneer het om een geïsoleerde afwijking in het bloedstaal 

gaat zonder een zichtbare tumorhaard, dan spreken we van een geïsoleerd biologisch recidief. 

 

Moet elke gevorderde tumor worden behandeld ? 
Dat is een moeilijke vraag! Alle prostaattumoren zijn verschillend en kunnen worden vergeleken met 

de paradox van de haas en de schildpad. Sommige tumoren groeien slechts langzaam, andere sneller. 

De moeilijkheid bestaat er dan in om de best mogelijke therapie te kiezen voor een bepaalde patiënt. 

Enkele factoren die ons helpen een beslissing te nemen: 

 

De leeftijd van de patiënt is een erg belangrijke factor. Een prostaattumor bij een man jonger dan 70 

jaar is over het algemeen vrij agressief. Indien u ouder bent dan 80 of indien uw algemene toestand 

reeds gewijzigd is door ernstige ziekten (hart, longen, andere soort tumor), dan is de kans groot dat u 

met uw prostaattumor zal overlijden in plaats van ten gevolge van uw prostaattumor. Dit verschil is 

belangrijk in die zin dat de anti-tumor behandelingen heel wat nevenwerkingen vertonen. Bij het 

kiezen van een behandeling mag men niet meer kwaad aanrichten dan de ziekte zelf. 

 

De keuze om nevenwerkingen te vermijden. In de mate dat de voorgestelde behandeling een 

negatieve impact heeft op uw levenskwaliteit, in het bijzonder dan op uw seksleven, kan u met uw arts 

bespreken welke maatregel redelijk is om uw toekomst weer in evenwicht te brengen en plezier te 

scheppen in uw huidige situatie. 

 

De aanwezigheid van symptomen verbonden met de verdere evolutie of progressie van de ziekte 

duidt in de meeste gevallen op het agressieve karakter van de ziekte. In dat geval is het erg 

aangewezen om een behandeling te starten, zoniet loopt men het gevaar blootgesteld te worden aan 

complicaties die dramatisch kunnen zijn. 

 

De snelheid waarmee uw PSA-spiegels evolueren, weerspiegelt in zekere zin (maar niet perfect) de 

evolutie van uw ziekte. Wanneer de PSA erg snel stijgt, wijst dit meestal op een vrij ongunstige 

evolutie. 

 

De keuze om een therapie te starten is vooral moeilijk in het stadium van een geïsoleerd biologisch 

recidief na een radicale behandeling. In dat stadium, wanneer er geen zichtbare metastasen zijn, is de 

ziekte nooit dodelijk. De prognose van uw ziekte hangt vooral af van het risico op de ontwikkeling van 

uitzaaiingen of metastasen. Het zijn immers precies de metastasen die uw gezondheid in gevaar 

brengen. Gelukkig gaat het hier meestal om een zeer langzaam proces. Er verstrijken soms 

verschillende jaren alvorens u metastasen ontwikkelt. 

Enkel personen die het risico lopen om metastasen te ontwikkelen moeten dus behandeld worden. 

Met een regelmatige opvolging of follow-up van de PSA (om de drie à vier maanden) en met 
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bijkomende onderzoeken op vastgestelde tijdstippen is, in de andere gevallen, het risico om een 

agressieve ziekte te missen, erg laag. Bovendien is het voordeel van een onmiddellijke behandeling bij 

het minste spoor van biologisch recidief nog niet aangetoond. In dat opzicht ziet het ernaar uit dat aan 

de hand van de hierna volgende elementen de risicopatiënten opgespoord kunnen worden: 

• De verdubbelingstijd van de PSA-waarde: de groeisnelheid van de tumor kan worden 

geëvalueerd aan de hand van de tijd die nodig is om de waarde van uw PSA te doen verdubbelen. 

Een verdubbelingstijd lager dan tien maanden is een slecht teken! Ook de plotse versnelling van 

de stijging van de PSA-waarde kan het ontstaan van metastasen laten uitschijnen. 

• De GLEASON-score meet de agressiviteit van de tumor op het ogenblik van de diagnose. Deze 

score werd bepaald tijdens de biopsie van de prostaat of bij de analyse van de prostaat, indien u 

een radicale prostatectomie heeft ondergaan. Een GLEASON-score hoger of gelijk aan 7 à 8 is 

minder gunstig. 

• Het tijdsinterval tussen de oorspronkelijke behandeling en het biologisch recidief: hoe later 

het recidief optreedt na de oorspronkelijke behandeling, hoe meer kans men heeft op een weinig 

agressieve tumor. Een recidief dat optreedt twee jaar na de oorspronkelijke behandeling geeft 

aanleiding tot grotere waakzaamheid. 

 

Het betreft hier jammer genoeg enkel aanwijzende criteria. De beslissing om al dan niet te behandelen 

hangt in de eerste plaats af van een diepgaand gesprek met uw uroloog. Externe factoren zoals door 

deze diagnose ontstane angst, uw leeftijd, uw fysieke of seksuele activiteit zijn allemaal factoren die in 

overweging genomen moeten worden tijdens deze bespreking. 

 

Basisprincipes van hormonale behandeling 
In overleg met uw uroloog kan er een hormonale therapie (of hormoontherapie) worden opgestart. 

Mannelijk hormoon 

De prostaat is een geslachtsorgaan. De groei en de werking ervan worden bepaald door de 

aanwezigheid van mannelijk hormoon, namelijk testosteron. 

Testosteron wordt afgescheiden door de teelballen en ook door twee 

kleine klieren die boven de nieren zijn gelegen, de zogenaamde 

bijnieren. 

De aanmaak van testosteron start tijdens de puberteit onder invloed 

van twee andere hormonen die door de hersenen worden 

afgescheiden: LHRH ter hoogte van de hypothalamus en LH-FSH door 

de hypofyse. 

Testosteron controleert niet alleen de ontwikkeling van de prostaat 

maar ook de aanmaak van spermatozoïden en het ontstaan en de 

instandhouding van secundaire mannelijke geslachtskenmerken: 
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baard, schorre stem, spiermassa, seksuele potentie, libido (geslachtsdrift),…. 

Vroeger bestond de behandeling van prostaattumor onder andere in de heelkundige verwijdering van 

de teelballen (castratie) waardoor de aanmaak van testosteron onmiddellijk werd stopgezet. Meestal 

wordt er nu medicamenteus behandeld (medicamenteuze of chemische castratie).  

 

Over het algemeen onderscheiden we twee grote families van medicatie: 

De LHRH-agonisten 

Sedert hun ontwikkeling in de jaren ’80 worden momenteel het meest frequent geneesmiddelen 

gebruikt die de vrijzetting van LHRH ter hoogte van de hersenen blokkeren. In België zijn deze 

geneesmiddelen verkrijgbaar en ze worden toegediend via een maandelijkse of een driemaandelijkse 

injectie. 

Deze geneesmiddelen (bijvoorbeeld Lucrin®, Decapeptyl®, Zoladex®) zijn even doeltreffend als 

castratie zonder lichamelijke en/of emotionele ongemakken te veroorzaken. 

Door de testosteronspiegel in het bloed op die manier te verlagen, kan deze vorm van castratie een 

reeks effecten veroorzaken die de werking van testosteron op andere weefsels weerspiegelt en die 

beschreven worden onder de term “castratiesyndroom”.  

We onderscheiden onmiddellijke en laattijdige nevenwerkingen. De meest voorkomende 

onmiddellijke nevenwerkingen zijn: vermindering van de libido (geslachtsdrift), depressieve neiging 

(van voorbijgaande aard), impotentie en vermoeidheid. De meest voorkomende laattijdige 

nevenwerkingen zijn: endocriene en lipide stoornissen met een verhoogd risico op de ontwikkeling 

van diabetes of cardiovasculaire stoornissen, wijziging van de bloedstolling met een verhoogd risico 

op veneuze trombose, spieratrofie en botontkalking met risico op een pathologische breuk. Deze 

laattijdige effecten kunnen slechts optreden na verschillende jaren behandeling. 

Anti-androgenen 

Om de nevenwerkingen van de onderdrukking van testosteron te minimaliseren, werden er 

geneesmiddelen ontwikkeld die perifere anti-androgenen heten. Deze geneesmiddelen (bijvoorbeeld 

Casodex®, Eulexin®, Androcur®) worden onder de vorm van pillen ingenomen en blokkeren 

rechtstreeks de testosteron-receptor in de prostaatcel, zonder het testosterongehalte in het bloed te 

verminderen. Aan de hand van dit werkingsmechanisme kan de impact van het castratiesyndroom 

geminimaliseerd worden (maar niet volledig) en blijft soms de seksuele functie behouden. 

Aanvankelijk werden de anti-androgenen hoofdzakelijk voorgeschreven in tijdelijke of permanente 

combinatie met chemische of chirurgische castratie. Er blijven echter maar weinig argumenten over 

om deze (kostelijke) combinatie verder te blijven rechtvaardigen. 

Momenteel worden anti-androgenen steeds vaker alleen voorgeschreven, vermits ze in het geval van 

nog niet ver gevorderde vormen (zonder botmetastase) van tumoren even doeltreffend zijn als LHRH-

agonisten, terwijl ze bij een niet te verwaarlozen aantal patiënten de libido (geslachtsdrift) en de 

seksuele functie bewaren. 
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Nochtans vertonen ook anti-androgenen, net zoals alle geneesmiddelen, een aantal ongemakken. Deze 

nevenwerkingen zijn in het algemeen bescheiden en verdwijnen vaak bij het stopzetten van de 

behandeling.  

De meest voorkomende nevenwerkingen van deze geneesmiddelen zijn: 

- pijn en opzetting van de borsten; 

- spijsverteringsstoornissen van uiteenlopende aard: misselijkheid, braken, diarree, 

buikkrampen; 

- stoornissen van de leverfunctie; 

- allergieën (zelden). 

 

Langdurige behandeling met een LH-RH agonist plus een anti-androgeen wordt een totale androgeen 

behandeling genoemd.  

 

Doeltreffendheid van hormonale behandeling 
Binnen de drie maanden reageert 95% van alle patiënten. De respons op de behandeling wordt 

gemeten aan de hand van de daling van de PSA-spiegel en het niet uiten van uitzaaiingen of 

metastasen. Om de respons op de therapie te evalueren, mag men zich niet tevreden stellen met één 

enkele PSA-bepaling. Tot 3% van de patiënten blijven immers metastasen ontwikkelen terwijl de PSA 

toch daalt. Zelfs indien de PSA niet meer detecteerbaar is, moet er soms toch nog een botscintigrafie en 

CT-scan genomen worden. 

 

De goede respons op de hormoontherapie is jammer genoeg soms van voorbijgaande aard. De duur 

van de respons varieert tussen enkele maanden voor zeer agressieve gevallen tot verschillende jaren 

voor minder agressieve en minder uitgebreide vormen. Het is jammer genoeg onmogelijk om van 

tevoren te voorspellen hoelang uw tumor zal reageren op deze behandeling. Daarom moet u dus 

onafgebroken verder worden opgevolgd. In elk geval zijn er, na dit stadium, nog andere therapeutische 

mogelijkheden. 

 

Wanneer de tumor recidiveert onder een aanhoudende hormonale behandeling, dan spreken we van 

een hormoon-onafhankelijke tumor, vermits de cellen toch konden overleven zonder de aanwezigheid 

van mannelijk hormoon of testosteron. In een dergelijk stadium is de ziekte veel agressiever en is er 

een meer complexe behandeling nodig. 

 

Hormoon-ongevoelige prostaattumor 
Als patiënten naast LHRH tevens langere tijd behandeld zijn met een anti-androgeen, kan de ziekte 

soms opnieuw enkele maanden tot staan worden gebracht door het anti-androgeen te staken. Dit 

wordt een anti-androgeenonttrekkingsreactie genoemd.  
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Ook al is er sprake van ziekteprogressie tijdens de behandeling met LHRH, toch is het verstandig om 

deze behandeling verder te zetten. Dit is nodig om te vermijden dat naast de hormoon-ongevoelige 

kankercellen ook weer groei optreedt van kankercellen die deels nog wel gevoelig zijn voor de 

hormoonbehandeling. Naast de behandeling met chemotherapie wordt de behandeling met LHRH dus 

altijd voortgezet. 

 

Wanneer hormonale behandeling niet meer werkt (de PSA gaat stijgen of er ontstaat pijn), kan 

chemotherapie worden gegeven. Dit zijn stoffen die snelgroeiende (kanker)cellen doden. Eén van de 

meest bekende medicijnen is Estracyt®, dat zowel een hormonale als celdodende werking heeft, zij het 

dat deze werking beperkt is. Daarnaast kunnen de bijwerkingen aanzienlijk zijn, vooral misselijkheid 

en kans op trombose of longembolie. Taxotere® (docetaxel) is daar nu voor in de plaats gekomen. Dit 

wordt meestal in combinatie gegeven met prednison. Taxotere® wordt driewekelijks gegeven via een 

infuus in het daghospitaal. Het driewekelijkse schema wordt over het geheel opvallend goed 

verdragen met slechts incidenteel opname wegens koorts bij weerstandsvermindering. Andere 

ernstige bijwerkingen zijn ongewoon. 

 

Rol van de voeding 
Wanneer de diagnose van een ernstige ziekte wordt gesteld, bestaat de gebruikelijke reflex in het 

zoeken van oorzaken in de dagelijkse omgeving, en meer in het bijzonder in de voedingsgewoonten. 

Voor wat prostaattumor betreft, kan het probleem op twee manieren worden benaderd: 

• Zijn mijn voedingsgewoonten de oorzaak van mijn prostaattumor ? 

• Moet ik, nu ik behandeld word voor een prostaattumor, een soort dieet volgen ? 

 

Rol van de voeding bij prostaattumor 

Een prostaattumor is een erg complexe ziekte waarvan sommige aspecten nog niet gekend zijn. Maar 

ook al veroorzaakt de voeding zelf niet de tumor, toch staat het momenteel vast dat ons modern dieet 

de ontwikkeling van tumoren versnelt en bevordert. 

Tot de bevorderende factoren wordt vooral het nadelig effect gerekend van diëten die rijk zijn aan 

oxidantia (rood vlees, zuivelproducten) en arm aan anti-oxidantia (verse groenten, in het bijzonder 

rode groenten zoals tomaten en wortelen). Andere factoren zoals een dieet dat arm is aan 

spoorelementen zoals selenium, kunnen eveneens het ontstaan van bepaalde tumoren bevorderen. 

 

Moet ik, nu ik een prostaattumor heb, een speciaal dieet volgen ? 

Hierin kunnen we duidelijk zijn! Geen enkel dieet zal uw tumor genezen. Indien u uw ziekte echter 

ernstig wenst te nemen en u zoveel mogelijk wil bijdragen tot uw genezing door er op toe te zien dat u 

een gezonde biologische omgeving behoudt, dan kan u alleen maar een zeker voordeel halen uit de 

verstandige aanpassing van uw voedingsgewoonten. 
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Gids voor een evenwichtige voeding 

- Kies een dieet dat rijk is aan groenten en fruit. 

- Behoud een correct gewicht en een evenwichtige voeding. 

- Vermijd alcohol of drink met mate. 

- Kies zoutarme voedingsstoffen. 

- Bereid en bewaar het voedsel met zorg. 

- Vermijd roken, onder welke vorm dan ook. 

 

Voedingssupplementen en kruiden 

We willen hierop toch even uw aandacht vestigen, met name op het fenomeen van diverse 

voedingssupplementen die steeds populairder worden omdat ze in de publiciteit zogezegde “anti-

tumor” eigenschappen zouden bezitten. Deze vaak zeer dure “magische drankjes” bevatten vast en 

zeker elementen die individueel een vaak geringe activiteit hebben aangetoond, maar die verder geen 

enkele invloed kunnen hebben, zonder een grondige wijziging van uw voeding.  

Wees dan ook op uw hoede voor derivaten van zogezegde exotische kruiden. Deze bevatten vaak 

bestanddelen die “fyto-oestrogenen” worden genoemd en een reële hormonale activiteit uitoefenen. 

Deze stoffen kunnen uw uroloog niet alleen op het verkeerde been zetten, maar kunnen tevens 

ongewenste nevenwerkingen veroorzaken. 

 

 

 

 

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met: 

Raadpleging Urologie   tel. 014/57.70.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Uw persoonlijke aantekeningen: 
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