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Geachte Heer, 

 

 

 

Bij u is de diagnose van prostatitis of een ontsteking van de prostaat gesteld. Uw uroloog heeft u deze 

brochure meegegeven, opdat u thuis rustig kunt nalezen wat hij u heeft verteld. De tekst in deze 

brochure geeft u wat meer achtergrondinformatie.  

 

Eerst wordt uitgelegd wat de prostaat precies doet en waar deze klier in het lichaam ligt. Verder vindt 

u bijkomende informatie over prostatitis (oorzaken, symptomen,…). 

 

Om te bepalen wat er precies met u aan de hand is, zullen er onderzoeken worden verricht. Wellicht 

heeft u over uw klachten reeds met de huisarts gesproken en heeft hij/zij al in een eerder stadium 

onderzoek laten verrichten. Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk en misschien worden 

sommige onderzoeken herhaald. Alle onderzoeken zijn voor u beschreven maar hoeven niet allemaal 

op u van toepassing te zijn. De uroloog zal, soms in overleg met uw huisarts, aangeven welke 

onderzoeken voor u nodig zijn. 

 

In deze brochure staan de meeste behandelingsmogelijkheden beschreven. Alleen de uroloog kan 

beoordelen welke behandeling voor u het beste is. U kunt dan deze behandeling in de brochure 

nalezen.  

 

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

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.  

U merkt dit doordat plassen moeilijker gaat, met één of meerdere van de volgende klachten: 

- urinestraal is minder krachtig en wordt soms onderbroken (persen versterkt de straal niet); 

- niet goed kunnen beginnen met plassen; 

- meer aandrang en steeds weer moeten plassen; 

- vaker moeten plassen met minder drang en weinig urine per keer; 

- nadruppelen en ongewenst urineverlies; 

- nachtelijk plassen; 

- een branderig gevoel bij het plassen; 

- gevoel hebben dat de blaas niet leeg geplast wordt. 

 

Prostatitis 
Prostatitis is een ontsteking van de prostaat en kan op elke leeftijd voorkomen. De ontsteking kan 

acuut of chronisch zijn. Soms ligt een bacterie aan de basis, maar meestal is er geen duidelijk 

aanwijsbare oorzaak.  

De symptomen hangen af van de aard van de ontsteking. Sommige mannen ondervinden nauwelijks of 

geen klachten, terwijl ze bij anderen hevig en plots opsteken.  
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Tot de mogelijke klachten behoren ondermeer koorts, koude rillingen, een abnormale plasdrang, vaak 

moeten plassen 's nachts, irritatie of een branderig gevoel bij het plassen, pijn tussen de aars en de 

balzak, pijn laag in de rug, pijn bij de zaaduitstorting, enz. 

 

Soorten prostatitis 
Als de prostaat ontsteekt gaat dit meestal niet onopgemerkt voorbij. Prostatitis is een verzamelnaam 

voor een heleboel aandoeningen van de prostaat. De helft (!) van alle mannen krijgt op een dag ermee 

te maken. Onder de leeftijd van 50 jaar is het één van de meest voorkomende ziektes. Een 

prostaatontsteking heeft een erg grote impact op de levenskwaliteit.  

Soms wordt de diagnose prostatitis gebruikt zonder dat er echt bewijzen voor zijn. Zeker bij vage 

klachten wordt de term al eens misbruikt om te verhullen dat de dokter niet precies weet waar de 

klachten vandaan komen. De behandeling is dan ook in dergelijke gevallen soms een teleurstelling 

waardoor de patiënt zijn vertrouwen verliest in de arts, de arts gefrustreerd raakt door het falen van 

de behandeling en de patiënt–arts relatie verstoord wordt, soms zelf beëindigd wordt. 

Sommige patiënten (vooral zij met chronische vormen van prostatitis of prostatodynie) starten dan 

een zoektocht om een verklaring te vinden voor hun problemen. Deze tocht gaat soms langs 

verschillende artsen (medical shopping)  of via internet.  

 

Er zijn vier vormen van prostatitis 

1. Acute prostatitis  

Een acute bacteriële prostaatontsteking komt vooral voor bij jonge mannen. Hoe de bacteriën in 

de prostaat terechtkomen, is nog niet opgehelderd. Acute bacteriële prostaatontstekingen lijken 

samen te hangen met recente blaasinfecties en er lijkt ook een hoger risico te zijn voor mannen 

met een vergrote prostaat. Acute prostatitis is niet besmettelijk. Er is geen gevaar voor de 

seksuele partner. Meestal is de oorzaak een zeer veel voorkomende bacterie, zoals bvb. 

Staphylococcus aureus, een bacterie die nagenoeg bij iedereen normaal op de huid voorkomt. 

Een acute prostatitis diagnosticeren is voor de uroloog meestal niet zo moeilijk. Bij een acute 

bacteriële prostaatontsteking voelt men zich erg ziek en koortsig, heeft men rillingen en pijn 

tussen de aars en de penis, laag in de rug of algemene spierpijn. De symptomen komen plots op 

en zijn vaak vrij ernstig. Nadien kan men ook een prikkende hinder voelen bij het plassen of 

wordt het plassen steeds moeilijker. 

Wanneer de arts de prostaat met de vinger controleert via de aars, voelt deze warm, plaatselijk 

harder en gezwollen aan. De aanraking van de prostaat door de arts is pijnlijk. 

Zowel in het prostaatvocht als in de urine vindt men een aanzienlijke hoeveelheid ziektekiemen. 

Via een laboratoriumonderzoek kan uitgemaakt worden om welke ziektekiemen het gaat en met 

welke antibiotica deze het best bestreden kunnen worden. De uitslag van dit 

laboratoriumonderzoek noemt men het antibiogram. 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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Vóór de uitslag gekend is, wordt meestal gestart met een antibioticum waarbij men verwacht 

succes te hebben. Na een tweetal dagen kan men dan eventueel overschakelen op een ander 

antibioticum als de uitslag van het antibiogram dit vereist. 

Soms breidt de infectie zich uit naar andere organen, zoals bvb. de blaas, de bijballen, de nieren, 

enz. of wordt ze chronisch. 

2. Chronische bacteriële prostatitis  

Een chronische bacteriële ontsteking van de prostaat komt minder vaak voor dan de acute, maar 

mannen met frequent terugkerende ontstekingen van de blaas en de urinewegen hebben zeer 

vaak een prostaat die chronisch ontstoken is door bacteriën. 

Deze mannen klagen vaak van een milde irritatie of prikkeling tijdens het plassen en soms van 

pijn in de penis, de balzak of tussen de balzak en de aars en aan de lage rug. Deze klachten 

kunnen wat heviger zijn tijdens acute opstoten, vooral wanneer de blaas ontstoken raakt. 

Meestal ontstaat dergelijke ontsteking door het niet goed genezen van een acute prostatitis. Het 

is gekend dat antibiotica zeer slecht doordringen in het weefsel van de prostaat en dat het dus 

lang duurt voor elke bacterie het loodje heeft gelegd bij inname van antibiotica. Er moet er maar 

één bacterie overblijven die zich terug vermenigvuldigt en de ontsteking steekt na enige tijd 

terug de kop op. Daarom wordt bij een acute prostatitis vier weken antibiotica aangeraden.  

Een andere mogelijke oorzaak van een chronische ontsteking zijn geïnfecteerde 

prostaatverkalkingen. Nagenoeg alle mannen boven 40 jaar hebben prostaatverkalkingen. 

Normaal zijn deze verkalkingen niet besmet met bacteriën. Ze hinderen ook niet en zijn 

onschadelijk zolang ze in de prostaatklier blijven. Soms raken prostaatverkalkingen echter 

besmet met ziektekiemen. Ze vormen dan een haard van waaruit de bacteriën telkens opnieuw 

kunnen uitzwerven en ontstekingen veroorzaken. 

3. Chronische abacteriële prostatitis  

Bij een chronische abacteriële prostatitis heeft de patiënt quasi dezelfde last als bij een 

chronische bacteriële prostatitis. Het verschil is dat in de kweken of culturen er nooit een 

bacterie kan aangetoond worden. Wel kunnen er witte bloedcellen gevonden worden in de urine 

of de prostaatsecreties. 

Men vermoedt dat deze vormen van prostatitis veroorzaakt worden door organismen die nu 

eenmaal moeilijk kunnen gevonden worden in het laboratorium of dat er andere niet-bacteriële 

oorzaken zijn die de inflammatie van de prostaat veroorzaken. Deze laatste kunnen bijvoorbeeld 

zijn: slecht wateren door een vernauwing in de plasbuis of door goedaardige prostaatvergroting 

zelf. Dergelijke vernauwing resulteert in wateren met een hoge druk in de plasbuis. Deze druk 

perst als het ware urine in de ontelbare prostaatgangetjes die geïrriteerd raken door de urine: 

hierdoor kan een ontstekingsreactie ontstaan. 

Bacterieloze prostaatontstekingen kunnen zich ook voordoen bij jonge, seksueel actieve mannen. 

Ze volgt vaak op een ontsteking van de urinebuis waarvoor men ook al geen duidelijke oorzaak 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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vond. Dit versterkt de indruk dat er misschien toch sprake kan zijn van een seksueel 

overdraagbare aandoening, misschien bvb. Chlamydia trachomatis. 

4. Prostatodynie of prostaatpijn  

Prostaatpijn of prostatodynie is een nog niet volledig opgehelderd probleem omtrent 

gezondheid van de prostaat en het zogenaamde klein bekken bij de man. Het wordt ook wel eens 

bekkenpijn genoemd. Het klachtenpatroon is zeer variërend en er zijn elementen die 

overeenkomen met een chronische prostatitis (bacterieel of abacterieel). Bij patiënten met 

prostatodynie worden geen bacteriën én geen ontstekingscellen in de urine of de 

prostaatsecreties gevonden. 

Bij prostaatpijn (prostatodynie) kunt u pijn hebben in het gebied tussen de balzak en de 

endeldarm die onder andere naar de liezen en de geslachtsorganen uitstraalt. Het kan een 

brandende, trekkende, zeurende of bijtende pijn zijn. Soms treden er problemen met plassen op. 

Deze klachten zijn niet continu aanwezig, maar vertonen vaak een golvend verloop. U heeft ook 

perioden waarin u geen klachten heeft. De pijn komt vooral voor bij kou, spanningen, nervositeit, 

alcoholgebruik, scherp gekruid eten en langdurig zitten. 

Bij prostaatpijn is de prostaat niet door een bacterie ontstoken geraakt, maar slechts geïrriteerd 

en soms gezwollen. Mannen tussen 35 en 50 jaar hebben hier vaker last van dan ouderen of 

jongeren, maar de aandoening komt op alle leeftijden voor. De klachten bij deze mannen zijn 

naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van een slechte samenwerking tussen de blaas en de 

sluitspieren. Deze laatste liggen tegen de prostaat aan zodat het ook logisch is dat men aan 

prostaatproblemen denkt. Wanneer men bij deze mannen een urodynamisch onderzoek uitvoert, 

blijkt doorgaans dat de druk in de sluitspier rond de urinebuis abnormaal hoog is. Er zijn 

vermoedens dat stress bijdraagt tot deze verstoorde werking. Maar het is evengoed mogelijk dat 

de abnormaal verhoogde druk het gevolg is van de pijn. 

Prostaatpijn is medisch gezien geen ernstige aandoening. Het is niet de voorloper van 

prostaatkanker, zoals sommige mannen hardnekkig blijven denken. Het kan absoluut geen 

kwaad, maar lastig is het wel. Vaak kunt u gemakkelijker met de klachten omgaan, als u samen 

met de uroloog hebt besproken in welke situaties de klachten kunnen ontstaan. Hierbij kunt u 

denken aan algehele weerstandsvermindering, gespannenheid, enz..  

 

Onderzoeken 
De voornaamste onderzoeken die bij een prostaataandoening worden uitgevoerd 

zijn: 

 

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 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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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 

Bloed wordt afgenomen voor de beoordeling van de algemene gezondheidstoestand en vooral van de 

nierfunctie. Tevens kan het bloed worden onderzocht op stoffen die kenmerkend zijn voor 

prostaataandoeningen (PSA = Prostaat Specifiek Antigeen).  

Het PSA kan verhoogd zijn bij prostaatontsteking, prostaatvergroting en prostaatkanker. De waarden 

van het PSA zijn veelal ook leeftijdsafhankelijk (zie tabel). Met het ouder worden en het groeien van de 

prostaat zal ook het PSA stijgen. Het resultaat van het PSA is niet altijd volledig betrouwbaar. Als het 

resultaat abnormaal is, moeten er dan ook verder doorgedreven onderzoeken gepland worden.  

Ook de urine wordt onderzocht. Soms wordt een zaadonderzoek gedaan. 

 
TABEL: Gemiddelde PSA normale waarden (enkel richtinggevend) 

40 – 49 jaar 

50 – 59 jaar 

60 – 69 jaar 

> 70 jaar 

PSA < 2,5 ng/ml 

PSA < 3,5 ng/ml 

PSA < 4,5 ng/ml 

PSA < 6,5 ng/ml 

 

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 vorm van de 

prostaat worden bepaald. Dit gebeurt met behulp van een vingerdik 

apparaat dat via de anus pijnloos wordt ingebracht. 
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Cystoscopie 

Cystoscopie is een inwendig onderzoek om de doorgankelijkheid van de plasbuis, de grootte van de 

prostaatkwabben en het aspect van het blaashalsslijmvlies te beoordelen.  Een  dun, buigzaam buisje, 

de cystoscoop wordt door de  plasbuis  naar binnen gebracht. Vooraf wordt in de plasbuis een 

glijmiddel gebracht dat ook het slijmvlies in de plasbuis verdooft. Het instrument is voorzien van een 

kijker en verlichting, waardoor de uroloog, via de plasbuis, naar de prostaat en de blaas kan kijken. 

Door de flexibele cystoscoop stroomt ook steriel water naar binnen om de blaas te vullen, zodat de 

uroloog beter kan kijken. Na afloop van het onderzoek kunt u last hebben van een vaag 

aandranggevoel of branderigheid bij het plassen, dat na enkele uren vanzelf verdwijnt. U krijgt een 

voorschrift mee voor een urinair ontsmettingsmiddel (zakje Monuril®). Dit moet u na het onderzoek 

innemen om de klachten te verminderen. 

 

Urodynamisch onderzoek 

Dit is een onderzoek naar de druk en de functie van de blaas en de plasbuis. In sommige gevallen 

berusten de plasklachten niet op een prostaat die vergroot is en in de weg zit, maar op afwijkingen aan 

blaas of blaashals. 

De druk in de blaas en in de plasbuis wordt gemeten door een heel dun drukkathetertje dat slechts in 

diameter 2 tot 3 mm dik is, in te brengen via de plasbuis in de blaas. Via dit dunne kathetertje kan de 

blaas ook gevuld en leeggezogen worden. 

Behalve de drukmeting kan tijdens dit onderzoek tegelijkertijd een straalmeting worden uitgevoerd. 

Deze metingen geven uitsluitsel of de plasklachten worden veroorzaakt door een plasbelemmering 

van de prostaat of door een abnormale functie van de blaas. 

 

Behandeling 
Afhankelijk van het soort prostatitis kan de arts een behandeling instellen. 

1. Acute bacteriële prostatitis  

De uroloog zal u een antibioticum voorschrijven. Dit is meestal een kuur van meerdere weken die 

volledig afgemaakt moet worden. De belangrijkste klachten verdwijnen snel, maar de behandeling 

moet minstens 30 dagen en meestal langer worden verder gezet. Dit is nodig om werkelijk elke 

bacterie uit te roeien in de hoop niet te evolueren naar een chronische bacteriële prostatitis. Soms 

is er pas na afloop van de kuur duidelijk resultaat merkbaar. Indien u erg veel last heeft van de 

infectie, zal de arts ook een lichte pijnstiller voorschrijven. Zolang u zich ziek en moe voelt, kan u 

het best rustig aan doen. Het is ook belangrijk dat u voldoende drinkt, minstens 2 liter per dag. 

Enkele bekende bijwerkingen van de antibioticatherapie zijn onder andere diarree en 

tendinopathie (peesontsteking). 

2. Chronische bacteriële prostatitis 

De chronische ontsteking wordt behandeld met antibiotica. De meeste antibiotica dringen echter 

niet of slechts zeer slecht door tot in het prostaatvocht. De behandeling is dus alleen mogelijk met 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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enkele specifieke antibiotica en ze duurt ongeveer 30 dagen. Nadien moet men op controle vermits 

er vaak heropstoten zijn, soms zelfs maanden na de behandeling. 

Wanneer de behandeling met antibiotica geen succes oplevert, kan er overgestapt worden naar 

andere geneesmiddelen. De behandeling moet lang aangehouden worden.  

Verder is het ook van belang voldoende zaadlozingen te hebben: een twee- à drietal per week 

bijvoorbeeld. hiermee evacueert men immers het ontstoken prostaatvocht. Hierbij is het van 

belang erop te wijzen dat bij coïtus er quasi geen infectiegevaar bestaat voor de partner.  

Een correcte diagnose is zeer belangrijk omdat alleen aan de hand daarvan bepaald kan worden 

welke behandeling het meeste kans op succes heeft. Het maakt immers een verschil waar de 

ziektekiemen zich bevinden (blaas, urinebuis of prostaat) en om welke ziektekiemen het gaat. Men 

moet immers een middel kunnen kiezen dat zowel de besmettende ziektekiem kan doden als kan 

doordringen tot op de plaats waar deze ziektekiem zich bevindt. 

Bij nagenoeg alle mannen met een bacteriële ontsteking zijn immers ook de blaas en de andere 

urinewegen besmet of ontstoken door dezelfde ziektekiemen. 

3. Chronische abacteriële prostatitis 

De behandeling van een chronische abacteriële prostatitis is moeilijk in één woord samen te 

vatten. Er is geen eenduidige goede oplossing. Vandaar dat zowel de huisarts, de uroloog en de 

patiënt soms moedeloos worden als er geen vooruitgang geboekt wordt. De behandeling is vaak 

een zaak van 'trial and error': men stelt een proeftherapie in en men gaat na of het werkt. 

Meestal wordt er, zelfs al zijn alle kweken en culturen steriel, toch een kuur (van zes weken) met 

langdurige antibiotica voorgeschreven. Dit voor het geval er toch een infectie is met een organisme 

dat niet gevonden kan worden. Indien deze antibiotica kuur niet helpt is het weinig zinvol om 

verder te veronderstellen dat een pathogeen organisme (een bacterie) oorzaak is van het leed. 

Men gaat ook meestal na of de patiënt last heeft van dysurie of prostatisme (moeilijk wateren). Het 

volstaat immers dat de patiënt 'slecht plassen' anders verwoordt dan gewoonlijk opdat hij door de 

arts in het vakje 'prostatitis' wordt gestopt in plaats van in het vakje 'prostatisme' De meeste 

urologen gaan dan ook vaak een proeftherapie instellen met medicatie die gericht is op beter 

plassen. Geel enkel medicijn voor prostatisme is terugbetaald door de ziekteverzekering. 

Alfa-blokkers zijn medicijnen die voor behandeling van hoge bloeddruk gebruikt worden. Men 

heeft echter vastgesteld dat ze ook plasproblemen helpen verminderen. 

• Terazosine is een van de oudste alfablokkers. Het werkt echter ook in veel gevallen op de 

bloeddruk. Voor mensen met hoge bloeddruk slaat men dan ook twee vliegen in één klap: 

zowel de bloeddruk is behandeld als de prostaatklachten. In België is terazosine terugbetaald 

voor mensen met hoge bloeddruk.  

• Tamsulosine is een verfijnde alfablokker: het werkt vooral op de prostaat en niet zozeer op de 

bloeddruk. Bij een kleine minderheid werkt het echter wel (ongewenst) op de bloeddruk en 

dan treedt er zogenaamd orthostatisme op. Bij orthostatisme wordt men duizelig en krijgt men 

zwarte vlekken voor de ogen door bloeddrukverlaging. Dit treedt op als men uit liggende, 

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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zittende of gehurkte houding snel recht gaat staan. Dit kan gevaarlijk zijn omdat men kan 

vallen en daarom kan u best altijd in samenspraak met uw arts deze medicatie opstarten. 

Tamsulosine is niet terugbetaald.  

De arts kan ook medicatie voorschrijven die de prostaat verkleint. 

• Dutasteride (Avodart®) is een medicijn dat inwerkt op het mannelijk hormoon. Hierdoor kan 

de prostaat verkleinen over het verloop van enkele maanden. Het eventueel effect kan dan ook 

pas na ten vroegste een tweetal maanden na opstarten geëvalueerd worden. Soms werkt het 

erg goed. In sommige gevallen heeft het echter niet het gewenste effect. Bij een kleine 

minderheid van de patiënten die dutasteride nemen vermindert het libido en de potentie. Bij 

stopzetten van deze medicatie komt het libido en de potentie meestal gewoon terug.  

• Er is recent een nieuw product op de markt, namelijk Combodart®. Dit geneesmiddel is een 

combinatiepreparaat van Avodart® en Tamsulosine. 

Verschillende plantaardige producten worden gebruikt om plasproblemen te verminderen. Ze 

hebben weinig tot geen bijwerkingen en kunnen dan ook meestal veilig gebruikt worden. Ze 

hebben echter niet bij elke patiënt dezelfde werking. Sommige patiënten zijn echter lange tijd 

tevreden met het gebruik ervan. Enkele merknamen zijn Prosta-urgenin® en Benypro®. 

Warme zitbaden, periodieke massage van de prostaat en frequente ejaculatie zouden de 

symptomen doen afnemen. Eventueel zal een pijnstiller worden voorgeschreven. Belangrijk is 

verder veel drinken. 

4. Prostatodynie 

De patiënten die lijden aan prostatodynie worden niet altijd goed geholpen. Dit is niet omdat de 

arts de patiënt niet wil helpen. Vaak duurt het echter een tijd alvorens de diagnose kan worden 

gesteld. Inmiddels zijn er dan al erg veel onderzoeken en behandelingen geweest die het geduld 

van de patiënt, zowel als dat van de arts, op de proef gesteld hebben. Soms is het vertrouwen al 

zodanig vertroebeld dat de relatie arts-patiënt wordt verbroken en de patiënt een nieuwe arts 

opzoekt.  

Uitleg over de complexheid van het probleem, maar vooral geruststelling zijn erg belangrijk. 

Nagaan of er geen prostaatkanker (PSA, rectaal onderzoek) is of plasproblemen bestaan 

(uroflowmetrie, cystoscopie) naast een urineonderzoek om blaaspoliepen uit te sluiten zijn basis 

van dergelijke geruststelling die uiteraard niet op louter veronderstellingen gebaseerd mag zijn. 

Een overmatige spanning in de sluitspier kan vaak behandeld worden met een alfa-blokker (zie 

hierboven). Deze geneesmiddelen leiden tot spierontspanning waardoor de problemen bij het 

plassen afnemen. Bij ongeveer 50% van de patiënten bieden deze medicatie een oplossing voor het 

probleem. Gewone pijnstillers hebben soms ook een goed resultaat. 

Soms kunnen geneesmiddelen, warme baden, bekkenbodemrelaxatie en rust de klachten 

verminderen. 
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Wat kunt u er zelf aan doen? 
Bij acute prostatitis is het verstandig veel te rusten en veel te drinken. Ook is het beter de aandrang om 

te plassen niet te lang te laten bestaan. Dit alles natuurlijk naast de door uw huisarts voorgeschreven 

medicijnen en adviezen. 

Bij de chronische vorm is vaak de levensstijl een belangrijke factor. Veel stress, een gehaast leven, veel 

zitten en weinig tijd nemen om te plassen zijn allemaal factoren die de klachten kunnen verergeren. 

Zorgen over de klachten hebben ook een negatieve invloed. Indien u zich hierover zorgen maakt is het 

dus belangrijk dit te bespreken met uw huisarts. Het is gebleken dat regelmatige zaadlozingen de 

klachten gunstig kunnen beïnvloeden. 

 

Verhinderd 
Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak voor de raadpleging na te 

komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de consultatie urologie. In uw plaats kan dan een 

andere patiënt geholpen worden. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak  maken.  

 

 
 

 

Het medisch en verpleegkundig team wenst u een spoedig herstel !!! 

 

 

 

 

 

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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