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Prostaatkanker 1 

Prostaatkanker

Polikliniek Urologie, route 2.5
Telefoon (050) 524 6920

Algemeen

•  Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig 
identiteitsbewijs mee.

•  Bent u verhinderd, neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de poli
kliniek Urologie. Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
tussen 8.30 en 12.00 uur.

Inleiding

U bent onder behandeling van een uroloog. Uit de onderzoeken is gebleken dat u 
prostaatkanker heeft. De uroloog zal u vertellen wat deze ziekte inhoudt en welke 
onderzoeken eventueel nog volgen. Ook bespreekt hij met u de mogelijkheden 
van behandeling. Deze folder geeft algemene informatie over prostaatkanker en 
is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie van de uroloog. Misschien 
kunt u deze folder ook door uw naasten laten lezen. Als zij ook over uw ziekte 
geïnformeerd zijn, kunt u er makkelijker samen over praten.

Wat is prostaatkanker

We spreken van prostaatkanker als weefsel van de prostaat kwaadaardige cellen 
bevat. Meestal ontwikkelt prostaatkanker zich langzaam. Als het gezwel zich tot 
de prostaat zelf beperkt, heeft u geen of weinig klachten. Het gezwel kan opera
tief worden verwijderd of met radiotherapie (bestraling) worden vernietigd.

Als het gezwel zich heeft uitgezaaid naar andere organen, dan kunt u wél klachten 
hebben. Bijvoorbeeld pijn in de botten of de rug, afhankelijk van de plek waar de 
uit zaaiing zich bevindt. De behandeling richt zich dan op het afremmen van de 
kanker groei en het verlichten van uw klachten.
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Zorgpad

Wij hebben de stappen in het traject dat u ingaat, het zorgpad prostaatkanker, 
goed op elkaar afgestemd. Hierdoor hoeft u niet onnodig vaak naar het ziekenhuis 
te komen en heeft u niet onnodig veel tussentijdse wachttijden. Omdat u met 
veel verschillende mensen te maken krijgt, heeft u een vast aanspreekpunt waar 
u terecht kunt met vragen. Dit is de verpleegkundig specialist Urologie. Deze 
gespe cia liseerde verpleegkundige coördineert uw zorgpad en verzorgt ook de 
voorlichting. Verder kun u een beroep doen op de verpleegkundig specialist voor 
psychosociale begeleiding, bijvoorbeeld waar het gaat om de bijwerkingen van 
de behandeling. 

Behandeling van prostaatkanker 

De aard van de behandeling hangt af van het stadium waarin de kanker zich 
bevindt. Hierna leest u informatie over de verschillende behandelingen.

a. Geen uitzaaiingen elders in het lichaam 
Als de tumor zich beperkt tot de prostaat zal de behandeling bestaan uit een 
operatie en/of radiotherapie.

Operatie
Een operatie (radicale prostatectomie) wordt uitgevoerd als het gezwel zich 
uitsluitend in de prostaat bevindt. Doel van de operatie is de hele prostaat te 
verwijderen, inclusief de zaadblaasjes. Maar éérst worden bepaalde lymfeklieren 
verwijderd en direct microscopisch onderzocht op uitzaaiingen. Als tijdens de 
operatie blijkt dat er uitzaaiingen in deze lymfeklieren zijn, wordt van de verdere 
operatie afgezien. De ziekte is dan al te ver gevorderd voor een genezende 
behandeling. De uroloog zal dan andere behandelingsmogelijkheden met u 
bespreken. Wanneer geen uitzaaiingen in de lymfeklieren worden gevonden, 
wordt de operatie verder uitgevoerd en de prostaat verwijderd.

Mogelijke complicaties van deze operatie zijn incontinentie en impotentie. Wij 
raden u aan voor de operatie over deze eventuele gevolgen te praten met uw 
uroloog.
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Radiotherapie
Radiotherapie is een behandeling met radioactieve stralen. Deze bestraling kan 
zowel inwendig als uitwendig plaatsvinden. De bestraling vernietigt kankercellen. 
Uitwendige bestraling is een behandeling met radioactieve stralen die de kanker
cellen in de prostaat vernietigen. In totaal gaat het om 30 tot 35 bestralingen, 
meestal 5 keer per week (op werkdagen). De totale kuur duurt 6 tot 7 weken.
Voor uitwendige radiotherapie verwijst het Martini Ziekenhuis u door naar het 
UMCG. Voor inwendige radiotherapie (brachytherapie) wordt u verwezen naar 
een ziekenhuis in Leeuwarden of Utrecht. Het is een relatief kleine ingreep die 
onder narcose plaatsvindt tijdens een korte opname. Kleine radioactieve bronnen, 
ook wel ‘zaadjes’ genoemd, worden met naalden in de prostaat geplaatst. Deze 
blijven definitief in de prostaat achter; de radioactiviteit is na een jaar volledig 
ver dwenen. 

b. Wel uitzaaiingen elders in het lichaam
Als uit onderzoek is gebleken dat elders in het lichaam wel uitzaaiingen zijn, kiezen 
we voor een andere behandeling. Deze is erop gericht de voortgang van de ziekte 
een halt toe te roepen. We proberen hiermee eventuele pijn en andere klachten 
zoveel mogelijk te verlichten. De behandeling bestaat uit hormoontherapie, in 
sommige gevallen uitgebreid met radiotherapie. Een operatieve ingreep is ook 
mogelijk. De groei van prostaatcellen  zowel goedaardige als kwaadaardige  
wordt gestimuleerd door het hormoon testosteron. Het is daarom van belang 
de productie van dit hormoon zo veel mogelijk uit te schakelen. Dit kan met 
medicijnen, een operatie of een combinatie van beide gebeuren.

Hormoontherapie met medicijnen
Er zijn verschillende medicijnen die de aanmaak van hormonen beïnvloeden. Deze 
medicijnen kunnen met een injectie, tablet of neusspray worden toegediend. 
Meestal worden zogenaamde LHRHpreparaten en antiandrogenen gebruikt. 
Deze medicijnen verminderen de productie en de werkzaamheid van het manne
lijk hormoon (testosteron). De kankercellen worden hierdoor in hun groei geremd. 
De hormoonpreparaten kunnen verschillende bijwerkingen hebben. Sommige 
kunnen veranderingen veroorzaken in uw lichaam die nogal ingrijpend zijn. Zo 
kan er (blijvend) impotentie optreden. Ook kunt u last krijgen van zogenaamde 
opvliegers en enige borstvorming; dit laatste kan gevoelig zijn. U kunt over deze 
gevolgen spreken met uw uroloog.
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Operatie
Dit is een operatie aan de zaadballen (orchidectomie subcapsulair). Uit de zaad
ballen wordt het weefsel verwijderd dat het hormoon testosteron aanmaakt. 
De hormoonproductie in de zaadballen wordt op deze wijze gestopt. Dit heeft 
een remmende werking op de groei van de kankercellen en de eventuele pijn 
vermindert. Ook deze operatie kan soortgelijke bijwerkingen hebben als de 
hormoontherapie: enige borstvorming (wat gevoelig kan zijn), opvliegers en 
impotentie.

Radiotherapie ter bestrijding van pijn
Er kan radiotherapie (bestraling) worden toegepast, bijvoorbeeld wanneer er 
uitzaaiingen in de botten zijn. De bestraling is er dan op gericht om de pijn die de 
botkanker kan veroorzaken te verminderen.

c. Geen behandeling (wel controle)
In sommige gevallen zal de arts u voorstellen geen behandeling in te stellen, maar 
u wel nauwkeurig te blijven controleren. Bijvoorbeeld als bij een prostaatoperatie 
voor een goedaardige vergroting toch enkele kankercellen zijn gevonden. De 
aard van deze plaatselijke afwijking kan een vorm van prostaatkanker zijn die uw 
leven niet zal bedreigen. U merkt hier niets van.

Controle

U blijft onder regelmatige controle bij de uroloog. Hij bekijkt het verloop van de 
ziekte door herhaling van bepaalde onderzoeken zoals lichamelijk onderzoek, 
bloedonderzoek en zonodig echografie.

Tevredenheid 

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Mocht dit 
niet het geval zijn, bespreekt u dit dan allereerst met degene die hiervoor direct 
verantwoordelijk is. U kunt in tweede instantie ook een afspraak maken met het 
hoofd van de afdeling of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. 
Meer informatie hierover vindt u op onze website of in de folder Klachtenbehan
deling.
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Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de polikliniek Urologie, tel. (050) 524 6920.  De polikliniek is bereikbaar op 
werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur.
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Ruimte voor aantekeningen
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Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 

 RM  Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 

Groningen

Algemeen telefoonnummer

()   

www.martiniziekenhuis.nl
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