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1. Inleiding: de prostaat 
 
De prostaat is een klier die zich net onder de blaas bevindt. Ze is te vergelijken met 
een kastanje en weegt ongeveer 20 gram. De plasbuis loopt van de blaas 
doorheen de prostaat, tot aan het einde van de penis. 
Bij het ouder worden treedt er bij de meerderheid van de mannen een vergroting 
van de prostaat op, waardoor plasproblemen kunnen ontstaan. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de vergrote prostaat de plasbuis gedeeltelijk dichtdrukt en 
de passage van urine bemoeilijkt. 
 
Mogelijke plasproblemen zijn: 
• veel vaker moeten urineren 
• minder krachtige straal 
• onvoldoende kunnen urineren (de blaas wordt niet volledig geledigd) of zelfs 

helemaal niet meer kunnen urineren 
• pijn bij het urineren 
• ’s nachts enkele keren moeten opstaan om te urineren. 
 
De functie van de prostaat bestaat uit het produceren van prostaatvocht dat bij een 
zaadlozing zorgt voor het in leven houden en het vervoer van de zaadcellen. De 
zaadcellen worden in de teelballen aangemaakt en getransporteerd via de 
zaadleiders naar de prostaat. De zaadblaasjes, die zich links en rechts achter de 
prostaat en de blaas bevinden, produceren ook een belangrijk vocht, dat de 
zaadcellen van energie moet voorzien. De functie van de prostaat is dus vooral de 
voortplanting. Langs de achterzijde van de prostaat lopen de zenuwen die 
verantwoordelijk zijn voor de 
erecties.  
 
Een kwaadaardig gezwel 
(prostaatkanker of 
prostaatcarcinoom) geeft in 
de beginfase nog geen 
klachten aangezien dit gezwel 
meestal in het buitenste deel 
van de prostaat groeit en 
daardoor de plasbuis niet vlug 
zal dichtdrukken. Later 
kunnen er toch symptomen 
optreden zoals bij een 
goedaardige 
prostaatvergroting. 
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2. Het vaststellen van prostaatkanker 
 

Prostaatkanker is, net als alle andere vormen van kanker, een ziekte waarbij 
abnormale cellen aan een eigen tempo delen. In een normale situatie vervangt 
de celdeling uitgeput of beschadigd weefsel en bevordert de celdeling de groei 
van het lichaam. Waar het lichaam normaal de celdeling controleert, bestaat deze 
controle niet over cellen die aan een eigen tempo delen. Kankercellen 
kenmerken zich ook door hun vermogen omringende weefsels aan te tasten en 
binnen te dringen. Daarnaast kunnen ze zich losmaken en via bloed- en 
lymfebanen naar andere weefsels in het lichaam metastaseren of uitzaaien. 
 
Over de oorzaken van prostaatkanker is nog niet veel bekend. We weten wel dat 
prostaatkanker frequenter voorkomt bij mannen waarvan vader, broer of zoon 
prostaatkanker heeft gehad en bij mannen op een hogere leeftijd. Prostaatkanker 
komt ook vaker voor bij zwarte Amerikanen in West–Europa en de Verenigde 
Staten. Vermoedelijk houdt dit verband met ras, voeding en omgevingsfactoren. 
Gebruik van vet en vlees zou nadelig zijn voor prostaatkanker. 

 
2.1. Rectaal onderzoek 
 
De arts voert bij dit onderzoek een rectaal toucher uit. Dit betekent dat de arts met 
een gehandschoende vinger via de anus de prostaat voelt. Hij kan zo de grootte, 
de vorm en de hardheid van de prostaat voelen. Dit onderzoek is normaal niet 
pijnlijk, wel wat vervelend. 

 
2.2. Bloedonderzoek 
 
Via een bloedafname kan men een bepaalde stof laten onderzoeken die wijst op 
prostaatproblemen (PSA of Prostaatspecifiek Antigeen). Een verhoging van deze 
test wil niet altijd zeggen dat er prostaatkanker aanwezig is. De test kan ook 
verhoogd zijn bij andere prostaatproblemen zoals bij een ontsteking van de 
prostaat (prostatitis) of een goedaardige vergroting van de prostaat. Ook na een 
lange fietsrit kan het PSA enkele dagen verhoogd zijn door de druk van het zadel 
op de prostaat. 
 
Normaalwaarden van het PSA: 
• 40-49 jaar: PSA < 2,5 ng/ml 
• 50-59 jaar: PSA < 3,5 ng/ml 
• 60-69 jaar: PSA < 4,5 ng/ml 
• 70-79 jaar: PSA < 6,5 ng/ml 
• 80-89 jaar: PSA < 8,5 ng/ml 
 
Het PSA mag niet meer dan 0,35 ng/ml per jaar stijgen tot 60 jaar en 0,50 ng/ml tot 
70 jaar. 
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2.3. Echografie 
 
Door middel van geluidsgolven kunnen we de urinewegen en de prostaat in beeld 
brengen. Om een overzicht te krijgen van de nieren en de blaas gebeurt er een 
uitwendige echo. Om de prostaat in beeld te krijgen, moeten we een inwendige 
echo uitvoeren via de anus. Dit onderzoek is niet pijnlijk maar kan wel wat 
vervelend zijn. Met dit onderzoek kan de arts een duidelijk beeld krijgen van de 
grootte en de vorm van de prostaat. 
Een tumor is niet altijd zichtbaar op een echo, soms is er wel een vermoeden. 

 
2.4. Uroflowmetrie 
 
Door de kracht (het debiet) van de straal bij het urineren te meten, kan de arts 
nagaan of de prostaat een belemmering veroorzaakt bij het plassen. Kom daarom 
best met een gevulde blaas naar de consultatie indien u komt voor een 
prostaatonderzoek. Moet u plassen tijdens het wachten, dan mag u dat zeker 
melden op het secretariaat. Het plassen in de uroflowmeter kan al gebeuren 
vooraleer u bij de dokter komt. 

 
2.5. MRI-scan  
 
Om een mogelijke tumor beter op te sporen en om de juiste plaats in de prostaat 
en eventueel grootte van de tumor beter in het licht te stellen, zal de uroloog u 
meestal na de echografie doorverwijzen voor een MRI-scan (magnetische 
resonantie of ook nog NMR, nucleaire magnetische resonantie) van de prostaat. 
Dit is een pijnloos onderzoek dat ongeveer een half uur duurt. U krijgt wel een 
infuus om een contrastvloeistof toe te dienen. Ook de lymfeklieren, de organen en 
botstructuren van het bekken worden gescand. 
Mensen met een pacemaker of totale heupprothesen kunnen geen NMR scan 
krijgen. 

 
2.6. Biopsie 
 
Om prostaatkanker aan te tonen of uit te sluiten, kan de arts via de anus, onder 
geleiding van de echo, stukjes weefsel van de prostaat wegnemen om te laten 
onderzoeken.  
Meestal gebeurt dit op de consultatie. De uroloog spuit eerst een verdovende 
vloeistof tussen de endeldarm en de prostaat, zodat het onderzoek vrijwel pijnloos 
verloopt. Afhankelijk van de situatie zal de uroloog de biopsiename soms in de 
operatiezaal onder narcose uitvoeren via toegang tussen scrotum en aars. 
Bijvoorbeeld bij herhaalde biopsies, bij moeilijk bereikbare vermoedelijke letsels, 
vroegere prostaatinfecties, bij voorkeur van de patiënt. 
Indien u bloedverdunners neemt, wordt vooraf met uw arts afgesproken om deze 
stop te zetten, om zo een bloeding bij de biopsie te voorkomen. 
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De biopsiename of punctie gebeurt via een dunne naald die in een fractie van een 
seconde een ‘worstje’ weefsel afneemt van ongeveer 2 cm lang en 1 mm breed.  
Bij dit onderzoek krijgt u twee dagen antibiotica om een infectie van de prostaat te 
voorkomen. 
Het is normaal dat er nadien wat bloed in de urine, in de stoelgang of in de 
zaadlozing aanwezig is. Dit duurt maar enkele dagen. De zaadlozing kan wel 
meerdere weken rood tot bruin verkleurd zijn. 
 
De patholoog-anatoom onderzoekt de verschillende weefselstukjes op 
kwaadaardige cellen. In zijn verslag beschrijft hij het aantal aangetaste fragmentjes, 
de plaats in de prostaat waar deze gevonden werden en de uitgebreidheid van 
aantasting per fragmentje.  
 
Ten slotte bespreekt hij de Gleason-score en Gleason-groep. Dit is de 
agressiviteitsgraad: hoe hoger de score, hoe agressiever en dus hoe meer risico 
op doorgroei in andere organen of uitzaaiingen. 
 
Er zijn vijf groepen van agressivitetisgraad: 
Groep 1 (Gleason-score ≤6): niet agressief, enkel rustige cellen 
Groep 2 (Gleason 3+4=7): overwegend rustige cellen, in minder mate ook 
agressievere cellen 
Groep 3 (Gleason 4+3=7): overwegend agressievere cellen, maar ook nog heel 
wat rustige cellen 
Groep 4 (Gleason-score 8): enkel agressieve kankercellen 
Groep 5 (Gleason-scores 9-10): de meest agressieve groep 
 
 
2.7. CT-scan (computertomografie) 
 
Met een CT-scan van thorax en abdomen – longen en buikorganen kunnen we de 
lokale uitbreiding van de tumor of lymfeklieruitzaaiingen opsporen. Het is een 
pijnloos onderzoek, waarbij u op een tafel ligt en het scanapparaat traag over u 
heen schuift. Vooraf spuit men een contrastvloeistof in via een ader in de arm in om 
duidelijker beeldvorming te verkrijgen. 
 

2.8. Botscan of botscintigrafie 
 
Bij een botscan (skeletscintigrafie) worden beelden van het skelet gemaakt die 
mogelijke uitzaaiingen zichtbaar maken. Dit gebeurt op de dienst Nucleaire 
Geneeskunde. Er wordt een radioactieve stof via een bloedvat in uw arm 
ingespoten. De beeldvorming gebeurt dan 2-3 uren na die injectie. 
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2.9. Cystoscopie 
 
Blaasonderzoek via de plasbuis gebeurt vooraf om andere afwijkingen op te 
sporen zoals vernauwing in plasbuis, blaaspoliepen. Daarvoor wordt de plasbuis 
met een gel verdoofd. 
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3. De behandelingsmogelijkheden 
 
Indien de prostaatkanker in een vroeg stadium is vastgesteld en de kanker dus 
beperkt is tot de prostaat (niet-uitgezaaide prostaatkanker), zijn er drie mogelijke 
behandelingen: 
 
1. een operatie (de robotgeassisteerde laparoscopische radicale 

prostatectomie, RALP) 
2. een uitwendige bestralingsbehandeling 
3. een inwendige bestralingsbehandeling (brachytherapie) 

 
In overleg met uw arts werd beslist een brachytherapie bij u uit te voeren.  
 
Bij brachytherapie worden kleine radioactieve bronnen, ook “zaadjes” genaamd,  
met behulp van speciale holle naalden in de prostaat ingeplant. Dit zijn kleine 
metalen titanium cilindertjes, waarin Iodium-123 poeder is opgeslagen, dat 
radioactiviteti afgeeft, en op die manier de prostaatkanker ter plaatse bestraalt en 
vernietigt. De prostaat zelf wordt niet verwijderd.  
 
Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving tijdens hospitalisatie van minder dan 24 
uur. Onderbreken van de beroepsactiviteit is niet nodig. 
 
De implantaten blijven in de prostaat aanwezig en geven tot 2 jaar na de 
implantatie directe straling in het tumorweefsel af. Zo wordt het prostaatcarcinoom 
vernietigd zonder wezenlijke schade toe te brengen aan de omliggende gezonde 
weefsels. 
 
Belangrijk voordelen van deze behandeling zijn de minimale belasting door de 
korte opnameduur en de minimale nevenwerkingen. 
 
Genezingspercentages bij geselecteerde laag risico patiëntegroep is gelijk aan 
radicale prostatectomie. Hoogstens agressivitetisgraad 2, PSA < 20 ng/ml en 
stadium T2. Prostaatvolume mag 50cc niet overschrijden. Patiënten hebben bij 
voorkeur geen plasklachten en geen endoscopische resectie vooraf. 
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4. Voorbereiding van de patiënt op een brachytherapie 
 

4.1. Onderzoeken 
 
Als voorbereiding op de ingreep wordt uw algemene gezondheidstoestand 
nagekeken. Dit gebeurt door een controle bij de huisarts of de hartspecialist die 
een elektrocardiogram (film van uw hart) neemt. Er wordt meestal een longfoto 
genomen en een uitgebreid bloedonderzoek uitgevoerd. Deze onderzoeken 
moeten voor uw opname gebeuren. 
 
De inname van bepaalde medicatie moet u, in samenspraak met uw arts, een tijdje 
voor de operatie stopzetten, zoals medicatie om uw bloed te verdunnen. 
 
 
4.2. Voeding 
 
U dient vanaf 6 uur voor de ingreep nuchter te blijven. Dit betekent dat u vanaf dan 
niet meer mag eten, drinken of roken. 
 
 
4.3. Darmvoorbereiding  
 
De avond voor uw ingreep plaatst u een klein lavement. Dit lavement moet uw 
laatste stukje darm vrijmaken van stoelgang. Een propere darm is nodig om de 
prostaat via de echografie zichtbaar te maken. 
 
 
4.4. Opname 
 
U wordt de ochtend van de ingreep in het ziekenhuis nuchter opgenomen. Nadat 
u bent ingeschreven aan het onthaal mag u zich naar de afdeling begeven. Op de 
kamer overloopt de verpleegkundige met u enkele documenten, zoals de 
preoperatieve vragenlijst die u thuis invulde. Ze maakt ook een anesthesiefiche op, 
waarop uw bloeddruk, hartslag, temperatuur, allergieën, medicatie … genoteerd 
worden en ze stelt u nog een aantal vragen met als doel de verzorging af te 
stemmen op uw persoonlijke noden. 
 
Tijdens uw verblijf krijgt u dagelijks een klein prikje in de buik toegediend om 
ontsteking van de aders in de benen (flebitis) te voorkomen.  
 
U krijgt een operatiehemd aangeboden. Vooraleer de verpleegkundige u naar de 
operatiezaal begeleidt, krijgt u, indien u dit wenst, nog een tabletje (Xanax®) om 
rustig te worden en een Eusaprim Forte®, als antibioticum. 
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5. De ingreep 
 
5.1. Verdoving 
 
De brachytherapie gebeurt in de operatiezaal. Als er op de afdeling nog geen 
infuus werd geplaatst, wordt dit infuus bij aankomst in de operatiezaal geprikt. De 
ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving mits ruggenprik. Indien u geen 
plaatselijke verdoving wenst, kan de ingreep ook onder algemene verdoving 
gebeuren.. 

 
5.2. Wat houdt de brachytherapie in 
 
Brachytherapie is een behandelingsvorm die een multidisciplinaire aanpak vergt. 
Het uitvoeren van de procedure veronderstelt een nauwe samenwerking tussen 
uroloog, radiotherapeut, fysicus, anesthesist en verpleegkundige. Hierbij gaat het 
om een hoogtechnische behandeling waarbij computerprogramma’s en 
beeldvormingssystemen een onmisbare rol spelen. 

 
Eerst wordt een blaassonde geplaatst. De echografische sonde in de endeldarm 
brengt de prostaat in beeld op de televisiemonitor. Dan bepalen we nauwkeurig 
het volume van de prostaat. 
Daarna gebeurt de 
dosimetrieplanning. Dit 
betekent dat met behulp van het 
beeld op de computer (volgens 
het volume van de prostaat) 
berekend wordt waar de 
zaadjes ingeplant worden.  
 
 
 

3D beeld van prostaat, plasbuis  
en  brachytherapie bronnen. 
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De radiotherapeut, de fysicus en de uroloog passen de behandeling en implantatie 
dan zo goed mogelijk aan de specifieke noden van de prostaat, de tumor in kwestie 
aan.  
 
Vervolgens worden via het perineum 
(tussen balzak en aars) de naalden 
ingeplant onder echogeleide en 
worden de zaadjes in de holle 
naalden gebracht.  
Nadien wordt een controle 
rontgenfoto genomen ter bevestiging 
van positie en aantal zaadjes. 
 

 

6. Na de 
brachytherapie-ingreep 
 
Na afloop van de ingreep brengt men u naar de ontwaakzaal waar u rustig kan 
ontwaken. Ter controle wordt uw hart, bloeddruk en ademhaling op een monitor 
gevolgd. Eventueel krijgt u zuurstof via een masker over uw neus en uw mond. 
 
U zal bij het ontwaken merken dat u een blaassonde hebt. Deze werd ingebracht 
tijdens de ingreep in de urinebuis. Ze wordt in de blaas ter plaatse gehouden door 
een ballonnetje dat met water wordt gevuld. Dit ballonnetje voelt u niet. Maar u 
kunt een pijnlijk gevoel ervaren ter hoogte van de penis. Indien dit het geval is, zal 
de verpleegkundige u de nodige pijnstillers toedienen. Soms is de pijn veroorzaakt 
door zwelling en begin van de bestraling. 
 
U hebt ook nog een infuus dat regelmatig wordt gecontroleerd en de volgende 
ochtend verwijderd. Dit infuus is nodig om medicatie toe te dienen. 
Onder de balzak, waar we de zaadjes ingebracht hebben, kan er een 
bloeduitstorting ontstaan. Om dit te beperken, worden de eerste uren na de 
ingreep ijszakjes aangebracht. 
 
Pas een aantal uren na de ingreep krijgt u een slokje water.  ’s Avonds wordt via 
een zij-infuus de pijnstiller Voltaren® 75 mg toegediend, die zowel pijnstillend als 
ontzwellend werkt. U krijgt ’s avonds ook een pudding, een yoghurt en een flesje 
water.  
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7. Dag 1 na de brachytherapie-ingreep 
 
De eerste dag na de ingreep komt de verpleegkundige ’s morgens uw infuus en 
blaassonde verwijderen, evenals het verband ter hoogte van het perineum 
(aanprikplaats van de naalden). De verpleegkundige controleert de zone op 
zwelling en/of bloeduitstorting. Nadien mag u zelf deze streek wassen met water 
(zonder zeep) en goed nadrogen. Vraag eventueel hulp aan een verpleegkundige.  
 
De verpleegkundige biedt u na het verwijderen van de sonde een urinaal aan 
waarin u kan urineren. Dit kan eventueel de eerste maal wat branderig zijn.  
 
We raden u aan veel te drinken na de ingreep, zodat u goed kunt plassen. De 
eerste dagen kan u wel een branderig gevoel hebben bij het urineren, en er kan 
nog wat bloed in uw urine zitten. Ook zal u iets meer moeten plassen en gaat het 
plassen soms moeilijker. Een klein inlegluiertje (Tena for men) moet uw comfort 
verhogen. 
 
U krijgt de dag van uw operatie Tamsulosine® 0,4 mg. Dit product vergemakkelijkt 
het plassen doordat het de urinewegen openzet. ’s Morgens en ’s avonds krijgt u 
ook Eusaprim Forte®. Bij ontslag krijgt u een voorschrift mee als de uroloog dit 
antibioticum verder wil toedienen. 
 
In de loop van de voormiddag komt de uroloog nog eens bij u langs om te 
controleren of u goed kunt plassen. Indien alles in orde is, mag u het ziekenhuis 
verlaten. 
 
Bij bepaalde personen kan de ingreep ook in dagziekenhuis gebeuren. Dit wordt 
door de uroloog beslist op de raadplegingen vooraf of op de zaalronde. 
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8. Het ontslag uit het ziekenhuis 
 
Bij ontslag krijgt u: 
- een afspraak voor uw volgende consultatie bij de uroloog en radiotherapeut 
- eventueel een voorschrift voor medicatie 
- enkele instructies en voorzorgsmaatregelen na brachytherapie voor thuis: 
 
• Ter behandeling van uw ziekte is het radioactieve materiaal jodium-123 in uw 

prostaat ingebracht. Dit materiaal zit verpakt in zeer kleine staafjes, ook wel 
jodiumzaadjes genoemd. Deze staafjes zijn bedoeld om in uw lichaam te 
blijven.  
 
De straling uit het materiaal werkt zeer plaatselijk, zodat relatief weinig straling 
uit uw lichaam naar buiten treedt. Deze naar buiten tredende straling vormt 
een risico voor uw omgeving. Dit risico is, door de lage intensiteit van de 
straling, echter heel klein. De intensiteit van de straling neemt snel af in de tijd, 
wordt gehalveerd om de 60 dagen, zodat er na verloop van tijd vrijwel niets 
meer van over is.  
 
De instructies die u hier krijgt, gelden dan ook voor een beperkte tijd. Bij 
deze instructies wordt rekening gehouden met het feit dat hoe groter de 
afstand is tussen u en een ander, hoe lager de intensiteit van de straling is. 
 
- een 2 maal zo grote afstand geeft een 2 × 2 = 4 × zo lage intensiteit 
- een 3 maal zo grote afstand geeft een 3 × 3 = 9 × zo lage intensiteit 
 

• Gedurende de eerste twee maanden moet contact met andere personen 
beperkt blijven tot maximum 5 minuten per dag wanneer de afstand tussen de 
personen minder dan 1 meter is.  Concreet: U neemt best geen kleinkinderen 
op schoot om samen naar een tekenfilm te kijken. Een knuffel geven mag 
natuurlijk wel. 
 

• Op afstanden groter dan 1 meter is er geen enkele beperking. Het is dus geen 
enkel probleem om lange tijd met zwangere vrouwen en kinderen in dezelfde 
ruimte door te brengen. Het delen van het echtelijk bed (met een niet-
zwangere vrouw) vormt evenmin een probleem. Ook sexuele gemeenschap 
mag, en kan geen invloed hebben op het effect van de behandeling. 
 

• Indien u binnen twee jaar een medische behandeling ondergaat, breng de arts 
dan op de hoogte van de aanwezigheid van het radioactieve materiaal. Dit is 
zelfs levenslang nodig indien een dikkedarmonderzoek of een behandeling 
van de dikke darm gepland wordt. 
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• Met fietsen en paardrijden wacht u best nog 4 weken. Door druk op de 
prostaat zouden de zaadjes zich kunnen verplaatsen. Alle andere activiteiten 
zoals zwemmen, lopen mag u gewoon verderzetten. 
 

• Drink voldoende (2l per dag) om een goede urinelozing te onderhouden. 
 
Zorg voor een vlotte stoelgang: eet fruit, groenten, volkorenbrood, drink 
voldoende. Het persen bij moeilijke stoelgang verhoogt de druk op het 
perineum, wat minder gunstig is. 
 

• Baden en douchen zijn toegestaan. 
 

• Hygiënische zorg van het perineum (zone tussen balzak en anus) gedurende 
14 dagen zoals door de verpleegkundige werd aangeleerd (goed nadrogen). 
 

• Bij overlijden binnen twee jaar en indien er een crematie overwogen wordt, 
kan dit bijkomende maatregelen i.v.m. stralingsbescherming vereisen, vooral 
voor de werknemers van het crematorium. 
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9. Mogelijke complicaties 
 
• Acute ontsteking van de prostaat met hoge koorts is zeldzaam na deze 

ingreep. Dan zal de arts u antibiotica en ontstekingsremmers voorschrijven. 
Meestal is een bezoek aan de uroloog wenselijk. 
 

• Zwelling en overgevoeligheid van de prostaat: dit komt meestal tussen de 
maand en 6 maanden na de brachytherapie voor en uit zich in de vorm van 
pijnlijke en moeilijke urinelozing alsook een toegenomen plasfrequentie, 
vooral ’s nachts. 

 
• Niet meer kunnen plassen, waarvoor de arts in eerste instantie de medicatie 

zal opdrijven, u eventueel éénmalig zal sonderen. Deze techniek kunnen we 
u aanleren om die dan in het vervolg met tussenpozen toe te passen. De arts 
kan ook tijdelijk een buisje in uw buik plaatsen waarlangs de urine afvloeit of 
een inwendige katheter plaatsen die uw urinebuis openhoudt indien  

 
Ten vroegste 6 maanden na de brachytherapie kan eventueel een TURP 
(Trans-Uretrale Resectie van de Prostaat) overwogen worden. Dit is het 
afkrabben van de prostaat. Deze TURP gebeurt best 12 maanden na de 
brachytherapiebehandeling. 
 

• Incontinentieproblemen ( = problemen om de urine op te houden) ten 
gevolge van extreme prikkeling van de blaasuitgang door de bestraling. 
Hiervoor zal de uroloog u de gepaste medicaties voorschrijven. Dit is een 
zeldzame bijwerking. 
 

• Erectieproblemen: dit is afhankelijk van uw leeftijd, of u rookt, of u een diabeet 
bent, van de medicatie die u inneemt, of u een hoge bloeddruk heeft en hoe 
uw erecties vooraf waren. Erectieproblemen komen meestal op latere termijn 
voor door de bestraling van de zenuwen. Hiervoor kunnen ook erectie 
bevorderende medicaties ingenomen worden. 

 
• Fistelvorming, is een abnormale verbinding tussen de endeldarm en de 

plasbuis of prostaat. Ernstige verwikkeling die gelukkig bijna nooit voorkomt. 
Bij onderzoek van de endeldarm, voor bloedverlies bijvoorbeeld na een 
brachytherapie, is altijd waakzaamheid gewettigd! Biopsies mogen niet 
genomen worden.  
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10. Verdere opvolging 
 
Na de brachytherapie zwelt de prostaat eerst wat op door het inbrengen van de 
zaadjes. Daarna verdwijnt de zwelling en neemt de prostaat zijn normale grootte 
weer aan. Het PSA daalt snel na het inbrengen van de radioactieve bronnetjes. Het 
eerste jaar na de brachytherapie is er een raadpleging, met PSA dosages voorzien 
na 1 maand, dan na 3, 6, 12 maanden. Vanaf het tweede jaar is het voldoende nog 
1 keer per jaar ter opvolging op raadpleging te komen. Telkens wordt PSA 
bepaald, alsook uroflow en echografisch nazicht of de blaas wel leeg is na het 
plassen. 
 
We hopen dat deze informatiebrochure u een goede steun kan bieden tijdens deze 
moeilijke periode. Indien u nog vragen hebt, kan u altijd terecht bij uw uroloog en 
het verplegend personeel van de afdeling. 
Deze brochure is ook na te lezen op de website. 
 
We wensen u een spoedig herstel toe. 
 
Centrum Urologie Kortrijk 
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11. Nuttige adressen 
 
Website urologie: www.urologiekortrijk.be 
 
Uw huisarts 
 
Centrum urologie 

az groeninge Kortrijk  
campus Kennedylaan 
8500 Kortrijk 
t. 056 63 38 00 
route E035 
e-mail: urologie@azgroeninge.be 

 
Verpleegeenheid 7: 056/63.22.00 
Verpleegeenheid 8: 056/63.22.30 
 
Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) 

Koningstraat 217 
1210 Brussel 
t. 02 227 69 69 
e-mail: vl.liga@tegenkanker.be 
website: www.tegenkanker.be 

 
De Prostaatkankerlijn 

t. 078 15 07 01 
Elke maandag of donderdag, van 12 tot 16 uur 
e-mail: prostaatkankerlijn@tegenkanker.be 

 
Inloophuis West-Vlaanderen 

Nieuwstraat 7 
8000 Brugge 
t. 050 34 38 12 
e-mail: wvlaanderen.vliga@tegenkanker.be 
 
 

 
vzw az groeninge 
zetel: Pres. Kennedylaan 4 | 8500 Kortrijk 
t. 056 63 63 63 | f. 056 63 63 69 | www.azgroeninge.be 
 
vu: Inge Buyse, Pres. Kennedylaan 4 | 8500 Kortrijk 
doc.48486– maart 2018 
 
ziekenhuis internationaal erkend door JCI voor veilige zorg en kwaliteit: 
www.azgroeninge.be/kwaliteit 

mailto:wvlaanderen.vliga@tegenkanker.be
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