
Weetjes over de prostaat 
Petra Broucke 

Prostaatverpleegkundige 

AZ Damiaan 

In het kader van de Europese week van de 
Urologie informeert de dienst Urologie van 
Az Damiaan over prostaataandoeningen. 

Programma

Een beetje raad over de prostaat

Welkom en inleiding 
Dr. Piet Mattelaer, diensthoofd Urologie 

Weetjes over de prostaat 
Petra Broucke, prostaatverpleegkundige 

Goedaardige prostaatvergroting  (benigne 
prostaathypertrofie

)

  

Dr. Diederik Ponette, uroloog

Prostaatkanker, wat nu? 
Dr. Jochen Darras, uroloog

De informaties essi e w ordt tweemaal  
aangeboden.

Sessie 1: 14.30u tot 16u30

Sessie 2: 19u tot 21u

Plaats: auditorium ’t Staketsel Az Damiaan

Aansluitend wordt u een drankje 
aangeboden en kunt u het da Vinci® 
chirurgisch robotsysteem ontdekken.

Prostate Awareness Day 
Dinsdag 24 september 2013

Inschrijven vóór 17 september met vermelden 
van gewenste sessie via:
e-mail: symposium@azdamiaan.be
of per  telefoon naar 059 41 42 30

Info op www.raadoverdeprostaat.be
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Inhoud 

• Anatomie en functie van de prostaat 

• Onderzoek van de prostaat 

• Ziekten van de prostaat 

 



Anatomie en functie 

• Prostaat of Voorstanderklier 

 

• Mannelijk seksueel orgaan 

 

 



Anatomie 

• 20-jarige man: 14 gram  

• Vorm en grootte van een kastanje 

• Vergroot met ouder worden 

• Urethra (plaskanaal) loopt dwars door de prostaat 

• Prostaat=klier 

• Bestaat uit: Klierweefsel, spierweefsel, bindweefsel 

 



Anatomie 





Functie van de prostaat 
 

 

 
 

   ° Productie prostaatvocht 

• Activering zaadcellen 

• Bewaring zaadcellen 

• Transport zaadcellen 

 

 

 

 
 



Onderzoek van de prostaat 

• Rectaal onderzoek 

• Uroflowmetrie 

• Echografie 

• Cystoscopie 

• Biopsie 

• Bloedafname-PSA bepaling 



Rectaal onderzoek 

• Rectaal toucher 

• PPA – palpatio per anum 

• Grootte, volume 

• Knobbeltjes, consistentie 
prostaatachtervlakte 

 

 



Uroflowmetrie 

• Meting van 

• sterkte van de urinestraal 

• Geplast volume 



Echografie 

• Blaas: oa Residu na mictie 

• Prostaat 

• Volume 

• Afwijkingen 



Biopsies van de prostaat 

• Voorbereiding met antibiotica 

• Lokaal verdovende gel 

• 10-12 prikjes 

• Weefselcilinders voor APO 



Cystoscopie - Urethroscopie 





Prostaataandoeningen 

• Prostaatontsteking – Prostatitis  

• Prostaatkanker – Prostaat Carcinoom 

• Prostaatvergroting – Benigne prostaathypertrofie 

 

 

 



Prostaatontsteking of prostatitis 

Acuut 

- Koorts, pijn, koude rillingen 

- Algemeen ziek 

- Griepaal syndroom 

- Plasklachten 

- Harde gezwollen prostaat 

 

Chronisch 

- Mildere klachten 

- ‘hinder’ onderbuik, 

- Plasklachten 

- Seksuele klachten 

- Chronisch Pelvisch   
Pijnsyndroom                               

 



Prostatitis 

Diagnose 

• Klinische symptomen 

• Anamnese 

• labo 

Behandeling 

• Langdurig antibiotica 

• Per os of intra veneus 



Prostaatkanker 

• Kwaadaardige aandoening 

• Incidentie stijgt met leeftijd 

• Meestal symptoomloos 

• Oorzaak? Voeding?  

• Verschillende stadia 



Benigne Prostaathypertrofie 

• Goedaardige aandoening 

• Prostaatvolume neemt toe met de leeftijd 

• Prostaatvolume niet altijd evenredig met de klachten 




