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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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Prostaatkanker 

• Wat is Prostaatkanker? Incidentie? Natuurlijk verloop? 

• Screening en dectectie van Prostaatkanker 

• Behandeling 



Wat is prostaatkanker? 
• Abnormale groei van prostaatcellen => 

gezwel/knobbeltje/tumor in de prostaat 

• Kan uitzaaien of lokaal uitbreiden 

• Veroorzaakt gewoonlijk geen klachten  

• In een later stadium soms plasklachten 
of rug- of botpijn 

  



Prostaatkanker: Feiten 

• Frequentste kanker bij de man (1/8) 

• Na long- en colonkanker, frequentste doodsoorzaak kanker 

• > 90% wordt gedetecteerd in vroegtijdig stadium  

• Laatste 20 jaar overlevingskans gestegen van 67% naar 97% 

• Een vroege detectie is de sleutel tot een goede prognose 

• Bij vroege diagnose zijn er veel opties voor behandeling 



Detectie en screening 

• Prostaat specifiek antigen (PSA)  

• Rectaal onderzoek 

• Echografie van de prostaat 

 

• Prostaatbiopsies 
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transrectale echogeleide prostaat punctiebiopsies 



Biopsie resultaat: Gleason score 

Gleason Grading 
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• Aspect van de cellen onder de 
microscoop 

• Graad 1 tot 5 = graad van 
aggressiviteit 

• Gleason score: frequentste 
graad + tweede frequentste 
graad 

• Bv 70% graad 3 en 30% graad 
4 = Gleason score 7 (3+4) 



Albertsen et al. J Am Med Ass 2005; 293(17): 2095-2101: 20 year outcome following conservative management 
of clinically localized prostate cancer  



Stadiëren van prostaatkanker 

• TNM: Rectaal onderzoek/echografie/CT/Botscan 

• PSA 

• Biopsie Gleason score 

 



Behandelingsopties 
Afhankelijk van  

• Stadium van de ziekte 

• Leeftijd en gezondheid van 
de patiënt 

• Persoonlijke voorkeur van 
de patiënt 



Behandelingsopties (gelokaliseerd pca) 

• Watchful waiting/Active surveillance 

• Externe radiotherapie 

• Brachytherapie (radioactieve zaadjes) 

• Chirurgie (radicale prostatectomie) 

• Traditioneel open 

• Traditioneel laparoscopisch (kijkgat) 

• da Vinci® Prostatectomie (robot-
geassisteerd – RALP) 

 



Brachytherapie 



Radicale prostatectomie 





Doel van de prostatectomie 
Kanker verwijderen 

Urinaire continentie bewaren 

Erectiele functie bewaren 
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3 D Vison 

Chirurgie = vision 

• 3D – HD vision 

• Vergroting (loupe) 



3 D Vison

Chirurgie = dexteriteit 

• EndoWrist® Instrumenten - 
net als een mensenlijke pols  

• Intuitive Motion 

• Eliminatie van tremor 

• Herschalen van bewegingen 
 

=> Handigheid en precisie 

 

 





3 D Vison 

Chirurgie = exposure 

• Vier armen: 

• Camera 

• 3 ‘handen’ 

 

 
• Ergonomie voor de chirurg 

 

 





 Minder complicaties 

 Minder bloedverlies en transfusies 

 Minder postoperatieve pijn 

 Korter ziekenhuisverblijf 

 Sneller verwijderen van de sonde 

 Sneller herstel 

 Sneller hervatten van de normale activiteiten 

 Kleinere littekens 

• Goede kankercontrole 

• Sneller herwinnen van de continentie 

• Minder kans op impotentie 

 

Robotchirurgie: resultaten 




