
GOEDAARDIGE PROSTAATHYPERTROFIE 
Prostaatproblemen zijn bij de man een "voorrecht" van de leeftijd, net zoals grijs haar. Hoewel de prostaat slechts zel-

den problemen geeft vóór de leeftijd van 40 jaar, zal bijna 50% van de mannen van 60 jaar of ouder en tot 80% 

na de leeftijd van 75 jaar, ooit problemen hebben met zijn prostaat. 

Inderdaad, de prostaat heeft de neiging om traag maar zeker te vergroten in de loop van de tijd. Geneesheren noemen 

dit Benigne ProstaatHypertrofie of BPH. 

De prostaat is een klier ter grootte van een hazelnoot. Deze klier, omgeven door een kapsel en gelegen onder de blaas, vóór het rectum, bestaat uit twee lobben die 

de urethra - een fijn kanaal dat de 

urine bij het urineren naar buiten 

afvoert - omgeven. De prostaat 

secreteert een vocht dat zich 

vermengt met het sperma tijdens 

de ejaculatie; zijn rol zou zijn om 

de spermatozoïden te dynamiseren 

door de zuurtegraad van de vagina 

te verminderen, met het doel de 

leefbaarheid van de kostbare 

spermatozoïden te verzekeren. 

In de loop van zijn bestaan kent de prostaat twee groeifasen. De eerste tijdens de adolescentie, waarbij het prostaatvolume verdubbelt en later, vanaf de leeftijd van 

25 jaar, waarbij zijn groei herneemt om na een zeer variabele tijdsduur te resulteren in een hypertrofische vorm.. . en het is dan dat de problemen beginnen. 

De prostaat groeit naar binnen aangezien het omliggende 

kapsel elke groei naar buiten toe verhindert. 

De urethra, waarlangs de urine wordt afgevoerd, wordt 

geleidelijk nauwer. 

De blaas moet dus meer kracht uitoefenen om de urine die 

erin zit, volledig en correct te evacueren. Aangezien de blaas 

niets meer is dan een spier, doet zij dus aan body-building; ze 

verdikt en trekt om het even wanneer spontaan samen. 

Uiteindelijk wordt het obstakel zo groot dat de blaas niet meer 

volledig kan geledigd worden en tenslotte infecteert de 

overblijvende urine. 

Obstructieve symptomen 
• trage start, men moet "persen" • zwakke straal 

• urinelozing in meerdere keren • verlengde mictieduur 

Irritatieve symptomen 
• frequente en dringende micties • onwillekeurig verlies van enkele 

maar van kleine volumes druppels urine aan het einde 

• frequent nachtelijk urineren van de mictie 

Urineweginfecties 
komen zelden voor bij de man en moeten automatisch doen denken aan 

een prostaatprobleem. 

Een stukje Anatomie 

Een voorrecht van de leeftijd 

Symptomen 
De symptomen die men ervaart in geval van prostaatproblemen, 

zijn te wijten aan de anatomische interactie tussen de klier en het urinoir systeem. 



GOEDAARDIGE PROSTAATHYPERTROFIE 
Diagnose 

• Het rectaal toucher is de beste methode om een probleem van prostaat-

bypertrofie op te sporen. 

Na het aanbrengen van glijmiddel in de anus, penetreert de geneesheer met 

behulp van een handschoen het rectum, waardoor hij zowel de grootte als de 

consistentie van de prostaat kan evalueren. 

Bevestigende onderzoeken: 

- Bloedafname voor dosering van PSA 

het betreft specifieke prostaat-antigenen die sterk verhoogd zijn in geval van 

prostaatkanker en die matig tot weinig verhoogd zijn in geval van benigne 

hypertrofie. Het is een eenvoudige screening- en follow-up test maar de 

resultaten ervan moeten bevestigd worden door andere onderzoeken. 

- Transrectale echografie 

Uitstekend bevestigend onderzoek dat alle visuele details geeft van de prostaat. 

- Urodynamisch onderzoek en intraveneuze urografie 

Deze facultatieve onderzoeken worden vooral uitgevoerd om zich ervan te 

vergewissen dat de blaas, zelfs de nieren (in geval van urineweginfecties) niet 

al te veel schadelijke gevolgen ondervonden van de BPH, vooral als deze 

reeds lang bestaat. 

Geneesmiddelen 
De medicamenteuze behandeling heeft vooral 

tot doel om de irritatieve en obstructieve symp

tomen van BPH te milderen, waardoor de levenskwaliteit 

verbetert. De meeste van deze geneesmiddelen hebben een relaxerend 

effect op de spieren, waardoor de urinestroom vergemakkelijkt en norma

liseert en een betere blaaslediging mogelijk wordt. 

Chirurgie 
Zowel de endoscopische als de chirurgische ingreep 

is op lange termijn de beste oplossing (gemiddeld 15 

jaar) voor BPH. Ze heeft tot doel om het prostaat

weefsel dat de urethra omknelt, te verwijderen waarbij de rest 

van de klier intact blijft. 

Medicamenteuze therapie of chirurgie? 
het is uw geneesheer die, in overleg met u, 

een behandeling moet kiezen, na evaluatie van de situatie. 
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