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Screenen op prostaatkanker – de feiten
Deze brochure is bedoeld voor mannen die overwegen zich met de PSA-test te
laten screenen op prostaatkanker. De brochure is gebaseerd op recente onder-
zoeksresultaten en heeft tot doel je de beste beschikbare informatie te geven
over de voor- en nadelen van de test. De informatie zal jou en je dokter helpen
om de beslissing te nemen die voor jou de beste is.
Als je erover denkt een PSA-test te laten doen, is het van belang dat je je bewust
bent van de mogelijke gevolgen. Sommige mannen maken zich zorgen over
prostaatkanker omdat het één van de vormen van kanker is die het meest bij
mannen voorkomen.
• Dikwijls veroorzaakt prostaatkanker geen enkel probleem. Veel mannen met

prostaatkanker weten niet dat ze eraan lijden en sterven uiteindelijk aan iets
anders.

• Dokters kunnen een eenvoudige bloedtest toepassen, de PSA-test, die pro-
staatkanker helpt op te sporen. Deze test is echter niet erg nauwkeurig.

• Als je een PSA-test laat doen en er wordt prostaatkanker vastgesteld, kan
niemand je met zekerheid vertellen of je met een behandeling langer zult
leven.

• Het is niet duidelijk of mannen beter af zijn als ze de PSA-test laten uit-
voeren.

• Als je erover denkt een PSA-test te laten uitvoeren, is het belangrijk dat je van
de mogelijke gevolgen op de hoogte bent.

Wat is prostaatkanker?
De prostaat is een kleine klier die net onder de blaas en om de urethra (de buis
die urine van de blaas door de penis voert) zit.
Als mannen ouder worden kan de prostaat vergroten en problemen veroorza-
ken bij het urineren. In de meeste gevallen is de groei van de prostaat niet te



wijten aan kanker. Mannen die prostaat-
kanker hebben, vertonen ook niet per se
symptomen. 
Je raadpleegt best je huisarts als je één of
meer van de volgende klachten of sympto-
men hebt:
• moeilijkheden om te plassen,
• regelmatig ’s nachts moeten opstaan om

te urineren,
• bloed in de urine.
Prostaatkanker ontwikkelt zich meestal bij
mannen boven de 65 jaar. Normalerwijze
gaat het om een traag groeiende kanker. De
meeste mannen boven de 65 jaar met de ziekte zullen aan iets anders sterven,
meestal zonder dat ze ooit te weten kwamen dat ze prostaatkanker hadden.
Slechts enkele mannen met prostaatkanker zullen eraan overlijden. In Vlaan-
deren is prostaatkanker de zevende grootste oorzaak van overlijden. 

Is screening op prostaatkanker nuttig?
Een manier om het aantal sterfgevallen van kanker te doen teruglopen, is de
ziekte in een vroeg stadium opsporen, alvorens ook maar één symptoom
merkbaar is. Dit wordt soms ‘screenen’ genoemd. Een behandeling heeft
meer kans op slagen als er vroeg mee begonnen wordt. 
Hoe nuttig een screening is, hangt af van een aantal zaken:
• de nauwkeurigheid van de test,
• hoe goed de test weet aan te tonen wie de ziekte heeft en wie niet,
• of er doeltreffende behandelingen voorhanden zijn.

screening op prostaatkankerscreening op prostaatkanker



Over screening op prostaatkanker werd nog maar weinig kwalitatief hoog-
staand onderzoek uitgevoerd. Dit document legt uit wat we wel en niet weten
over een screeningstest voor prostaatkanker en over hoe doeltreffend de hui-
dige behandelingen zijn.

De PSA-test
Eén bepaalde screeningstest naar prostaatkanker houdt in dat het bloed on-
derzocht wordt op de aanwezigheid van een substantie die ‘prostaat specifiek
antigen’ heet (PSA: Prostate Specific Antigen). Zoals de meeste screenings-
tests duidt hij enkel aan of de ziekte mogelijk aanwezig is of niet. Als het resul-
taat van je PSA-test hoog is, dringt zich normalerwijze verder onderzoek op
om een definitieve diagnose te kunnen stellen.
PSA wordt aangemaakt door de prostaatklier. Mannen met prostaatkanker
hebben dikwijls een hogere PSA-spiegel in hun bloed dan normaal, maar:
• sommige mannen met prostaatkanker hebben geen hogere PSA-spiegel,
• sommige mannen zonder prostaatkanker hebben wel een hogere PSA-

spiegel,
• twee derde van de mannen die een hogere PSA-spiegel hebben, lijdt niet

aan prostaatkanker.
Dit betekent dat met de PSA-test niet absoluut accuraat kan worden vastge-
steld of er al dan niet kanker aanwezig is. De verhoging van de PSA-spiegel in
het bloed kan worden veroorzaakt door andere omstandigheden die een
invloed hebben op de prostaatklier. Vandaag de dag kan de PSA-test het ver-
schil niet aantonen tussen mannen die een traag groeiende prostaatkanker
hebben en mannen die een agressievere vorm van de ziekte hebben.
Als je een PSA-test laat uitvoeren, zul je verscheidene beslissingen moeten
nemen. Je moet erover nadenken wat er hoort te gebeuren als je de testresul-
taten verneemt.



Wat als de test normaal is?
Als de test normaal is, heb je waarschijnlijk geen prostaatkanker. Sommige
mannen voelen zich gerustgesteld door een normaal resultaat. De PSA-test is
echter niet absoluut betrouwbaar.
Tot één procent van de mannen onder de vijftig zal een ‘invasieve prostaat-
kanker’ (prostaatkanker die zich verspreidt) ontwikkelen in de volgende tien
jaar. In oudere leeftijdscategorieën, zullen iets meer mannen de ziekte verder
ontwikkelen.

Wat als het testresultaat hoog is?
Een ongewoon hoge PSA-spiegel in je bloed betekent niet noodzakelijk dat je
prostaatkanker hebt. Op iedere drie gezonde mannen met een hoge PSA-spie-
gel, zal er slechts één prostaatkanker hebben. 
Als het PSA-testresultaat hoog is, zul je waarschijnlijk verdere onderzoeken
aangeboden krijgen om uit te zoeken of je inderdaad prostaatkanker hebt of
niet. Die onderzoeken kunnen een nieuwe PSA-test inhouden, ultrasone scans
en naaldbiopsie.
Om ultrasone scans te nemen, moet de dokter een sonde in je rectum (aars)
inbrengen om kankerzones te kunnen opsporen. Dit voelt gênant en oncom-
fortabel tot pijnlijk aan, maar veroorzaakt zeer zelden ernstige problemen. 
De dokter kan ook ultrasone golven gebruiken om een naaldbiopsie uit te
voeren. Voor een naaldbiopsie brengt de dokter normaal een naald in het rec-
tum en zo in je prostaatklier om weefselstaaltjes te nemen. De staaltjes wor-
den dan onder een microscoop onderzocht om te zien of ze kankercellen
bevatten. Als dat het geval is, kan de dokter de graad waarin je aan de ziekte
lijdt vaststellen en het kankertype bepalen door de cellen te bestuderen. Hij of
zij kan dan inschatten hoe zeker het is dat de kanker snel zal groeien. Hij of zij
kan echter geen enkele garantie geven over de waarschijnlijke gevolgen.



De naaldbiopsie kan gênant en pijnlijk zijn, en brengt enkele risico’s met zich
mee. Gemiddeld krijgt tussen de één en de vijf procent van de mannen die een
naaldbiopsie laten uitvoeren af te rekenen met complicaties. De meest voorko-
mende complicaties zijn infectie en, meer uitzonderlijk, langdurige bloeding.
Als de biopsie- of ultrasone tests bevestigen dat je prostaatkanker hebt, dringt
zich de beslissing op over wat jij en je dokter zullen ondernemen.

Mogelijke behandelingen voor prostaatkanker
Er zijn drie opties voor mannen met prostaatkanker die zich nog niet verder in
het lichaam heeft verspreid:
• de prostaat operatief verwijderen,
• bestralingstherapie,
• oplettend afwachten.
Er is geen duidelijk onderzoeksresultaat dat ons kan vertellen of deze behan-
delingen meer goed doen dan kwaad. De uitgevoerde studies suggereren niet
dat één van de behandelingen beter is dan de andere.

Operatief verwijderen van de prostaat
Een chirurg zal een operatie uitvoeren – een ‘radicale prostatectomie’ – om de
prostaatklier (en de kanker die ze bevat) te verwijderen.
Er is echter geen duidelijk onderzoeksresultaat dat aantoont dat mannen met
prostaatkanker die hun prostaat lieten verwijderen, langer leven dan mannen
die dat niet lieten doen.
Op iedere duizend mannen die prostaatkanker operatief lieten behandelen:
• sterven er tussen de 3 en de 20 door de behandeling,
• krijgen er tussen de 200 en de 850 te maken met impotentie (ze krijgen geen

erectie),
• ontwikkelen er tussen de 10 en de 270 mannen urine-incontinentie.
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Het is moeilijk te voorspellen wie voordeel haalt uit een operatie en wie waar-
schijnlijk met complicaties te maken krijgt.

Bestralingstherapie
Röntgenstralen kunnen op de prostaatklier gericht worden om de kankercellen
te vernietigen.
Opnieuw is er geen duidelijk onderzoeksresultaat dat aantoont dat mannen
met prostaatkanker door deze behandeling langer leven. 
Op iedere duizend mannen met prostaatkanker:
• sterven er tussen de 2 en de 5 als gevolg van de behandeling,
• krijgen tussen de 400 en de 670 mannen last van impotentie (ze krijgen geen

erectie),
• ontwikkelen tussen de 10 en de 30 mannen urine-incontinentie.

Oplettend afwachten
Oplettend afwachten betekent dat de kanker voortdurend wordt geëvalueerd.
Een reeks PSA-tests kan worden afgenomen om te zien of de PSA-spiegel toe-
neemt. De kanker wordt enkel actief behandeld als hij snel groeit of problemen
veroorzaakt.
Oplettend afwachten houdt geen onmiddellijke risico’s in, maar de kanker kan
uiteraard groeien en problemen veroorzaken tijdens de wachtperiode.

Ref.: NHS Centre for Reviews and Dessimination, Universiteit van York (UK), februari 1997

Een uitgave van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen vzw, 2005



Wat we weten en wat we niet weten: zaken om over na te denken
alvorens te besluiten een PSA-test te laten uitvoeren
Alhoewel prostaatkanker dodelijk kan zijn, hebben veel mannen die prostaat-
kanker hebben er geen last van en sterven ze er niet aan.
• De PSA-test kan helpen om prostaatkanker te identificeren, maar is niet

100 % nauwkeurig.
• We weten niet hoeveel ongerustheid en zorgen de test, onafhankelijk van het

testresultaat, met zich meebrengt.
• De onderzoeken die gedaan worden om uit te maken of mannen met een

hoge PSA-spiegel kanker hebben, kunnen oncomfortabel zijn en houden
enkele kleine risico’s in.

• Courante behandelingen voor prostaatkanker hebben al dan niet als resul-
taat dat mensen langer leven. We weten dat niet zeker omdat het noodzake-
lijke onderzoek nog niet werd gevoerd. De behandelingen kunnen inconti-
nentie en impotentie veroorzaken, wat de kwaliteit van je leven ernstig kan
verminderen.

• Niemand weet of je beter of slechter af bent met een PSA-test.
• Sommige mannen bij wie met een PSA-test prostaatkanker werd ontdekt,

besloten om zich te laten opereren of om bestralingstherapie te volgen.
Sommige van deze mannen zijn blij te weten dat de kanker werd verwijderd,
ook al ondervinden ze bijwerkingen.

• Sommige mannen bij wie met een PSA-test prostaatkanker werd ontdekt,
besloten het risico op de bijwerkingen van een operatie of bestralingsthera-
pie niet te nemen. Sommige van deze mannen wensen dat ze de PSA-test
nooit hadden gedaan.

• Als je erover denkt een PSA-test te laten uitvoeren, zul je het misschien nut-
tig vinden om over deze folder te praten met familie en vrienden, of met je
huisarts.
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