Infoblad
PROSTAATKANKER
Nieuwe behandeling
NIEUWE BEHANDELINGEN
De behandeling van prostaatkanker is volop in
ontwikkeling. De arts kan u een behandeling
voorstellen waarbij hij de prostaat niet
verwijdert. Maar wel de tumor behandelt.
Voorbeelden hiervan zijn:
• bevriezing
• HIFU-therapie
• IRE-therapie
De behandelingen zijn meestal in opzet
genezend. Soms is het een palliatieve
behandeling. U krijgt deze behandeling meestal
in het kader van wetenschappelijk onderzoek. U
kunt deze behandelingen maar op een aantal
plaatsen in Nederland krijgen.

BEVRIEZING
Bij bevriezing plaatst de arts een
aantal naalden in de prostaat. Hij
doet dit via het gebied tussen de
balzak en de anus: het
perineum. Daarna worden de
naalden bevroren. Door de
bevriezing
van
het
prostaatweefsel
worden
de
kankercellen gedood. Een ander
woord
voor
bevriezing
is
cryotherapie. Na de behandelingen
verwijdert de arts de naalden. U krijgt
voor deze behandeling een verdoving.
Weefsels om de prostaat heen kunnen ook
beschadigen door de bevriezing. De kans op
erectieproblemen na de ingreep is daarom
groot. Meestal krijgen de patiënten deze
behandeling na een bestraling. Maar het kan
ook uw 1e behandeling zijn.

HIFU-THERAPIE
Bij de HIFU-therapie brengt de arts via de
endeldarm een flexibele buis in de prostaat.
Deze buis maakt geluidsgolven die ervoor
zorgen dat het prostaatweefsel gaat trillen.
Hierdoor
ontstaat
warmte
die
de
prostaatkankercellen doodt. U krijgt voor deze
behandeling een verdoving. Een nadeel van
deze methode is dat u klachten krijgt bij het
plassen.

IRE-BEHANDELING
Bij de IRE-behandeling plaatst de arts een
aantal naalden in de prostaat. Hij doet dit via het
gebied tussen de balzak en de anus: perineum.
Daarna worden door de naalden heel korte
elektrische stroomstoten gegeven. Hierdoor
worden de kankercellen gedood. U krijgt voor
deze behandeling een verdoving. De kans dat
weefsels om de prostaat heen beschadigen
door deze behandeling is klein. De kans op
erectieproblemen na de ingreep is daardoor ook
klein.

OVERIGE NIEUWE
ONTWIKKELINGEN
Patiënten met een agressievere vorm van
prostaatkanker
krijgen
vaak
inwendige bestraling met een
iridiumbron in combinatie met
uitwendige bestraling. Artsen
onderzoeken
of
inwendige
bestraling zonder uitwendige
bestraling geschikt is voor
patiënten met een minder
agressieve
vorm
van
prostaatkanker. Antihormonen
kunnen zinvol zijn als de ziekte
terugkeert nadat een patiënt
eerder
chemotherapie
heeft
gehad. Artsen onderzoeken het
effect van deze medicijnen bij
mensen die nog geen chemotherapie
hebben gehad.
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