
Als kwaadaardig weefsel gaat groeien 
spreken we van prostaatkanker. 
 
Vroegtijdig onderzoek en ontdekking 
van prostaatkanker maakt behandeling 
mogelijk en helpt uitzaaiingen voorko-
men. 
 
PREVENTIEF ONDERZOEK 
Preventief onderzoek doe je voordat je 
klachten hebt of krijgt. Prostaatkanker 
groeit langzaam, geeft meestal geen 
klachten, zeker niet in de beginfase. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 

DAAROM : 
Vanaf het 50

ste
  jaar raden we iedere 

man aan om regelmatig onderzoek van 
de prostaat te doen. 
 
Prostaatkanker wordt dikwijls per toeval 
ontdekt als men met beginnende klach-
ten over het plassen naar de dokter 
gaat. 

PROSTAATKANKER VOORKOMEN 
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Naarmate iemand ouder wordt nemen 
de lichaamsfuncties geleidelijk af en risi-
co’s van ziekten toe. 
De kans op het krijgen van prostaatkan-
ker wordt bijvoorbeeld na het 50

ste
 jaar 

groter. 
Het is dus in uw belang medisch en la-
boratorium onderzoek te (laten) doen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVIES : 
Algeheel jaarlijks lichamelijk onderzoek 
bij/via de huisarts voor : 
- Rectaal prostaatonderzoek en onder-
zoek van de testikels (zaadballen) 
- PSA test (prostaat specifiek antigenen) 
- Bloeddrukmeting 
- Oogmeting  
- Cholesterol controle 
- Bloedsuiker controle 
- Gewichtscontrole 
 
Let op elke vlek op uw lichaam 
HIV/SOI test ; als u onveilig vrijt en  
risico’s hebt gelopen. 

De prostaat is een klier, ongeveer zo groot 
als een kastanje of walnoot, die rondom 
de plasbuis ligt op de plaats waar deze uit 
de urineblaas komt. De prostaat is onder-
deel van het mannelijke voortplantingssys-
teem. 
De prostaat scheidt prostaatvocht af, dat 
een belangrijke rol speelt bij het in leven 
houden, vervoer en de aanmaak van de 
zaadcellen. De prostaat speelt dus een rol 
bij de vruchtbaarheid van de man. 

Aandoeningen aan de prostaat komen 
bij mannen op oudere leeftijd voor.  
1. Prostaatklachten kunnen ontstaan bij 
een ontsteking van de prostaat. 
2. De prostaat groeit vanaf de puberteit 
en geeft bij zo’n 30 % van de mannen 
aanleiding tot het ontstaan van een 
goedaardige prostaatvergroting. 
3. Prostaatkanker geeft pas in een ver-
gevorderd stadium klachten. 

PROSTAATKLACHTEN  
Na het 50

ste
 ontstaan meestal prostaat-

klachten. 
Men hoeft zich geen zorgen te maken 
om een vergrote prostaat, zolang deze 
geen klachten geeft. 
 
Een vergrote prostaat is dus een natuur-
lijk gevolg van het ouder worden en vaak 
zullen mannen de prostaatvergroting niet 
eens opmerken. 
Soms zullen er plasklachten ontstaan als 
bijvoorbeeld : 
- minder krachtige urine straal,  
- vaker weer moeten plassen,  
- nadruppelen als men gestopt is met 
plassen, 
- branderig gevoel tijdens het plassen. 
Dit komt, omdat de vergrote prostaat de 
plasbuis dicht drukt. Deze klachten heb-
ben meestal niet te maken met prostaat-
kanker en kunnen goed verholpen wor-
den. 

NA HET 50
ste 

 JAAR..... WAT IS PROSTAAT ? PROSTAAT AANDOENINGEN  


