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Prostaatkanker

Ervaringen
Leg contact, lees of schrijf een  

blog en ga met elkaar in gesprek 

over prostaatkanker.

Hulp en ondersteuning
Waar kun je terecht? Stel je 

vraag of zoek hulp. Bel gratis 

0800-0226622 (werkdagen 

12-17 uur), chat of mail.

Informatie
Vind betrouwbare informatie over 

prostaatkanker, de behandeling en 

de gevolgen.

Betrouwbare 

en begrijpelijke 

informatie

Op kanker.nl/prostaatkanker 

vind je betrouwbare en 

begrijpelijke informatie over 

prostaatkanker, onderzoeken, 

behandelingen en gevolgen.

Prostaatkanker?

Kijk op kanker.nl

Meer informatie over 

prostaatkanker

Scan de QR-code met je 

telefoon of tablet voor meer 

informatie over prostaatkanker.



Scan de QR-code met je 

telefoon of tablet voor meer 

informatie over prostaatkanker: 

kanker.nl/prostaatkanker

Behandelingen bij prostaatkanker
Bij prostaatkanker zijn vaak verschillende behandelingen 

mogelijk. Hiervoor maakt het veel uit of de tumor alleen 

in de prostaat zit, verder is doorgegroeid of is uitgezaaid. 

Samen met je arts bespreek je wat in jouw situatie de 

beste behandeling is. 

De behandelingen hebben vaak gevolgen voor je 

dagelijks leven. Vertel je arts wat je belangrijk vindt. 

Dan kan de arts daar rekening mee houden in  

het behandelplan. 

Voorbeelden van behandelingen zijn ‘actief volgen’, 

een operatie, bestraling, hormonale therapie, 

chemotherapie, radioactief radium en lutetium-PSMA.  

Meer informatie over deze behandelingen en de 

mogelijke gevolgen vind je op kanker.nl.  

Ook vind je er tips voor het gesprek met je arts.

Hulp bij prostaatkanker
Prostaatkanker en de behandeling ervan hebben impact. 

Lichamelijk, maar ook psychisch. Je kunt bijvoorbeeld 

last krijgen van seksuele problemen, plasklachten of 

vermoeidheid. Weet dat je er niet alleen voor staat. Er 

is veel hulp beschikbaar, voor jou en je naasten. Stel je 

vragen online aan één van onze deskundigen of 

leg contact met lotgenoten in onze community. 

Heb je prostaatkanker? Wij zijn er voor je. 

Met betrouwbare informatie, tips, hulp en 

ervaringen van anderen.

Wat is prostaatkanker?

Bij prostaatkanker zit er een kwaadaardige 

tumor in de prostaat. De prostaat is een 

orgaan onder de blaas dat zaadvocht 

aanmaakt. De medische naam voor 

prostaatkanker is prostaatcarcinoom.

Prostaatkanker is de meest voorkomende 

vorm van kanker bij mannen. 

Onderzoeken bij prostaatkanker
Als je hoort dat je (misschien) prostaatkanker 

hebt, breekt een onzekere tijd aan. Je krijgt 

verschillende onderzoeken om te bepalen of 

je inderdaad prostaatkanker hebt. En om te 

kijken of er uitzaaiingen zijn. 

Voorbeelden van onderzoeken zijn een rectaal 

onderzoek, PSA-test, inwendige echo, biopsie, 

MRI-scan, PET-CT-scan en botscan. Op kanker.nl 

lees je waarom je deze onderzoeken krijgt en 

hoe de onderzoeken gaan.

Notities


