Keuzetabel: Wel of geen PSA test voor vroegtijdige opsporing van prostaatkanker
Vaak gestelde vragen
Wat zijn de belangrijkste
voordelen?

Indien u wel een PSA test laat doen

Indien u geen PSA test laat doen

Van alle 100 prostaatkankers die aan het licht komen zijn er 34 agressief
(34%). Bij deze kankers kan vroegtijdige behandeling voordelig zijn. Zo
voorkomt een vroege behandeling voor 3 op 100 mannen met
prostaatkanker (3%) dat ze sterven aan de ziekte. Voor 8 op 100 mannen
met prostaatkanker (8%) voorkomt vroege behandeling dat de kanker zich
naar andere delen van het lichaam verspreidt.

Een verhoogde PSA waarde wijst niet altijd op
prostaatkanker. Of dit zo is gaat men na met een
biopsie. Indien u de PSA test niet laat doen, dan
vermijdt u de risico’s van een biopsie. Ook
vermijdt u de risico’s verbonden aan de
behandeling van een vorm van prostaatkanker
die geen behandeling vereist.

Heb ik dan minder kans
om te sterven aan
prostaatkanker?

Waarschijnlijk niet. Door in een vroeg stadium te testen kan bij minder dan 1
klachtenvrije man op 100 (0,2%) voorkomen worden dat hij aan
prostaatkanker sterft.

Neen.

Als mijn PSA waarde
hoog is, heb ik dan zeker
prostaatkanker?
Als mijn PSA waarde laag
is, heb ik dan zeker geen
prostaatkanker?
Welke zijn de
voornaamste nadelen?

Neen: 76 op 100 mannen (76%) met een hoge PSA waarde hebben geen
prostaatkanker. Of dit zo is, wordt onderzocht met een biopsie.

Als u ervoor kiest om zich niet te laten testen,
zult u uw PSA waarde niet kennen.

Neen: Minder dan één man op 100 (0,5%) met een normale PSA waarde
heeft toch prostaatkanker.

In dit geval zult u uw PSA waarde niet kennen.

Op 100 prostaatkankers zijn er 66 (66%) die zo traag groeien dat ze zonder
behandeling geen problemen zouden veroorzaken. Voor deze kankers is
behandeling niet nodig, maar het is moeilijk vooraf te zeggen of dit zo’n
kanker is. Testen kan dus onnodige behandeling uitlokken. Hiernaast kan de
PSA test laten doen leiden tot ongerustheid en twijfel over volgende keuzes.

Het risico bestaat dat een agressieve
prostaatkanker niet vroegtijdig wordt ontdekt.
Ook als u zich niet laat testen kunt u ongerust zijn
en twijfelen.

Welke nadelen brengt
een prostaatbiopsie met
zich mee?

Na de biopsie kan een man te kampen krijgen met onder meer bloed in de
urine (langer dan drie dagen bij ongeveer 25 op 100 mannen, 25%) of pijn
(bij ongeveer 5 op 100 mannen, 5%). Meer ernstige neveneffecten zoals
infectie komen minder vaak voor.

Deze risico’s worden vermeden als u zich niet laat
testen. Immers, enkel bij een verdachte PSAwaarde wordt een biopsie gedaan.

Wat zijn de risico’s van
een behandeling voor
prostaatkanker

Dit hangt af van het type behandeling. Neveneffecten op lange termijn zijn
bv. erectieproblemen (bij 40 tot 58 op 100 mannen; ±40-58%), urineverlies
(na operatie bij ongeveer 32 op 100 mannen; ±32%) en darmklachten (na
bestraling bij ongeveer 25 op 100 mannen ±25%). Een man kan er samen
met zijn arts ook voor kiezen om zich niet meteen te laten behandelen.

Als u zich niet laat testen is het minder
waarschijnlijk dat u vroegtijdig behandeld wordt
voor prostaatkanker.

De PSA test voor vroegtijdige opsporing van prostaatkanker
 De PSA test is een bloedtest die een aanwijzing kan geven over de aanwezigheid van prostaatkanker.
 De PSA test wordt niet systematisch aan alle mannen aangeboden. De aanbeveling luidt immers dat mannen ervoor kunnen kiezen de PSA
test voor opsporing van prostaatkanker te laten doen, maar enkel indien ze geïnformeerd zijn over de mogelijke gevolgen ervan.
 Het schema op de keerzijde is bedoeld om u en uw arts te helpen samen een keuze te maken over het al dan niet laten doen van een PSA
test. Vanaf de leeftijd van 50 jaar staat een man wel eens stil bij deze keuze. Voor mannen ouder dan 75 jaar is de PSA test niet geschikt.
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