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Alstublieft, hier is uw persoonlijk
zorgrapport

Op maat voor u gemaakt. Op basis van uw wensen en vragen.
Betrouwbare informatie over prostaatkanker

Hulp bij uw keuze

onder elkaar gezet. Zo kunt u snel een vergelijking maken

informatie over de verschillen tussen zorgaanbieders. Deze

We hebben de gegevens die voor u belangrijk zijn overzichtelijk
tussen de verschillende zorgaanbieders. Waar nodig geven we
uitleg bij de gegevens. Zo weet u precies wat de cijfers
betekenen.

Indien beschikbaar leest u in dit rapport meer over:

Dit zorgrapport geeft u onafhankelijke, betrouwbare

informatie kunt u gebruiken als hulp bij het kiezen van een
zorgaanbieder. U kunt dit rapport ook gebruiken tijdens

gesprekken met uw huisarts of specialist. Dat helpt u bij het
stellen van de juiste vragen.

• hoeveel ervaring een zorgaanbieder heeft met

Heeft u vragen over dit zorgrapport?

• hoe succesvol de behandelingen zijn

zorgcoach bereiken op (071) 364 02 50. Op maandag tot en met

prostaatkanker

• hoe tevreden patiënten zijn over hun behandeling
In dit rapport staan geen buitenlandse zorgaanbieders. We

Neem gerust contact met ons op. U kunt de persoonlijke

vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. U kunt uw vragen ook e-mailen
naar: zorgbemiddeling@zilverenkruis.nl.

ontvangen geen informatie van buitenlandse zorgaanbieders

om een vergelijking te kunnen maken. Heeft u vragen over de
mogelijkheden van een behandeling in het buitenland? Neem
dan contact op met uw zorgcoach.
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Prostaatkanker
Het hoe en wat over uw behandeling

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker

Het advies kan zijn om te wachten met behandelen; u wordt

1 op de 9 mannen krijgt prostaatkanker. Prostaatkanker komt

Dit is vaak aan de orde als prostaatkanker bij toeval ontdekt is

bij mannen in Nederland

vooral voor bij mannen tussen de 60 en 85 jaar, maar het kan
vanaf ongeveer 40 jaar voorkomen.

Prostaatkanker geeft in het begin bijna geen klachten

Soms wordt de ziekte daarom pas ontdekt door klachten van
uitzaaiingen op andere plaatsen in uw lichaam. U kunt

bijvoorbeeld rugklachten hebben door uitzaaiingen in de

wervels. Bij sommige mannen wordt de ziekte ontdekt als zij

dan wel actief gevolgd

en u verder geen klachten heeft.

Bij het actief volgen wordt het verloop van de ziekte

nauwkeurig gevolgd met controle-onderzoeken en wordt er
(voorlopig) niet ingegrepen. Als er in de loop van de tijd

aanwijzingen zijn dat de tumor zich verder ontwikkelt, kan

alsnog een behandeling worden opgestart om de tumor te
verwijderen.

met plasklachten bij hun huisarts komen. Veel mannen op

Als afwachten voor u geen optie is, wordt een behandeling

door een goedaardige vergroting van de prostaat of door een

Bij prostaatkanker zijn verschillende behandelingen mogelijk.

oudere leeftijd hebben deze plasklachten. Meestal komen ze
urineweginfectie en is er geen sprake van prostaatkanker.

Soms wordt de ziekte bij toeval gevonden. Bijvoorbeeld tijdens
een medische keuring.

De diagnose prostaatkanker wordt gesteld door de uroloog

ingezet

Welke behandeling(en) u wordt geadviseerd, hangt af van het
stadium van de ziekte en van uw algehele conditie. Als u een
behandeling krijgt dan is deze gericht op genezing,

verminderen van klachten of om de ziekte af te remmen.

Bij klachten doet de huisarts rectaal onderzoek (via de anus) en

Is bij u de prostaatkanker uitgezaaid, dan is de behandeling

doorverwezen naar de uroloog.

verminderen van de klachten

bloedonderzoek. Op basis van de uitslagen wordt u wel of niet
Komt u bij de uroloog, dan herhaalt deze eerst het onderzoek
dat de huisarts ook gedaan heeft.

Ook kan de uroloog een echografie via de anus en een biopsie
laten doen. Bij een biopsie neemt de uroloog een stukje

weefsel uit de prostaat weg om onder de microscoop te
onderzoeken.

Na de diagnose prostaatkanker is vaak verder onderzoek
nodig

Hiermee stelt de arts vast hoever de tumor zich heeft

uitgebreid en of er uitzaaiingen zijn. Zo kan hij bepalen welke
behandeling het meest geschikt is. U kunt de volgende
onderzoeken krijgen:
• botscan

• CT-scan
• MRI

• lymfeklierverwijdering

gericht op het verlengen van de levensduur en het

Levensverlengend of klacht verminderende behandelingen
kunnen zijn:

• Operatie: als u veel problemen heeft met plassen, kan de arts
een deel van uw prostaat verwijderen om deze klachten te
verminderen.

• Bestraling: uitzaaiingen in uw botten kunnen veel pijn geven.
Vaak geeft een korte bestralingskuur verlichting van de pijn.
Als bestraling onvoldoende helpt, krijgt u pijnstillers.

• Hormonale behandeling: klachten door de tumor kunnen

afnemen als de groei van kankercellen wordt afgeremd. Dit kan
door een operatie, waarbij de arts uw zaadballen verwijdert.
Hierdoor stopt de productie van het mannelijke hormoon

testosteron. Er zijn ook medicijnen die de aanmaak van het
testosteron verminderen.

• Chemotherapie: u krijgt alleen chemotherapie op het

moment dat hormonale therapie niet meer werkt. U moet in

een redelijk goede conditie zijn om chemotherapie te kunnen
krijgen.
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Is bij u de prostaatkanker niet uitgezaaid dan is de

Hoe vaker een ziekenhuis de prostaatkankeroperatie

U kunt dan, op basis van met name de tumorkenmerken en uw

Daarom heeft de beroepsvereniging van urologen het aantal

behandeling gericht op genezing

leeftijd, in aanmerking komen voor de volgende behandelingen:
• Operatie (radicale prostatectomie): tijdens de operatie

verwijdert de arts uw prostaat en de zaadblaasjes. De operatie

kan met of zonder Da Vinci robot worden uitgevoerd. De meest
voorkomende gevolgen van een prostaatkankeroperatie zijn

erectiestoornissen (impotentie) en het niet kunnen ophouden

uitvoert, hoe lager de kans op incontinentie en impotentie
prostaatkankeroperaties dat een ziekenhuis minimaal per jaar

moet uitvoeren opgehoogd. Deze minimumnorm is dit jaar 50

operaties, maar zal vanaf 2019 verder worden opgehoogd naar
100 operaties per ziekenhuis per jaar. Wij adviseren u daarom

om naar een ziekenhuis te gaan waar tenminste 100 operaties
per jaar worden uitgevoerd.

van uw plas (incontinentie). De impotentie en incontinentie

Samen met de patiëntenvereniging onderzoekt Zilveren Kruis

• Uitwendige bestraling: bij uitwendige bestraling komt de

prostaatkankeroperaties

kunnen tijdelijk zijn, maar ook blijvend.

straling uit een bestralingstoestel. U wordt door de huid heen
bestraald. Bestraling beschadigt niet alleen kankercellen, ook

gezonde cellen. Daardoor kunt u bijvoorbeeld tijdens en na de

bestraling last krijgen van vermoeidheid, reactie van de huid en
klachten door irritatie van de darmen en de blaas.

• Inwendige bestraling: bij inwendige bestraling plaatst de arts
radioactief materiaal (bijvoorbeeld radioactieve staafjes of
jodium zaadjes) in uw lichaam, dichtbij of in de tumor.

wat de koploper ziekenhuizen zijn voor

Zilveren Kruis doet dit samen met de Prostaatkankerstichting
(PKS) en de Nederlandse Federatie van
kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Zodra bekend is welke ziekenhuizen aantoonbaar voorlopen op
de rest van de ziekenhuizen, zal dat bekend zijn bij de

zorgcoaches. U kunt uw zorgcoach op maandag t/m vrijdag van
8:00 - 18:00u bellen op nummer: 071 364 02 80

Bij inwendige bestraling is de straling bijna volledig

geconcentreerd binnen de prostaat. Dit geeft minder risico op
schade aan het gezonde weefsel rondom de prostaat dan bij
uitwendige bestraling. Wel kunt u last krijgen van
plasklachten.

Om een keuze te maken voor een ziekenhuis is er landelijke
kwaliteitsinformatie over de operatie bij prostaatkanker
beschikbaar

U kunt op basis van de resultaten van deze indicatoren zelf
kiezen naar welk ziekenhuis u het liefst gaat voor uw
prostaatkankerbehandeling.

Deze indicatoren gaan allemaal over patiënten met
prostaatkanker zonder uitzaaiingen.

De meeste indicatoren hiervan gaan over de operatie. Helaas

zijn er op dit moment geen landelijk uitgevraagde indicatoren

die gaan over de bestraling of over behandeling bij uitgezaaide
prostaatkanker.
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Voorbeeldvragen aan uw arts bij prostaatkanker (algemeen)

Voorbeeldvragen aan uw arts bij prostaatkankeroperatie

• Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?

uitgevoerd? (Wij adviseren u een ziekenhuis te kiezen waar

• Wat zijn mijn mogelijkheden voor behandeling?
• Wat betekent dat in mijn situatie?
• Hoe lang duurt de behandeling?

• Kunnen er complicaties optreden en welke zijn dat dan?

• Blijft het bij één behandeling of volgen er daarna nog meer?

• Hoe snel moet ik beslissen of ik de voorgestelde behandeling
wil ondergaan? Wat is het risico als ik die beslissing uitstel?

• Wordt er in dit ziekenhuis onderzoek gedaan naar de soort

• Hoe veel operaties worden er in dit ziekenhuis per jaar
tenminste 100 operaties per jaar worden uitgevoerd)

• Hoe vaak heeft u deze operatie uitgevoerd? (Wij adviseren u
een uroloog te kiezen die tenminste 250

prostaatkankeroperaties heeft uitgevoerd)

• Hoe vaak treden er complicaties na de operatie op bij
patiënten die u heeft geopereerd?

kanker die ik heb? Worden er nieuwe behandelingen

Bron:

• Overlegt u regelmatig met ervaren specialisten uit andere

www.kwf.nl

toegepast?

ziekenhuizen?

www.kanker.nl

6

Wat leest u in dit rapport?
U heeft aangegeven dat dit rapport aan een aantal wensen moet voldoen. Hieronder ziet
u met welke wensen we rekening hebben gehouden.

Uw wensen voor dit rapport

Wie hebben we vergeleken?

In onderstaande tabel ziet u de ziekenhuizen en/of

klinieken waar we in dit rapport informatie over geven. Dit
Deze zorgaanbieders wilt u terugzien in dit rapport:
• Maasstad Ziekenhuis (uw huidige aanbieder)
• Erasmus Medisch Centrum
• Franciscus & Vlietland

zijn de zorgaanbieders die het beste passen bij de wensen
die u heeft aangegeven. Ook ziet u of Zilveren Kruis een

contract heeft met deze zorgaanbieders. Dat is belangrijk,
omdat we behandelingen door een niet-gecontracteerde
zorgaanbieder minder uitgebreid vergoeden.

De maximale afstand die u wilt reizen naar een
zorgaanbieder:
• 20 kilometer vanaf uw woonplaats

Zorgaanbieders in dit rapport

Dit vindt u belangrijk bij het maken van uw keuze:
• de ervaring met de behandeling
• het resultaat van de behandeling

Zorgaanbieder
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Gecontracteerd?

Maasstad Ziekenhuis

Ja

Erasmus Medisch Centrum

Ja

Franciscus & Vlietland

Ja

Hoe succesvol is de behandeling?
Zilveren Kruis heeft alleen contracten met zorgaanbieders die zorg van goede kwaliteit
leveren. Toch zijn er ook verschillen. In dit onderdeel wordt er gekeken naar de kwaliteit
van de behandeling. Deze informatie gaat alleen over een operatie aan prostaatkanker
en niet over de zorgaanbieder in het algemeen. De score zegt iets over de kwaliteit ten
opzichte van andere aanbieders.

Percentage patiënten met complicaties binnen
30 dagen na volledige prostaatverwijdering

Zorgaanbieder
Maasst ad Ziekenhuis

1,6%

Erasmus Medisch Cent rum
Franciscus & Vliet land

6,0%
0,0%

Landelijk gemiddelde

3,0%

In deze tabel ziet u bij hoeveel procent van de patiënten na
een volledige prostaatverwijdering er 1 of meerdere
ernstige complicaties zijn opgetreden. De gemeten
complicaties zijn:

- meer dan één dag IC verblijf

- bloedtransfusie

- opnameduur langer dan 7 dagen.
De verantwoordelijkheid voor de

registratiebetrouwbaarheid ligt bij de aanleverende
ziekenhuizen zelf.
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De ervaring met de behandeling
In dit onderdeel kijken we naar het aantal behandelingen. We geven per zorgaanbieder
aan hoeveel patiënten behandeld zijn. Soms is er extra informatie beschikbaar, zoals het
aantal artsen. Als deze informatie beschikbaar is, ziet u dat in dit onderdeel terug.

In de tabel kunt u zien hoeveel

Aantal patiënten bij wie een volledige prostaatverwijdering is
uitgevoerd

prostaatkankeroperaties in de ziekenhuizen in

2016 zijn uitgevoerd. Voor deze behandeling is
door de wetenschappelijke vereniging het

minimum aantal van 50 verwijderingen per jaar

Zorgaanbieder

gesteld. Per 2019 wordt dit opgehoogd naar 100.

Maasstad Ziekenhuis

258

Erasmus Medisch Centrum

inhoud van de normen kunt u vinden op

Franciscus & Vlietland

www.minimumkwaliteitsnormen.nl

113
76
50

instelling die tenminste 100

prostaatkankeroperaties uitvoert. De verdere

50

Landelijk gemiddelde

Wij raden u daarom nu al aan te kiezen voor een

100
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Service informatie
Als er nog extra informatie is, laten we dat hier zien. Deze informatie heeft geen directe
relatie met kwaliteit, maar kan helpen om een keuze voor een zorgaanbieder te maken.
Zorgprofessionals die standaard deelnemen aan
het MDO waarin patiënten worden besproken

Met welke frequentie vindt er een MDO plaats?

Zorgaanbieder

Frequentie

Maasstad Ziekenhuis

Wekelijks

Erasmus Medisch Centrum

Drie keer per week

Franciscus & Vlietland

Twee keer per week

In het multidisciplinair overleg (MDO) worden patiënten

met prostaatkanker besproken. In de tabel hiernaast ziet u
welke zorgprofessionals standaard deelnemen aan het

MDO. Overige professionals kunnen eventueel op afroep
worden toegevoegd.

MSZ

EMC

F&V

Bekkenfysiotherapeut







Continentievkp







Diëtist







Fysiotherapeut







Internist







Maatsch. werker







Oncologievpk







Oncoloog







Patholoog







Physician assistant







Psycholoog







Radioloog







Radiotherapeut







Seksuoloog







Stomavpk







Urologievpk







Uroloog







VPK specialist







Betekenis van de symbolen:



?
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Ja

Nee

Onbekend

Onderwerpen waarover standaard informatie op
papier wordt meegegeven

MSZ

EMC

F&V

Behandelopties die
uw ziekenhuislocatie
niet aanbiedt.







De behandelingen en
de kwaliteit van leven.







Erectiestoornissen
ten gevolge van de
behandelingen.







Service informatie

MSZ

EMC

F&V

Alle specialismen
werken zowel klinisch
als poliklinisch in één
patiëntendossier







Er is een elektronisch
patiëntendossier







Betekenis van de symbolen:

Het verband tussen
lichamelijke conditie
en het herstel van de
behandeling.







Informatie over de
prostaatpolikliniek op
uw ziekenhuislocatie.







Voor- en nadelen
voor de patiënt van
verschillende
behandelingen bij
prostaatcarcinoom.









?

Betekenis van de symbolen:



?

Ja

Nee

Onbekend
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Ja

Nee

Onbekend

Het ziekenhuis is een gespecialiseerd centrum
voor prostaatkanker

Gespecialiseerd
centrum

MSZ

EMC

F&V







Betekenis van de symbolen:



?

Patiënt wordt vooraf geïnformeerd bij afspraak
met een ander persoon dan gepland

Ja

Nee

Onbekend

In een gespecialiseerd centrum wordt de zorg rondom

MSZ

EMC

F&V

Andere uroloog







Andere
verpleegkundig
specialist







Betekenis van de symbolen:



?

Ja

Nee

Onbekend

prostaatkanker geconcentreerd.

In deze tabel ziet u of u een bericht krijgt voordat u

arriveert in het ziekenhuis in geval dat de persoon met wie
u de poli afspraak heeft wordt vervangen.
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Standaard gesprek met verpleegkundige vóór
ontslag over de onderwerpen:

MSZ

EMC

F&V

Erectiestoornissen







Incontinentie







Betekenis van de symbolen:



?

Ja

Nee

Onbekend
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Wachttijden en ontbrekende
informatie
Wachttijden voor deze behandeling

Wij hebben getracht een compleet overzicht te geven van de

kunt uw persoonlijke zorgcoach bereiken op (071) 364 02 50.

Indien u nog informatie mist kunt u dat doorgeven aan uw

Wij zoeken graag voor u uit waar de wachttijd het kortst is. U

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 18.00 uur. U kunt uw vragen ook e-mailen naar:

beschikbare landelijke informatie
zorgcoach.

zorgbemiddeling@zilverenkruis.nl.
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Disclaimer
Zilveren Kruis is niet aansprakelijk
Het persoonlijke zorgrapport is alleen bedoeld als informatief document. Het is niet bedoeld om te gebruiken als advies. Ook is het geen vervanging van een
consult of een behandeling door een arts. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u de informatie in dit zorgrapport gebruikt. U bent ook zelf
verantwoordelijk voor beslissingen die u neemt op basis van deze informatie. U kunt Zilveren Kruis en haar bestuurders, medewerkers, tussenpersonen en/of
haar hulppersonen op geen enkele manier aansprakelijk stellen. Zilveren Kruis adviseert u om de informatie in dit rapport te bespreken met uw (huis)arts.
Zilveren Kruis probeert juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, maar garandeert dat niet. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie in dit
zorgrapport. Zilveren Kruis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op wat voor manier dan ook te maken heeft met dit zorgrapport.

(Intellectuele) eigendomsrechten
Het vermenigvuldigen en verspreiden van de informatie in dit zorgrapport is niet toegestaan, tenzij Zilveren Kruis hiervoor duidelijk en schriftelijk toestemming
heeft gegeven. Alle intellectuele (eigendoms)rechten behoren toe aan Zilveren Kruis of haar licentiegever(s). Daaronder vallen in ieder geval alle auteursrechten,
octrooien, merkrechten en databankrechten met betrekking tot alle inhoud, gegevens, databanken, afbeeldingen, teksten, bestanden, productnamen,
bedrijfsnamen, merken, logo’s en handelsnamen en de manier waarop de inhoud wordt gepresenteerd of verschijnt - inclusief de vormgeving en andere visuele
elemente

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die te maken hebben met het gebruik van de informatie in dit zorgrapport
mogen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Service & contact
Kijk op
www.zilverenkruis.nl

Bel naar
Persoonlijke zorgcoach (071) 364 02 50
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Schrijf naar
Zilveren Kruis
Postbus 444
2300 AK Leiden
Mail naar
zorgbemiddeling@zilverenkruis.nl

Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Utrecht, KvK 30208637, AFM 12001027
Zilveren Kruis Ziektekostenverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Amersfoort, KvK 31028587, AFM 12000612
Achmea Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Zeist, KvK 28080300, AFM 12000647
Achmea Schadeverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Apeldoorn, KvK 08053410, AFM 12000606
Wij doen onze uiterste best om u goede en duidelijke informatie te geven. Klopt er iets niet in onze communicatie? Geef dit dan aan ons door. Wij
herstellen dan direct de fout.
Wilt u geen informatie ontvangen over onze producten of diensten? Meld dit dan schriftelijk bij Zilveren Kruis, Postbus 444, 2300 AK Leiden.
Aan de inhoud van een product of dienst kunt u geen rechten ontlenen.

