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Het jaar 2018 is weer goed begonnen en, als klap op de
vuurpijl, ligt nu ook nog het eerste nummer van het Tijd-
schrift voor Urologie op de deurmat. Namens de gehele re-
dactie een goed en voorspoedig urologisch jaar toegewenst
met veel en intens leesplezier. Dat begint met een stuk over
seksuele en erectiele disfunctie in de breedste zin van het
woord, als implicatie van prostaatkankerbehandeling. Dit
onderzoek, dat is uitgevoerd door het Leids Universitair
Medisch Centrum, maakt duidelijk dat ook de partners bij
de helft van de koppels daar veel problemen mee hebben.
Een onderwerp dat dus in de spreekkamer aan bod moet
komen om de kwaliteit van onze prostaatbehandelingen te
verhogen.

Vervolgens verwijzen Andre Vis et al. uit het NKI naar
alle issues rondom het gebruik van de PSMA-PET-scan bij
de diagnostische work-up van het prostaatcarcinoom. Zij
besluiten hun artikel met een advies over validatie in pros-
pectieve studies. Deze validatie gaat er wel komen, maar
ondertussen wordt dit onderzoek al dusdanig geïmplemen-
teerd dat het waarschijnlijk alleen nog om de finetuning
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ervan zal gaan. PSMA-PET-imaging zal niet meer weg te
denken zijn.

Ten slotte een casus die zich voordeed in het Antonius
Ziekenhuis, over een patiënt met peniele partiële trombose;
een zeldzaam fenomeen, maar toch hebben de auteurs van
deze casus een duidelijk diagnostisch en therapeutisch ad-
vies.

Uit dit nummer van het tijdschrift blijkt enerzijds dat er
veel variatie is in de aangeboden artikelen, maar anderzijds
dat prostaatkanker toch een van onze meest beschreven tu-
morsoorten is, en waarschijnlijk zal blijven.

Veel leesplezier.
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