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Situering van het proefschrift/Summary of the dissertation 
 

Prostaat HistoScanning (PHS) staat voor computer geassisteerde 

echografie. Het is een nieuwe techniek voor beeldvorming op basis van 

specifieke histologische eigenschappen, herkenbaar in het patroon van 

de radiofrekwentiepulsen die worden opgevangen tijdens een 

echografisch onderzoek. In een eerste fase werd de waarde van PHS 

onderzocht bij patiënten met gekende prostaatkanker door 

driedimensionale beelden te confronteren met de bevindingen na 

chirurgische wegname van de prostaat. Zo werden specifieke kenmerken 

van prostaatkankerweefsel vastgelegd. In een tweede fase werden 

resultaten van PHS blind vergeleken met anatomopathologische 

resultaten. De correlatie was uitstekend. PHS werd dan gebruikt in de 

urologische kliniek voor biopsieselectie van patiënten met vermoeden 

van prostaatkanker op basis van een verhoogde PSA waarde. De negatief 

voorspellende waarde van PHS is 90 % en de positief voorspellende 

waarde 70 %, beduidend beter dan met conventionele technieken. Enkel 

met magnetische resonantie (MR) werden tot nog toe vergelijkbare 

resultaten bekomen, met dien verstande dat  MR om praktische en 

financiële reden niet toepasbaar is in de initiële onderzoeksfase voor 

prostaatkanker.  

Met de recent ontwikkelde techniek voor « PHS true target biopsy » 

zullen de resultaten waarschijnlijk nog verbeteren en kan PHS een vaste 

plaats veroveren in het diagnostisch arsenaal voor beginnende 

prostaatkanker. 
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