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Altijd op zoek naar beter
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Door een bezoek aan Rostov aan de Don kwam ik
in aanraking met de bacteriofagentherapie als infectiebestrijding: mogelijk nuttig voor chronische infecties, maar niet voor de acute, begreep ik in Rusland.
Een interessante optie bij toenemende antibioticaresistentie? In ieder geval een oplossing die nog ver
verwijderd is van de richtlijnen.
Tot slot het ‘nat colostoma’ na totale bekken-exenteratie, een situatie waarin twee stomata meestal niet
te voorkomen zijn. Er is nog weinig literatuur over,
maar kortetermijnproblemen blijken beperkt en in
sommige gevallen biedt het een alternatief. Gebruik
van speciaal stomamateriaal lijkt me in ieder geval
cruciaal en aan lekkage moet ik niet eens denken.
In ieder geval een aantal onderwerpen dat corona
even doet vergeten!
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Nog middenin de COVID19-epidemie blijven we zoeken naar verbetering van de urologische zorg. In dit
nummer van ons tijdschrift een samenvatting van de
literatuur over HIFU als salvagebehandeling na lokale radiotherapie. Mogelijk ook door de vroegere inzet van de PSMA PET/CT-scan worden, ondanks de
steeds nauwkeuriger bestralingsopties en hypofractioneringen, lokale recidieven na radiotherapie sporadisch gezien. De juiste aanpak is nog onduidelijk en
het aantal opties groot. Of HIFU daarin de voorkeur
heeft boven andere opties leert de literatuur nog niet.
Wel zou ik voorstellen om, als het gebeurt, deze salvagebehandeling met HIFU bij voorkeur in studieverband uit te voeren.
Dan een artikel over de PSMA PET/CT-scan zelf, die
nu in de richtlijnen is opgenomen als beeldvorming
bij recidief prostaatkanker. Wat is eigenlijk het juiste
moment voor zo’n scan en bij welke PSA-waarde?
Heel informatief is ook het literatuuroverzicht naar
de veiligheid van testosteronsuppletie na prostaatkankerbehandeling: conclusie geen bezwaar, zolang
de normale testosteronconcentratie niet wordt overschreden.
Patiënten met flankpijn gehad die schijnbaar niets
mankeerden? Denk dan ook eens aan een meer zeldzame oorzaak: ACNES ofwel anterior cutaneous nerve
entrapment syndrome: lokale lidocaïne kan leiden tot
langdurige pijnstilling.
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