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Samen

verschillende disciplines voorzien voor alle
kankerpatiënten. De Vlaamse Liga tegen Kanker
publiceerde in januari 2010 Een kritische kijk op
het kankerbeleid waarin eveneens de noodzaak
aan multidisciplinaire zorg wordt beklemtoond.

Een Engelstalige website over kanker stelt
volgende vraag: “Which is better? Medical
oncologist or organ specialist?” Of in de taal van
Vondel: Wat is het beste, een medisch oncoloog
of een orgaanspecialist? Voor vele mensen lijkt
het een normale vraag. Maar heel wat
kankerpatiënten zullen het een dwaze kwestie
vinden.

De term multidisciplinair wordt echter meestal
zuiver medisch geïnterpreteerd: zorgverstrekkers
van verschillende medische disciplines moeten
samenwerken. Maar voor de diagnose en de
langdurige behandeling van elke kankerpatiënt
verdient de term multiprofessioneel de voorkeur.
Want naast de zorg van verschillende artsen en
verpleegkundigen, waarderen we ook de bijdrage
van andere beroepen, zoals de kinesitherapeut,
de diëtist, de masseur gespecialiseerd in
lymfedrainage, de oncopsycholoog, de
maatschappelijke werker, de morele consulent of
de afgevaardigde van een erkende eredienst.

Henk Van daele
(Redactievoorzitter PROSTAATinfo)

De meeste Vlaamse ziekenhuizen beschikken
vandaag over mooie en flink gedocumenteerde
websites. Deze sites bieden allerlei informatie
over het volledige reilen en zeilen van het
ziekenhuis. Heel wat websites bevatten ook een
uitgebreide documentatie over de meest
voorkomende ziekten, de voorhanden zijnde
diagnosetechnieken, en een overzicht van de in
het ziekenhuis gebruikelijke therapieën. Namen
van zorgverstrekkers ontbreken zelden. Dit is
vooral het geval voor gespecialiseerde diensten
binnen elk ziekenhuis, zoals een pijncentrum, een
borstkliniek, een foniatrisch centrum, of een
obesitascentrum. De verschillende websites
leggen er telkens de nadruk op dat elke patiënt
wordt behandeld door een multidisciplinair team
van zorgverstrekkers.
Bij ernstige ziekten, zoals kanker, worden de
patiënten inderdaad behandeld door een soms
uitgebreid team van zorgverstrekkers. In het
Koninklijk Besluit van 26 april 2007 betreffende de
borstklinieken heeft de wetgever die
multidisciplinaire behandeling van elke patiënt als
uitdrukkelijke voorwaarde bepaald. Om erkend te
worden moeten borstklinieken beschikken over
senologen, radiologen, radiotherapeuten, medisch
oncologen, anatoom-pathologen, reconstructieve
chirurgen, borstverpleegkundigen,
kinesitherapeuten, oncopsychologen,
datamanagers, enz. En al deze zorgverstrekkers
moeten elke week overleg plegen.
Ook in het Nationaal Kankerplan van minister
Onkelinx, gelanceerd in maart 2008, is die
samenwerking tussen zorgverstrekkers van
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Naast de professionelen mag de bijdrage van
de vrijwilligers niet worden vergeten.
Zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen, en
lotgenotencontact zijn niet langer onbekend en
onbemind. In de Artsenkrant van 30 oktober 2009
lazen we volgend stukje: “Patiëntenverenigingen
en zelfhulpgroepen vormen een onmisbare
schakel in de zorgverlening van chronische
zieken. Ze vullen een leemte, zowel voor, tijdens
als na de medische en/of heelkundige
behandeling. Voor vele aandoeningen volstaat de
therapeutische en palliatieve zorgverlening niet.
Patiënten en hun naaste omgeving hebben ook
morele, psychologische en daadwerkelijke hulp en
steun nodig, die professionele zorgverleners door
tijdsgebrek niet kunnen verlenen.
Patiëntenorganisaties trachten daarop een
antwoord te geven”. Het is prettig om dit in de
Artsenkrant te mogen lezen.
Last but not least mogen we de belangrijke rol
van de partner van de kankerpatiënt niet
vergeten, belast met de dagdagelijkse mantelzorg.
Dagelijkse zorg die meestal gedurende vele
maanden noodzakelijk is.
Velen zijn dus betrokken bij het permanent
streven naar een zo hoog mogelijke
levenskwaliteit van elke kankerpatiënt. Hechte
samenwerking is meer dan noodzakelijk.
Samen…
prostaatkankerbehandeling
Steven Joniau en Kathy Vander Eeckt
19 Kort
Brigitte Dourcy-Belle-Rose
19 Wij Ook…, nieuws van onze vereniging
Omslagfoto
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Onze groep dappere vrouwen en
mannen betrapt tijdens een training
sessie van Mijncoach, op de foto zien
we ook Eddy Kuypers en Karin
Buelens die het initiatief op de sporen
zette met hulp van Prof. B. Tombal
Foto © Erik Briers
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Wij Ook Belgium
“Wij Ook Belgium vzw” is een onafhankelijk
ondersteuningsnetwerk voor mannen met prostaataandoeningen.
Het doel van dit netwerk is de aandacht oproepen voor
prostaataandoeningen bij het publiek en de problemen die ermee
gepaard gaan.
“Wij Ook Belgium” is een zelfhulporganisatie die beheerd en
geleid wordt door prostaatpatiënten. Als lid wordt u opgenomen in
deze vereniging van lotgenoten die ijveren voor een betere
informatie, opleiding en optimale diagnose en behandeling van
prostaatproblemen. Vergaderingen met experten worden ingericht
om uw medische, emotionele en andere vragen te begrijpen. Deze
voorlichting en uitwisseling van ervaring vervangt geen
artsenconsultatie en bij medische problemen raadpleegt u steeds de
huisarts.
De vereniging wil de patiënten voldoende voorlichten om de
noodzakelijke communicatie tussen arts en patiënt te
vergemakkelijken waarin de patiënt erkend wordt als een
volwaardige partner.
Tevens wil de vereniging behulpzaam zijn door de betrokkenheid
en meevoelen rond de mogelijke lichamelijke, geestelijke en sociale
problemen die we allemaal persoonlijk meemaken of kennen.
Ook niet-prostaatpatiënten kunnen lid worden. U kan lid worden
door uw persoonsgegevens (naam, adres, eventueel
telefoonnummer en e-mail) door te geven aan het secretariaat van
Wij Ook Belgium vzw. In de lidmaatschapsbijdrage is een
abonnement op PROSTAATinfo inbegrepen.
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Met de steun van
European School of Oncology
Dr. Alberto Costa
Via del Bollo 4, 20123 Milaan - Italië

Europese Patiëntendag
Prostaatkanker
Zaterdag 19 september 2009
vervolg
PSA wijs gebruiken
Steven Joniau MD
Dienst Urologie, UZ Leuven
De ontdekking van PSA in de
vroege jaren ʼ80 en het gebruik
van PSA als een screeningstest
sedert de late jaren ʼ80 heeft
een ware revolutie betekend in
de urologie. Vóór het gebruik
van deze test werden de meeste
prostaatkankers immers ontdekt
naar aanleiding van klachten
(obstructief plassen, botpijn,…), of toevallig in de
resectiesnippers na een TURP (transurethrale
prostaatresectie). Vaak was het stadium waarin de
tumor zich bevond lokaal gevorderd of
gemetastaseerd. Chirurgie kon in vele gevallen
geen genezing bieden en diende zeer agressief
(mutilerend) te gebeuren. Daarom werd vaak
teruggegrepen naar hormonale behandeling of
radiotherapie. De prognose van prostaatkanker
was veelal somber.
Het snel implementeren van PSA als
screeningstest (ZONDER goede studies die het
nut ervan hadden aangetoond) hebben geleid tot
een explosie van nieuwe diagnoses van
prostaatkanker. Deze kankers kunnen nu immers
gevonden worden in een zeer vroegtijdig stadium.
Vele mannen, die helemaal geen klachten
hadden, kregen de diagnose van prostaatkanker
en vaak volgde een agressieve lokale
behandeling.
Geleidelijk aan groeide het besef dat deze
tumoren meestal zeer traag groeien en slechts bij
ongeveer 1 op 6 mannen bij wie de diagnose
wordt gesteld, tot de dood leiden. Er werd dus té
snel té agressief behandeld. De PSA-test bleek te
veel ongevaarlijke prostaatkankers aan het licht te
brengen.
Recent werden de resultaten bekend gemaakt
van de Europese en Amerikaanse

screeningsstudies (ERSPC en PLCO). Deze
studies bestudeerden het effect van PSA
bevolkingsscreening op sterfte aan
prostaatkanker. De Europese studie toonde aan
dat PSA-screening de sterfte aan prostaatkanker
kan doen verminderen met 20%. De Amerikaanse
studie toonde geen duidelijk effect van screening,
vermoedelijk omdat in de niet-screening arm er te
veel mannen (± 60%) eveneens een PSA-test
hadden gekregen. Om één overlijden aan
prostaatkanker te voorkomen moeten 1400
mannen gescreend worden en 49 mannen
behandeld. Dat wil zeggen dat er een enorm
gevaar bestaat van over-detectie en overbehandeling.
Het komt er dus op aan om mannen die een
ongeneeslijke prostaatkanker gaan ontwikkelen
vroegtijdig te herkennen, mannen die een
ongevaarlijke prostaatkanker gaan ontwikkelen te
sparen van agressieve therapie en mannen die
helemaal geen kanker gaan ontwikkelen
eveneens vroegtijdig te herkennen. PSA massascreening alléén kan dat niet oplossen. Wel zijn er
een aantal manieren om PSA verstandig te
gebruiken en op die manier deels aan het
bovenstaande dilemma te beantwoorden.
Zo blijkt dat wanneer een man op de leeftijd
van 60 jaar een PSA-waarde heeft van < 1ng/ml,
het risico om ooit een dodelijke kanker te
ontwikkelen virtueel onbestaande is. Interessant is
dat ongeveer 50% van de mannen aan 60-jarige
leeftijd in dit geval zijn! Verdere screening kan bij
deze mannen dan ook gestaakt worden. Op
jongere leeftijden heeft men op een gelijkaardige
manier goed gedocumenteerde limieten
vastgelegd. Aan 40-jarige leeftijd dient een PSAwaarde < 0,6ng/ml te zijn om veilig te kunnen
afwachten, aan 45-jarige leeftijd mag het PSA
0,6ng/ml bedragen en aan 50-jarige leeftijd
1ng/ml. De overgrote meerderheid van de
mannen vallen perfect binnen deze grenzen.
Indien deze gegevens worden geïmplementeerd
in de dagelijkse praktijk, dan kan de
“overconsumptie” aan PSA-testen stoppen, en
kan men mannen die écht een verhoogd risico
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hebben, nauwgezet volgen terwijl bij (de
meerderheid van de) mannen met een laag risico
een veel breder interval kan worden
gerespecteerd tussen de PSA-testen in.
Als laatste aandachtspunt wens ik er graag op
te wijzen dat aan de Universiteit van Rotterdam
een prostaatkanker risico-calculator werd
ontwikkeld (http://www.prostatecancerriskcalculator.com). Hiermee kan het risico worden
ingeschat dat een man prostaatkanker heeft, zelfs
nog vóór een PSA-test wordt uitgevoerd. Dit
hulpmiddel kan verder helpen in het verstandig
gebruik van PSA.

Voorkomen heeft zijn prijs
Bram Spinnewijn MD
Commissie Preventie Domus Medica vzw
Ieder van jullie heeft onlangs
of lang geleden voor een
moeilijke periode gestaan in zijn
leven: “ik heb prostaatkanker en
wat nu?”. Sommigen
ondervinden nog steeds de
fysieke en psychische gevolgen
hiervan. Jullie hebben dan ook
de diepste wens om dit onheil te
helpen voorkomen bij vrienden en familieleden.
Sommigen onder jullie raden vrienden en familie
aan om zich te laten screenen.
Wat ik nu ga vertellen gaat over screenen en
niet over behandelen van prostaatkanker. Is dit
screenen zinvol? Wat zijn de eventuele negatieve
gevolgen?
Sinds enkele maanden kunnen we die
gevolgen iets beter (maar nog steeds niet
voldoende) inschatten, dankzij een zeer grote
studie die in Europa werd uitgevoerd: de ERSCPstudie(1). De voorlopige resultaten bewijzen dat
screening van prostaatkanker een duidelijk effect
heeft op sterfte, namelijk een reductie van 20%!
Een ruwe schatting doet vermoeden dat enkele
honderden overlijdens aan prostaatkanker zouden
kunnen vermeden worden in België. Het effect is
pas aantoonbaar na 9 jaar. Dus het heeft geen zin
om mannen met een verminderde
levensverwachting te screenen.
Dat oogt indrukwekkend, maar betekent nog
lang niet dat het pleidooi voor screening van
prostaatkanker nu beslecht is. Dat wordt
duidelijker als men ziet dat men 1410 mannen
zonder klachten moet screenen, 340 moet

biopteren en bij 82 mannen de diagnose
prostaatkanker moet stellen om 1 geval van
sterfte aan prostaatkanker te voorkomen. Bij 48
mannen zou de tumor zonder screening
onontdekt zijn gebleven. Deze mannen moeten
onterecht de fysieke en psychische last van de
(nodeloze) behandeling dragen (urineverlies,
erectiestoornissen, darm- en blaasprikkelingen,-).
Bovendien zullen er ondanks de screening 4
mensen van deze 1410 mensen overlijden aan
prostaatkanker.
En toch… Als een huisarts 1410 patiënten op
basis van deze gegevens kan afraden om te
screenen… zullen 36 patiënten gediagnosticeerd
worden met prostaatkanker na symptomen en
hem dit (onterecht?) verschrikkelijk kwalijk nemen
als ze uiteindelijk toch geconfronteerd worden met
de diagnose, zij voelen dit aan als een gemiste
kans. Later, als 5 patiënten overleden zijn aan
prostaatkanker, zullen hun families dit mogelijk
aanvoelen als een medische fout.
Als een huisarts 1410 mannen overtuigt om te
screenen… zullen 82 patiënten, na de diagnose
medegedeeld te krijgen, de huisarts enorm
dankbaar zijn, ondanks alle leed van de
behandeling, dat ze nog mogen leven, bewust
zijnde van de sterfelijkheid. Slechts één is terecht
dankbaar en overleeft, de 4 andere zullen toch
overlijden. Dit noemen we de preventieparadox.
Eenmaal dat de diagnose gesteld is, is er
geen weg terug. En ik ben er dan ook van
overtuigd dat jullie samen met jullie huisarts,
uroloog en radiotherapeut een juiste keuze hebt
gemaakt. Maar ik hoop dat deze cijfers een
reflectie bij jullie teweeg brengen, zodat u
genuanceerd advies uitbrengt bij uw vrienden en
familie zonder klachten over wat zij nu moeten
doen. Een van de boodschappen kan zijn: “Er
bestaan geen gezonde mensen, er bestaan enkel
mensen die niet genoeg zijn onderzocht” (3). Dat
screenen geen zwart-wit verhaal is, is wel duidelijk
geworden: to screen or not to screen, het blijft een
open vraag. Elke man zal zelf een persoonlijke
keuze moeten maken. Ondertussen zoekt de
medische wereld verder naar betere testen, maar
tot op heden moeten we het doen met deze
beperkte evidentie.
(1) Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ, et al. Screening
and prostate-cancer mortality in a randomized European
Study. N Engl J Med 2009; 360: 1320-1328
(2) Het Nationaal Instituut voor de Statistiek: Doodsoorzaken in 1997 volgens de aangiften van overlijden:
http://statbel.fgov.be/pub/d3/p362y1997_nl.pdf
(3) Jules Romains, Knock ou le triomphe de la médecine,
theaterstuk opgevoerd in 1923
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Mijn dokters als GPS

stadium met prostaatkanker werden
gediagnosticeerd. Een neveneffect was dat er
steeds meer interesse ontstond voor
prostaatkanker en zijn behandeling.

Erik Briers
Wij Ook België – Wij Ook Oost
Moest het leven zo eenvoudig zijn als een
GPS…
Niet iedereen zal het hier
mee eens zijn om de
eenvoudige reden dat niet
iedereen zelfs de handleiding
van een GPS begrijpt, laat staan
het apparaat kan bedienen.
Tussen haakjes, GPS staat voor
“Global Positioning System” een
systeem waarbij je met behulp
van satellieten je weg doorheen het landschap
kan vinden.
Maar niet elke bestemming kan je ingeven; het
zou heel gemakkelijk zijn moest je ergens kunnen
ingeven “op naar een genezing van mijn
prostaatkanker”. Dat kan dus nergens, we moeten
tevreden zijn met wat we hebben en dat is al heel
wat.
Prostaatkanker volgt voor ieder een ander
verloop. Niet alleen heeft elke tumor zijn eigen
“persoonlijkheid”, ook elke man heeft zijn eigen
persoonlijkheid. Het is ook een traject dat je maar
eens in je leven zal gaan, er is geen tijd voor
gewenning al zal je alles wat je al geleerd hebt
nodig hebben.
Historisch heeft de mensheid het klassieke
pad gevolgd bij de behandeling van
prostaatproblemen. Aanvankelijk wist men
nauwelijks dat er zo iets als een prostaat, laat
staan prostaatkanker, was. De mannen werden
over het algemeen niet oud genoeg om
prostaatkanker te krijgen; een goedaardige
hypertrofie met plasproblemen tot daar aan toe.
Maar de welvaart bracht een hogere leeftijd,
een andere levensstijl en prostaatkanker met zich
mee. De eerste behandelingen waren
levensbedreigende en bloederige ingrepen op
mannen met meestal hopeloze en
gemetastaseerde tumoren.
Dan, niet meer dan een dertigtal jaar geleden
kwamen twee doorbraken. Er was de ontdekking
en uitvoering van de eerste zenuwsparende
radicale prostatectomie en de ontdekking van
PSA (prostaat specifiek antigeen). De eerste
doorbraak maakte dat urologen meer mannen in
een vroeg stadium durfden opereren en de
tweede dat meer mannen in een (te) vroeg

Vandaag resulteert dat in een nieuwe situatie.
Aan de ene kant hebben we steeds meer
mannen, ook op behoorlijk jonge leeftijd, bij wie
iets wordt aangetroffen wat kanker kan zijn. Aan
de andere kant hebben we niet één maar een
hele reeks mogelijke behandelingen voor die
mannen met prostaatproblemen. Om de zaak nog
wat moeilijker te maken zijn onze mannen ook
steeds mondiger geworden waardoor ze vragen
stellen en hun artsen uitdagen om verantwoording
af te leggen over wat ze zouden willen doen.
In die omstandigheden is het natuurlijk
aangenaam als je de nodige wegwijzers op je pad
vindt en dat je zo nu en dan eens naar de juiste
weg kan vragen.
Bij een prostaatkankerpad is de huisarts de
eerste partner en de eerste bron van informatie.
Hij of zij moet de man die nog niet “ziek” is
uitleggen welke de consequenties zijn van een
eenvoudige PSA-test. Of hij moet de man
voorstellen om een PSA-test te laten doen om
andere problemen uit te sluiten. De huisarts is ook
als enige bekend met de medische geschiedenis
van de man en kan als enige inschatten hoe hij
kan reageren op het slechte nieuws. De huisarts
is bovendien de arts waarbij de patiënt in de loop
van zijn behandeling zal terugkeren en van waar
hij naar diverse specialisten zal worden
doorverwezen. In feite mogen we de huisarts dan
ook als de “GPS” beschouwen bij prostaatkanker.
Maar, zoals bij elke GPS, moeten wij het voorstel
van het toestel niet opvolgen, we kunnen steeds
onze eigen beslissing nemen. Ook als die niet de
goede blijkt te zijn dan kunnen we terugkeren
naar de huisarts en samen naar een andere en
betere oplossing zoeken.
Niettegenstaande de medische wetenschap al
enorme vorderingen heeft geboekt is er nog veel
te ontdekken. Wij kunnen de artsen en
wetenschappers van vandaag niet verwijten dat
we nog niet meer weten, dat we nog geen betere
merkers hebben om meer zekerheid te hebben,
dat we nog geen meer doeltreffende
behandelingen hebben.
Maar de man die vandaag geconfronteerd
wordt met prostaatkanker moet nu iets beslissen,
niet morgen of over tien jaar. Die beslissing wordt
begeleid door de hele groep van artsen, huisarts
en specialisten, maar moet door de patiënt zelf
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genomen worden.
Die beslissing zal tussen twee extremen
vallen: negeren en dus helemaal niets doen, of op
een actieve manier met de situatie omgaan. En dit
laatste kan gaan van actieve opvolging tot een
zware medische behandeling.
Die beslissing legt een zeer zware
psychologische druk op de man die hij in
samenspraak met zijn omgeving zal moeten
dragen. Maar, en dit is het besluit, hoe je het ook
draait of keert, de man moet op een gegeven
moment een beslissing nemen en daar de
consequenties van dragen.
Wordt het een behandeling dan moet hij zijn

artsen hun werk laten doen, niet slaafs maar in de
volle overtuiging dat zij zijn beslissing zullen
uitvoeren op de meest optimale wijze.
Wordt dat actieve opvolging dan zal de man
tijdens dat traject niet alleen de expertise van zijn
artsen als specialisten nodig hebben om tijdig een
eventuele volgende stap voor te stellen maar ook
hun psychologische ondersteuning.
Centraal blijft tenslotte de levenskwaliteit
staan, ongeacht voor welke behandeling door de
patiënt wordt besloten: de therapie moet zijn
levenskwaliteit ten goede komen, niet ten kwade,
en daarbij zou een goede “GPS” geen kwaad
kunnen.

In de schaduw van Kos
Kanker en dood een infernaal duo

Louis Denis
In de voorlaatste PROSTAATinfo 8(2009)3
hebben we al vermeld dat er in beide
megastudies rond screening voor prostaatkanker
te veel kleine kankertjes gevonden werden die
niet onmiddellijk dienen behandeld. Voor alle
duidelijkheid: dit geldt zowel in de Europese studie
(ERSPC 162.287 mannen) als in de Amerikaanse
studie (PLCO 76.693 mannen) die respectievelijk
negen en zeven jaar opgevolgd werden. Deze
toch behandelen wordt dan overbehandeling
genoemd. Geschat wordt dat dit in 30 tot 50% van
de ontdekte tumoren het geval is in een screening
voor prostaatkanker.
Eindelijk hebben de Amerikanen het begrepen
en in januari 2010 heeft het NCCPC, het National
Comprehensive Center for Prostate Cancer, de
erkenning van overdiagnose en overbehandeling
in hun richtsnoeren tot behandeling opgenomen.
Er is dus een globaal akkoord dat men bij
prostaatkankers met een laag risico naar
uitzaaiing en overlijden, best mag kiezen voor een
actieve opvolging (monitoring) tegenover een
actieve behandeling door middel van chirurgie of
bestraling.
Om duidelijk te zijn: de patiënt moet een
keuze maken tussen een behandeling met
genezing als doel, of deze behandeling uitstellen
tot ze aangewezen is, of nooit behandelen, dit
alles volgens de evolutie van elke patiënt. De
actieve behandeling heeft neveneffecten zoals
incontinentie en impotentie.
Ook dient een recidief na invasieve
behandeling (dit is eigenlijk onderbehandeling) tot
30% erbij genomen.

Hoe is dit nu mogelijk? We weten toch dat
kanker dodelijk is en men er heel vlug en heel
agressief moet bij zijn om een kans tot overleven
mogelijk te maken.
De link tussen kanker en dood is vastgeroest
op de vroegere ervaring van de bevolking met
kanker in het algemeen, en met prostaatkanker in
het bijzonder. Toen werd prostaatkanker
vastgesteld op basis van symptomen zoals
plasproblemen en rugpijn door metastasen. Een
laat stadium waarin de ziekte ongeneeslijk is.
Door het gebruik van de PSA-test wordt
geneesbare prostaatkanker vastgesteld zonder
enig symptoom, en duizenden patiënten zijn
inderdaad vrij van kanker door de combinatie
vroegdiagnose en actieve behandeling.
Nu zijn we echter in een nieuw stadium van de
medische wetenschap aanbeland, waarin we
meer logisch besluiten dat een agressieve kanker
dient behandeld en een onschuldige kanker kan
opgevolgd worden om de levenskwaliteit van de
patiënt te behouden.

Welke feiten ondersteunen die
hypothese?
1. We weten sinds 1933 dat bij lijkschouwing
met aandacht voor prostaatkanker deze ziekte
aanwezig is bij de helft van de 50-jarige mannen
en bij praktisch alle mannen rond de 80 jaar.
2. Dit staat in tegenstelling tot een klinische
kanker met symptomen die jaarlijks gevonden
wordt bij 1% van de mannen in de leeftijd van 55
tot 69 jaar.
3. Screening verhoogt de cijfers van de
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incidentie (per jaar) die nu ± 30% bedraagt van
mannen met kanker en 10,4% van de mortaliteit
(zie tabel 1).
Door de screening blijft de incidentie stijgen
tegenover de sterfte.
Tabel 1:
Overdetectie is een feit
Incidentie en mortaliteit 2004-2006
(IARC 2007,Euro 25, *duizend)

4. De kleine prostaatkanker heeft ± 20 jaar
nodig om gevonden te worden met een volume
van 0,5 cc en dan nog 15 jaar klinisch verloop om
eraan te sterven.
5. Op basis van deze cijfers wordt algemeen
aangenomen dat patiënten die wegens ouderdom
of andere levensbedreigende ziekten geen tien
jaar meer te leven hebben eigenlijk geen
behandeling nodig hebben.
Indien men hier de regel volgt, dan noemt men
dit wachtend waarnemen (watchful waiting). In
tegenstelling tot het actief opvolgen, wacht men
hier op symptomen om te behandelen (zie tabel
2).
Tabel 2:
Opletten
Actief opvolgen versus Wachtend waarnemen

Tabel 3:
Het eerste T-stadium in de TNM-categorie
prostaatkanker
T1a = 5% weefsel is Ca

= opvolgen

T1b > 5% weefsel is Ca

= behandelen

T1c biopsiediagnose < 0,5 gr = opvolgen

Wanneer kan de diagnose van een
prostaatkanker als indolent of sluimerend
beschouwd worden?
We weten dat er op basis van voorgaande
feiten een overdiagnose is bij alle kankers. Bij
prostaatkanker is dit ± 30% en bij vrouwelijke
borstkanker 20%. We weten ook dat de
prognostische factoren, die verschillend kunnen
zijn voor elke tumor, het uiteindelijke verloop van
de ziekte bepalen en qua afloop belangrijker zijn
dan de gekozen therapie.
Eén der belangrijkste factoren bij
prostaatkanker is de differentiatie van het weefsel
en de cellen. Bij de prostaat wordt dit
samengebald in de Gleasonscore die loopt van 5
tot 10 in de moderne versie. Nu wordt een
Gleasonscore 3+3 en/of 3+4 beschouwd als een
goed risico in prostaatkanker, dit in vergelijking
van bv. score 8 tot 10. Alleen is het bij de eerste
anatomopathologische diagnose niet 100% zeker
dat er nooit progressie voorkomt. Dit maakt dat er
buiten een selectie van patiënten voor actieve
opvolging er ook een controle mechanisme dient
voorzien om progressie op te sporen en
aansluitend te behandelen.
Er is consensus over de definitie van een
indolente tumor in de PRIAS-studie (Prostate
cancer Research International Active Surveillance
www.prias-project.org). Zie tabel 4.

6. Ongeveer 40 jaar geleden beleefden we
hetzelfde dilemma: actief ingrijpen of niet? Na de
2e wereldoorlog werd de transurethrale resectie
van het prostaatadenoom (TRUS) bijzonder
populair om de obstructie van het
prostaatadenoom langs natuurlijke wegen te
verwijderen. Hier vond men in de gereseceerde
stukjes soms tot 16% kanker. Na een decade
discussie werd algemeen aangenomen dat bij
kanker tot 5% van het gereseceerde weefsel geen
onmiddellijke behandeling nodig was in
tegenstelling tot een massa kanker boven de 5%.
Voor alle duidelijkheid: 5% van 40 gr. weefsel is 2
gr. tumorweefsel. Een brede marge met de
huidige 0,5 gr. om actieve opvolging aan te
bevelen (zie tabel 3).

Tabel 4:
Histologisch bewezen prostaatkanker
Gleasonscore 3+3=6
Minimaal 6 biopsies (gewicht prostaat)
Maximaal 1 of 2 biopsies positief / 50% van de
biopsie
Klinisch T1c of T2a
Serum PSA ≤ 10 ng/ml
PSA dichtheid (PSA D) lager dan 0,2
Patiënt geschikt voor curatieve therapie
Akkoord tot de opvolgingscriteria

De opvolging omhelst controle van de PSAwaarden, PSA-dubbelwaarde en vooral controle
biopsies die te volgen zijn op de website. Zie
schema in tabel 5.
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Conclusies:

Tabel 5:
PSA-controle alle 3 maanden voor 2 jaar,
daarna alle 6 maanden
PSA D en PSA-kinetiek (dubbeltijd PSA DT)
om de prognose te evalueren
Digitaal rectaal onderzoek alle 6 maanden
Herhaling biopsies na 1, 4, 7 en 10 jaar
Een extra reeks biopsies wanneer de PSA DT
tussen 3 en 10 jaar valt

Sinds 2006 werden ongeveer 1.100 patiënten
in de studie opgenomen met goede resultaten.
Hiervan werden 207 patiënten afgevoerd waarvan
83 een radicale prostatectomie ondergingen.
Hiervan hadden 92% een identieke Gleasonscore
als bij de diagnose en slechts twee gingen over
naar de hoogrisico score van 8 tot 10.
Uit een tienjarige Zweedse studie van 1997 tot
2007 met 8.304 patiënten werd 26% van de
patiënten opgevolgd met actieve opvolging. Na
vier jaar werd 1/3 van deze patiënten actief
behandeld. De rest bleef stabiel zonder verdere
behandeling.
Dit is een algemene vaststelling: ongeveer 10
tot 15% van de patiënten op actieve opvolging
wordt uiteindelijk behandeld. Ongeveer 40% voor
de verdubbeling van hun PSA in te korte tijd,
ongeveer 20% wegens onrust over deze
veranderingen en 40% voor veranderingen in de
Gleasonscore. Toch houden praktisch alle
patiënten van deze studie een te verwachten
normale levenskwaliteit en hangt de angst of
onrust af van een gebrek aan informatie en
uiteindelijk de mening van de behandelende arts.

1. Tussen alle actieve behandelingen, van
chirurgie tot hormoontherapie, blijft actieve
opvolging een logische keuze voor laag risico
prostaatkanker.
2. De voorlopige uitslagen over de laatste
decade liggen gunstig voor de geselecteerde
groep.
3. Het is ook logisch de selectie te
controleren over een periode van 15 tot 20 jaar
voor patiënten jonger dan 70 jaar.
4. Psychologisch moeten de patiënten leren
leven met een traag groeiende kanker.
5. Het is een keuze die moet besproken
worden bij laagrisico tumoren mits het aanbieden
van een volledige informatie.
6. Actieve opvolging is eenvoudiger te
gebruiken bij patiënten boven de 65 dan bij
jongere patiënten onder de 55 jaar. Onder deze
leeftijd is prostaatkanker een zeldzame tumor, en
tussen 55 en 65 is een grijze zone.
7. De psychologische kracht van de patiënt
speelt een grote rol bij de keuze.
8. Opzoekingen naar een betere merker die
de progressie aanduidt liever dan alleen de
diagnose, kan op zichzelf deze onzekerheid
onmiddellijk oplossen.
Een goede raad van onze eerste voorzitter
Jack Pais “Bezint eer je begint”. Na diagnose uw
behandeling kiezen in de volgende drie maanden,
na ruggespraak met uw arts(en), is een veilig
platform.
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Mijncoach: verslag van een
succesvolle start
Aan het werk

Jan Humblet
Op 11 en 12 december 2009 vond, onder het
voorzitterschap van Prof. Dr. H. Van Poppel, het
jaarlijks BAU-congres (Belgian Association of
Urology) plaats in de Brabanthal te Leuven. Naast
andere activiteiten van de patiëntenvereniging
WIJ OOK vonden we dit een uitstekende
gelegenheid om tijdens het congres een
praktische introductie te organiseren van het
gedeelte “bewegen” zoals uitgewerkt in
Mijncoach. Duidelijkheidshalve lijkt een bondige
situering hier op zijn plaats: Mijncoach is een
wetenschappelijk onderbouwd
ondersteuningsprogramma voor
prostaatkankerpatiënten. Het omvat een
bewegingsprogramma en een
voedingsprogramma die er op gericht zijn om de
nevenwerkingen van kankertherapieën te
bestrijden. Meer algemeen is de toepassing van
Mijncoach ook waardevol en nuttig voor alle
lotgenoten met prostaatproblemen van welke aard
en in welk stadium ook. We hadden reeds de
gelegenheid om meer uitgebreid Mijncoach voor
te stellen in de uitgave van september 2009 van
PROSTAATinfo.

De verschillende stappen van het programma
kunnen samengevat worden met het letterwoord
JAMES, waarbij J staat voor jogging wat voor ons
vervangen werd door wandelen, A voor
abdominale oefeningen voor de training van buiken bekkenbodemspieren, M voor musculaire of
spieroefeningen, E staat voor en, en ten slotte S
voor soepelheidsoefeningen.
De stap J werd gerealiseerd door een
wandeling op het terrein van ongeveer 20
minuten. Ter opwarming werd er rustig begonnen,
geleidelijk nam de snelheid toe zonder het
stapritme te forceren.
De tweede stap omvatte de 4 abdominale
oefeningen uit Mijncoach. Ter illustratie nemen we
de beschrijving van een van de uitgevoerde
oefeningen over.

Terug naar het bewegingsprogramma: in een
eerste fase worden enkele leden van WIJ OOK
opgeleid tot trainers door de heer Eddy Kuypers,
gediplomeerd sportinstructeur. De heer Kuypers
leidde een praktische sessie met zes aspiranttrainers.

Voorbereiding van de sessie
Voor de deelnemers: comfortabele sportkledij
d.w.z. sport- of turnschoeisel, een trainingspak of
T-shirt en short.
Materiaal: halters van 1 en 2 kg, een oefenmat
voor de grondoefeningen en een stoel. Als
toemaatje om de deelnemers te informeren over
hun hartactiviteit tijdens de oefeningen kreeg
iedereen een hartslagmeter met aanduiding,
volgens leeftijd, van de ideale begrenzing voor
een veilige en effectieve inspanning. Laat het
duidelijk zijn dat het bewegingsprogramma van
Mijncoach kan gerealiseerd worden zonder
gesofisticeerd of duur materiaal; alledaagse
middelen volstaan.
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Als derde stap voerden we de zeven
voorgeschreven musculaire oefeningen uit. Ook
hier nemen we als voorbeeld een beschrijving
over zie figuur bovenaan linkerkolom.
Vierde stap: uitvoeren van tien oefeningen ter
bevordering van de soepelheid. Overgenomen
voorbeeld zie figuur linkerkolom onderaan.

Evaluatie
Samen oefenen schept een band en iedereen
was enthousiast. De heer Kuypers had wel zijn
werk met corrigeren en het geven van
aanwijzingen vooral over lichaamspositie,
evenwicht, houding van de rug (recht!) en de buik
(ingetrokken!) en het ritme van de ademhaling.
De sessie werd afgesloten met een
bespreking door de professoren L. Denis, B.
Tombal, H. Van Poppel en dr.sc. E. Briers,
hoofdredacteur van PROSTAATinfo. We
onthouden hiervan dat voor lotgenoten in de zetel
blijven zitten geen optie is: beweging is een must.
Mijncoach is een krachtige wegwijzer gericht op
een holistische benadering van de patiënt, d.w.z.
op de integrale persoon en zijn levenskwaliteit.
Deze visie sluit trouwens naadloos aan bij de
eerste prioriteit zoals geformuleerd door “Europa
Uomo” (d.i. de koepelorganisatie van 22 Europese
verenigingen voor prostaatpatiënten), m.n. “wegen
en middelen promoten die de levenskwaliteit van
de patiënten en hun familie beogen”.

Infostalletje
Het OCA beschikt over een gespecialiseerde
bibliotheek. Recente werken zijn:
W. Köhler, Het prostaatkankerlogboek,
Amsterdam, Thoeris, 2009,
ISBN 978-90-72219-85-5
H.A.M. van Muilekom & J.A. Van Spil,
Prostaatcarcinoom, Maarssen, Elsevier
gezondheidszorg, 2006
ISBN-13 978-90-352-2804-9
Het OCA beschikt over een collectie Dvdʼs.
Nieuwe aanwinsten zijn:
“The status of health in the European Union:
towards a healthier Europe”.
Samenstellers: WHO, OECD.
“Health life years in the European Union: facts
and figures 2005. EU health strategy 2008-2013”.
Samenstellers: EU, DG for Health and
Consumers.
“Prostaatkanker. Vragen en antwoorden”.
Samenstellers: Erasmus Medisch Centrum en de
Stichting Urologisch Wetenschappelijk
Onderzoek.
“Preventie en behandeling van prostaatkanker”.
Samenstellers: UZ Leuven, Gasthuisberg, Dienst
Urologie.
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Partnership ook voor Europa
Uomo van belang
Tom van der Wal
Board member European Cancer Patient
Coalition (ECPC)
Voorzitter Stichting Diagnose Kanker
Nederland (SDK)
29 september 2009 was een belangrijke dag
voor de kankerpatiënten in Europa. Op deze dag
ontving de gezondheidscommissaris Androulla
Vassiliou, de president van de Europese
Commissie José Manuel Barroso tijdens “the
launch of the partnership” (lancering van het
platform van partners tegen kanker). Eregast was
de Belgische prinses Mathilde die in een
toespraak duidelijk maakte dat er veel te
verbeteren valt en dat zij zich zeer bewust is van
de dreiging die kanker met zich meedraagt.
Het Europese
parlement neemt
deze dreiging en
de toename van
het aantal
kankerpatiënten
serieus. Ondanks
dat kanker steeds
beter te bestrijden
is, is er een
toename van
kankerpatiënten
door vergrijzing
en, hoe ironisch
dan ook, door
verbetering van
de behandelingen tegen kanker waardoor meer
mensen langer overleven. Het is duidelijk dat er
wat moet veranderen! Europa gaat zich hier tegen
wapenen door het instellen en uitvoeren van “the
partnership against cancer”. Doel van dit
partnership is om alle betrokken organisaties,
research, artsen en verpleging maar ook de
patiëntenverenigingen te betrekken in de
ontwikkelingen tijdens de komende jaren. Er moet
gezocht worden naar goede voorbeelden,
dupliceren moet worden voorkomen en
inefficiëntie moet worden bestreden. Dit kan door
een betere samenwerking. De commissie heeft
zich als doel gesteld om alle nieuwe gevallen van
kanker met 15% te verlagen voor 2020.

Op deze zonnige dag in september kwamen
ook de kankerpatiënten aan het woord. De
Europese Commissie wilde graag laten zien dat er
ook kankerpatiënten achter de cijfers zitten.
Mensen van vlees en bloed. Mensen waar je mee
kunt praten, die een eigen mening en eigen
wensen hebben.
Uiteindelijk
weten deze
ervaringsdeskundigen als
geen ander
waar het
allemaal gaat.
27 Europese
landen
betekende ook
27 gezichten.
Vijf van deze
kankerpatiënten
presenteerden
zich met een
video, de overige 22 waren met hun verhaal te
vinden op posters en op de EU website. Ook
Europa Uomo was goed vertegenwoordigd op de
posters met vier leden uit Europa: Louis Denis,
Vasil Koprda, António Pereira Pinto en Hannu
Tavio. De schrijver van dit artikel deed dit
overigens voor Nederland.
Op 7 en 8
december 2009 vond
de eerste
voorbereidende
vergadering plaats in
Brussel waar alle
geselecteerde
organisaties waren
uitgenodigd. Androulla
Vassiliou (nu als
vertrekkend
gezondheidscommissaris) gaf te kennen dat
hoewel de partnership
een voorstel was op de
visie van de Europese
Commissie, het succes nu in de handen van de
deelnemende organisaties lag. Zij vroeg speciale
aandacht voor preventie, screening en vroege
opsporing van kanker. Nick Fahy, hoofd van de
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Health Information Unit
DG Sanco, gaf aan wat
er van de organisaties
verwacht wordt en hoe
de werkwijze en
financiering zal plaats vinden. Doel is 2020, er is
dus werk aan de winkel! De partnership is
ingesteld voor de komende drie jaar. Van de
partners wordt verwacht dat zij vele organisaties,
de z.g. “stakeholders”, betrekken in de voortgang
om de draagkracht zo breed mogelijk te maken.
De aandachtsgebieden zijn:
1) Gezondheidspromotie en preventie;
2) Herkennen en promotie van goede
voorbeelden in de zorg rondom
kankergerelateerde zorg (best practice);
3) Het verzamelen en analyse van
vergelijkbare data;
4) Gecoördineerde en gezamenlijke
benadering m.b.t. het kankeronderzoek.
De inzet zal echter niet beperkt blijven tot de
deelnemende organisaties, maar zich uitbreiden
tot elke organisatie en personen die iets
waardevols kunnen toevoegen aan de kwaliteit in
het gevecht tegen kanker. Op Europees,
nationaal, regionaal en zelfs op lokaal niveau is
waardevolle kennis te vinden. Organisaties die
menen dat zij ook wat kunnen toevoegen aan “de
partnership” kunnen zich aansluiten bij de
Europese organisaties om hun stem te laten
horen. In dit geval wil ik de

prostaatkankerorganisaties uitnodigen dit te doen
bij Europa Uomo of ECPC. Overigens zal
Slovenië als land een leidende rol hebben.
Geheel terecht. Het was immers ook Slovenië die
kanker duidelijk op de Europese agenda plaatste.
De European Cancer Patient Coalition (ECPC)
was daarbij een belangrijke partner. Europa Uomo
was tijdens de partnershipvergaderingen
overigens ook goed vertegenwoordigd door Tom
Hudson en Louis Denis. Uw bestuur.
Wat betekent dit nu voor
prostaatkankerpatiënten in Europa? Ik durf te
zeggen: veel. Europa Uomo heeft een sterk en
gemotiveerd bestuur en de recente “Call for
prostate cancer” van Europa Uomo heeft duidelijk
gemaakt dat ook Europa Uomo nog wat op haar
lijstje heeft staan wat verbeterd kan worden.
Zaken als onder- en overbehandeling en uiteraard
vroege opsporing en screening. Voorkomen is
beter dan genezen. In mijn functie van
penningmeester-bestuurder van de European
Cancer Patient Coalition (ECPC), die de oproep
ook heeft onderstreept, zal ik graag een bijdrage
leveren aan elke verbetering. Vaak kunnen als
gevolg van eenvoudige en tijdige screenings vele
mannen nog lang genieten van een stukje
kwaliteit van leven als zij ouder worden. En wie wil
dat niet? Ik ga er in ieder geval ook voor.
link naar de partnership;
http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases
/diseases/cancer/index_en.htm#fragment0

Boekbespreking
Rik Desmet
ERECTILE DYSFUNCTION
Culley Carson & Chris G. Mc Mahon
Dit boek van de Amerikaanse uroloog Culley
Carson en de Australische seksuoloog Chris
McMahon beslaat zeven hoofdstukken. Het is in
de eerste plaats bedoeld voor medici en
paramedici. Maar goed geïnformeerde leken of
patiënten zouden er ook nuttige informatie kunnen
uit putten.
De auteurs brengen alle oorzaken van ED
(Erectile Dysfunction of erectieproblemen) in
beeld: van ongezond leven over psychische
stoornissen tot ouderdomskwaal, en ook als
gevolg van medicatie.
In het eerste hoofdstuk bespreken de

schrijvers de epidemiologische en
pathopsychologische aspecten. De auteurs
verklaren hoe een erectie tot stand komt.
Lezers vinden er ook een overzichtelijke tabel
met de mogelijke oorzaken van een ED.
In hoofdstuk twee gaan de auteurs dieper in
op de diagnosestelling en de mogelijke
therapieën. In verschillende tabellen zien we weer
een verkorte uiteenzetting van de mogelijke
oorzaken van ED en de eventuele therapieën.
Hoofdstuk drie behandelt de medische
bestrijding van ED. Er wordt een experimentele
studie gewijd aan het analyseren van de
psychologische gevolgen van de medische
bestrijding (Bv: Een beperkte groep mannen krijgt
een placebo, terwijl een ander aantal, verdeeld
over twee groepen, verschillende hoeveelheden
krijgen van een bepaald medicament).
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Er is een tweede boek met als oorspronkelijke
titel: “Cuisiner avec les aliments contre le cancer”.
Waar in de Nederlandse vertaling bij de titel
“KOOKBOEK” is toegevoegd, en waarin een
reeks recepten zijn opgenomen.
Beide boeken tonen aan dat simpele
voedingsmiddelen zoals kool, knoflook, bessen...
krachtige stoffen bevatten die actief zijn tegen
kanker.
Op een begrijpelijke manier en mooi
geïllustreerd beschrijven deze boeken welke
voedingsmiddelen nuttig zijn tegen kanker en hoe
ze best bereid worden.

De verschillende behandelingsmethoden
komen aan bod (oraal, inspuiting, enz.).
Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan het
vacuüm zuigen met een speciale pomp. Hier
beschrijft men zowel het werktuig als de methode.
De resultaten en de mogelijke complicaties
worden niet uit de weg gegaan.

Nutricijnen: voedingsmiddelen met krachtige
kankerwerende eigenschappen, die de ziekte
kunnen bestrijden zonder schadelijke
bijwerkingen, vormen een belangrijke aanvulling
op de tegenwoordig beschikbare
behandelingswijzen.
Nutratherapie is een voortreffelijke illustratie
van de metronomische therapie, waarbij kleine
doses van kankerremmende stoffen dagelijks
worden gebruikt.

Hoofdstuk 5 behandelt de chirurgische
ingreep. (Bv. door middel van implantaten). De
auteurs beschrijven de verschillende soorten van
deze operatieve behandeling.
Tot slot behandelen beide auteurs nog de
verwante medische gevolgen van de verschillende
methoden en een korte uiteenzetting van
verschillende ejaculatieproblemen, zoals te
vroege, een uitgestelde of een pijnlijke zaadlozing.
Conclusie: een helder boek, maar gezien zijn
vele medische termen is het zoniet uitsluitend dan
toch voornamelijk voor medisch geschoolde
personen. Het geeft wel een helder beeld van alle
aspecten van ED, mede door zijn vele
overzichtelijke tabellen.
Culley Carson & Chris G. Mc Mahon, Erectile
Dysfunction, Oxford, Health Press Ltd, 2008, 4e
editie, ISBN 978-1-903734-67-4.

Luc Decroos
ETEN TEGEN KANKER
Richard Béliveau en Denis Gingras.
Oorspronkelijke titel: “Les aliments contre le
cancer”, door twee Canadese wetenschappelijke
onderzoekers gespecialiseerd in de oncologie.

Eten tegen kanker. De rol van voeding bij het
ontstaan van kanker. Utrecht/Antwerpen, Kosmos,
2006. ISBN: 078 90 215 81859. Prijs: 24,94 euro.
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Zin en onzin van nomogrammen
in prostaatkankerbehandeling
Steven Joniau MD en Kathy Vander Eeckt MD, Dienst Urologie, UZ Leuven
In de medische praktijk zijn er vaak snelle
antwoorden nodig op vragen over
ziektepresentatie en ziektekenmerken, en meer
specifiek over ziekteprognose. Nomogrammen
zijn hulpmiddelen die de arts geïndividualiseerde
inschattingen bezorgen van bijvoorbeeld het risico
op progressie van een ziekte of het risico om aan
een bepaalde ziekte te overlijden. Aldus helpen ze
de arts bij het maken van medische beslissingen.
In de urologie werden nomogrammen
geïntroduceerd in de jaren 1990. De meerderheid
van de bestaande urologische nomogrammen
maken predicties over prostaatkankerrisico,
voorspellen de pathologie na prostaatchirurgie, en
geven een inschatting over het succes van een
gegeven behandeling.
Voorstanders vinden dat er een tekort is aan
gepersonaliseerde antwoorden die accuraat,
betrouwbaar en evidence-based zijn. Zo is de
voorspelling van een expert clinicus voor een
klinische vraag bij een gegeven patiënt slechts
voor 50 à 60% accuraat. Nomogrammen
daarentegen zijn gebaseerd op de resultaten van
tientallen, zelfs honderden patiënten die in
dezelfde klinische situatie waren, en ze leveren
hierdoor voorspellingen met 70 tot 85%
accuraatheid. Nomogrammen, regressiebomen en
tabellen maken aldus geïndividualiseerde
voorspellingen en zijn volgens voorstanders het
meest accurate hulpmiddel.
Op heden zijn er echter zeer veel
verschillende nomogrammen welke nog niet
gevalideerd zijn. Gezien dit overaanbod, werden
gevalideerde nomogrammen gegroepeerd. Ze zijn
gemakkelijk te vinden op de website
www.nomogram.org.
Het gebruik van de huidige nomogrammen zijn
volgens tegenstanders om verschillende redenen
niet aan te raden. Eerst en vooral zijn deze
nomogrammen gemaakt aan de hand van
historische gegevens. Deze zijn vaak afhankelijk
van bepaalde gewoonten/protocols van een
bepaald instituut, waardoor de vraag rijst of
nomogrammen gebaseerd op deze data kunnen
worden toegepast op elke individuele patiënt. Ten
tweede bestaat er een plejade van nomogrammen
voor de inschatting van hetzelfde risico

(bijvoorbeeld het risico op PSA-herval na chirurgie
voor prostaatkanker). Gezien dit overaanbod
wordt het voor de clinicus virtueel onmogelijk om
hierin een keuze te maken. Vermoedelijk is dit één
van de hoofdoorzaken waarom nomogrammen
nog steeds ondergebruikt worden. Ten derde
plaatst een nomogram de patiënt op een punt in
een risicospectrum van nul tot 100%, met een
marge van onzekerheid. Een clinicus werkt echter
met duidelijke cutt-offs/risicogroepen om
behandelingsbeslissingen te funderen. Tenslotte
leveren weinig nomogrammen voorspellingen over
belangrijke klinische eindpunten zoals
metastatische progressie en dood. Dit is echter
net wat voor de patiënt belangrijk is.

Samengevat voorzien nomogrammen de
clinicus en de patiënt van een vrij accurate risicoinschatting. Zowel voor- als tegenstanders zijn
echter van mening dat dit enkel een hulpmiddel
kan zijn. Nomogrammen blijven verder statistische
hulpmiddelen en geven ons slechts een risicoinschatting met een marge van onzekerheid. De
keuze van een behandeling zal bijgevolg niet
enkel afhangen van deze nomogrammen, de
ervaring van de clinici spelen hier ook een grote
rol. Echter, zolang er geen betere tools zijn die
met een hogere accuraatheid het individueel risico
kunnen bepalen, verdienen nomogrammen zeker
een plaats in de huidige oncologische urologie.
Mogelijks worden in de toekomst specifiekere
biomarkers en meer accurate
beeldvormingstechnieken ontwikkeld, waardoor
deze op termijn de huidige nomogrammen kunnen
vervangen.
Een nomogram is een diagram of grafiek waarvan twee of meer
bij elkaar horende waarden kunnen worden afgelezen.
Definitie uit: A. Jochems & F. Joosten, Zakwoordenboek der
Geneeskunde, Doetinchem, Reed Elsevier, 2009, 29ste druk, p. 612.
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KORT

De kers op de taart:

Brigitte Dourcy-Belle-Rose

De European CanCer Organisation (ECCO)
heeft zich nog aangesloten bij de oproep van
Europa Uomo (zie PROSTAATinfo 8 (2005) 4).

Wist u dat het PCPT (Prostate Cancer
Prevention Trial), een bekende Amerikaans studie,
besloot dat deelnemers zonder behandeling na
zeven jaar controle tot 60% minder risico hadden
op een Gleasonscore van acht tot tien met een
lagere cholesterolwaarde in het serum? Toch eens
met je huisarts praten over cholesterol?

Wij Ook…

Het kan nog kleiner. Na de chirurgische snede
kwam de kijkoperatie met drie à vier openingen. In
het UZ Gent opereert men nu langs de navel. Een
nieuwe ervaring voor de artsen, en de patiënt
heeft geen littekens meer.

Ieder van ons herinnert zich de vriendschap,
de energie en het stralend optimisme van Manuel
(Manu) Seminck. Geboren te Malaga in 1929, is
deze gentleman op 18 december 2009 overleden
na een jarenlange strijd tegen darmkanker.

Weg met de kleine lettertjes. Vanaf maandag
11 januari 2010 zijn alle bijsluiters van
geneesmiddelen te raadplegen op de website van
het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (www.fagg-afmps.be).
Deze website kan voor u nuttig zijn, bijvoorbeeld
om te controleren of uw geneesmiddelen geen
interacties hebben met elkaar.

Tot op de palliatieve afdeling van het
Middelheimziekenhuis bleef hij een joviale
gastheer met zijn ijskast vol wijn, sherry en
ansjovis. Van het prille begin van Wij Ook zetelde
hij in de Raad van Bestuur met veel goede raad
en evenveel kwinkslagen.

Goed artikel gelezen in S-magazine (van
december 2009) over de plaats van de urologie in
het ziekenhuis. Een grote afwezige. Tot een derde
van de opgespoorde prostaatkankers na een
PSA-screening dient niet onmiddellijk te worden
behandeld.

Afscheid

Manu, we zullen je missen, maar onthouden
vooral uw voorbeeld als een vriend onder
vrienden en lotgenoten in Wij Ook vzw.
Louis Denis
Voorzitter Wij Ook vzw

De mogelijkheid tot actieve monitoring
(Engels: “active surveillance”) dient met de patiënt
te worden besproken na de diagnose
prostaatkanker. Europa en Canada pionieren deze
methode al tien jaar. De opinieleiders in de USA
volgen nu eindelijk. Een doorbraak!
Minder verantwoorde informatie in het
magazine Goed gevoel: de “wonderpil” tegen
prostaatkanker. Het betreft het hormoon
beïnvloedende “arbiraterone” dat de overgang van
cholesterol naar geslachtshormoon blokkeert en
zo het mannelijk hormoon vermindert. Het betreft
een molecule in de gekende reeks
aminoglutethimide, ketoconazole, liarozole, enz.
Alleen te gebruiken bij patiënten met een
gevorderde prostaatkanker die niet meer reageert
op de gewone behandelingen. Is niet nieuw en is
zeker geen wondermiddel. Bedenk dat de mens
het enige zoogdier is dat geslachtshormonen kan
produceren langs het metabolisme van de
bijnierschorshormonen.
Onze bedenking: de informatie die men in de
media aantreft is meestal onvolledig en creëert
veel valse hoop over nieuwe producten en
technologieën die op de markt komen.

Manu Seminck

Vernieuwing van uw
lidmaatschap 2010
Als vriend van “Wij Ook vzw” of sympathisant
wenst u op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes
die u het leven aangenaam kunnen maken.
Blijf ons dus steunen en schrijf vandaag uw
bijdrage over op ons gekend rekeningnummer:
403-7149301-86 van “Wij Ook vzw“.
Gewoon lid: 20 €. Steunend lid: minimum: 40 €.
U zal de volgende nummers van
PROSTAATinfo dan niet missen.
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