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Professor Denis, directeur Wij Ook, kreeg de Life Time
Achievement Award in Stockholm (p 8)

3.000.000

In Europe (EU) 3.000.000 men live with prostate cancer. Each
year 300.000 men learn that they have prostate cancer and
68.000 die of prostate cancer. Both numbers increase every
year.
Europa Uomo is a confederation of 22 representative national
patients’ support groups for prostate diseases in general and
prostate cancer in particular.
Hence, we call for the commitment and action necessary for
men to have timely access to the right treatment. Specifically,
we call on:
1] Recognition by governments of the morbidity and mortality
burdens of prostate cancer.
2] Commitment from governments to ensure sustainable support
for basic and clinical research for new biomarkers and cancer
treatment trials.
3] Health professionals to educate the public about the risk
factors for prostate cancer, such as family history

4] Physicians to tailor treatment for the individual patient through
the appropriate use of PSA testing avoiding over and
undertreatment.
5] Society to build partnerships in helping to reduce the burden of
EUROPA UOMO

Secretariat
Lange Gasthuisstraat 35-37
2000 Antwerpen - Belgium
Tel.: +32.3.338.91.54
Fax.: +32.3.338.91.52
E-mail: europauomo@skynet.be

© eb 2009

The European Prostate Cancer Coalition

15 jaar OCA

Dr. Luc Dewilde, Directeur OCA vzw

Enkele weken geleden hadden wij het groot
genoegen het 15-jarig bestaan van het
Oncologisch Centrum Antwerpen (OCA) te
mogen vieren (zie verder in dit blad). De vzw als
dusdanig bestaat in feite al bijna 18 jaar. In de
archieven vinden wij namelijk 26 november 1996
vermeld als datum van de
oprichtingsvergadering.

Toen ondertekenden vijftien stichtende leden,
onder voorzitterschap van ere-burgemeester Bob
Cools, toen voorzitter van het OCMW
Antwerpen, de statuten van de vzw, met als
devies “Voor gezondheid en levenskwaliteit in de
brede zin en tegen kanker”, en die tot doel had:
“Het verstrekken van gezondheidsvoorlichting en
-opvoeding aan de bevolking, de psychosociale
begeleiding van kankerpatiënten en hun
omgeving, het ondersteunen van alle mogelijke
initiatieven gericht naar de bevolking, en met de
strijd tegen kanker als inzet. Deze activiteiten
vinden plaats in het kader van de algemene
voorlichting inzake gezondheid. Verder het
ondersteunen, stimuleren, begeleiden,
coördineren en evalueren van preventief en
epidemiologisch onderzoek rond kanker en
levensstijl, en fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de oncologie”.
Hieraan is later, in 2012, één artikel toegevoegd:
“Patiënt en zorgverlener dichter bij elkaar
brengen door samenwerking met de huisartsen,
specialisten en alle betrokkenen in het
gezondheidsbeleid in een multiprofessioneel
kader”.
Het ontstaan van de vereniging, en niet in het
minst het voortbestaan ervan, is ongetwijfeld te
danken aan het onverdroten dynamisme van
Prof. Louis Denis die al in 1981, als toenmalig
voorzitter van de Medische Raad, het
Oncologisch Centrum Middelheim oprichtte.
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Ondertussen is er inderdaad veel water door
de Schelde gevloeid. Het was echter niet altijd
even vanzelfsprekend, en het is enkel dank zij
de blijvende steun van de Provincie, de Stad en
het OCMW Antwerpen, dat het Oncologisch
Centrum Antwerpen tot nu heeft kunnen
overleven.

Onder het OCA-dak herbergen we een vijftal
verenigingen, voor dewelke de zorg voor de
patiënt het hoogste doel is: Recht op Waardig
Sterven, Onthaalcentrum Naboram
(borsttumoren), Werkgroep Hersentumoren,
Narcotics Anonymous en uiteraard Wij Ook
(prostaatziekten). OCA blijft een klein centrum
met een minimaal budget, volledig gerund door en laten wij dit vooral niet vergeten - tientallen
onbezoldigde vrijwilligers, doch uitstekend
gefocust op lokale, nationale en internationale
samenwerking rond de noden van de patiënt. De
evenwaardige betrokkenheid van de patiënt als
partner is onvermijdelijk als norm in de
gezondheidszorg, maar er is nog een lange weg
te gaan.

De sleutelrol van het Voorlichtingscentrum is
de gelegenheid te scheppen om alle actieve
krachten in Antwerpen voor gezondheid en tegen
kanker te laten samenwerken en de huisartsen
te betrekken bij alle initiatieven om een baken
van voorlichting en vertrouwen te blijven voor
patiënt en familie.
Om dit doel te bereiken werkt het OCA
samen met alle geïnteresseerde organen, zoals
mutualiteiten, gezondheidsbeleid, huisartsen,
universiteiten, professionele organisaties,
Vlaamse Liga tegen Kanker, Stichting tegen
Kanker, Provinciaal Instituut voor Hygiëne,
patiëntengroepen, enz., en worden verscheidene
preventieprojecten uitgewerkt. Solidariteit is en
blijft in de toekomst levensnoodzakelijk om onze
strijd te kunnen winnen. Samen met onze jonge
dynamische voorzitter Marco Laenens hebben
we hiervoor alle troeven in handen.

15 Boekbesprekingen
Willy Walschaert, Henk Van daele, Willie
Walschaert, André Deschamps, Luc Dejaegher
19 CyberKnife™ onder het mes
Erik Briers

Omslagfoto
Op het 29ste Congres van de EAU te
Stockholm kreeg onze directeur Louis
Denis (L) de Life Time Achievement
Award voor zijn levenslange roeping
als uroloog, vorser, organisator en
stimulator van patiëntenverenigingen.
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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 betrokkenheid en
meevoelen rond de mogelijke lichamelijke, geestelijke en sociale
problemen die we allemaal persoonlijk meemaken of kennen.
Hiervoor is er eveneens een programma Feel+ ontwikkeld om aan
deze problematiek bij te dragen.

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 of via de website www.wijook.be. In de
lidmaatschapsbijdrage is een abonnement op PROSTAATinfo
inbegrepen.
Wij Ook Belgium vzw -/- Nous Aussi Belgique -/- Wir Auch Belgien
Een chapter van ”Us Too International”
Founding member of
Europa Uomo, “The European Prostate Cancer Coalition”.

Secretariaat Wij Ook Belgium vzw
Lange Gasthuisstraat 35-37
2000 Antwerpen
Tel: 03/338.91.54
Fax: 03/338.91.52
e-mail: info@wijook.be
Web: www.wijook.be
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Behandeling met de
CyberKnife™, een
persoonlijke ervaring
Hans Randsdorp, Voorzitter Europa Uomo
Ongevraagd een PSA test

In 2006 is bij mij prostaatkanker vastgesteld.
Met dank aan mijn huisarts die ongevraagd een
PSA-test meenam toen ik voor bloedonderzoek
in verband met een andere klacht bij hem kwam.
Kom daar tegenwoordig nog maar eens om.
Huisartsen hebben in Nederland nu als richtlijn
om een PSA-test zoveel mogelijk te
ontmoedigen!

Maar met een PSA van 5 en een
Gleasonscore van 6 lag de mogelijkheid om
eerst maar eens af te wachten voor mij open, en
daar heb ik dan ook voor gekozen
Ik moet wel zeggen dankzij de
geruststellende woorden van mijn uroloog die
mijn, van internet geplukte, gedachte dat het
zo’n vaart niet zou behoeven te lopen,
bevestigde. Althans voor het eerste half jaar.
“Eerst maar eens kijken hoe het zich ontwikkelt”
waren zijn woorden en daar was ik het helemaal
mee eens.
Na ruim zes jaar bij deze prima uroloog
onder controle te zijn geweest, was mijn PSAwaarde langzaam gestegen naar 10,5. Gelukkig
bleef de Gleasonscore ongewijzigd.
Ik had mij steeds meer verdiept in
prostaatkanker en mij aangesloten bij de
Nederlandse patiëntenbeweging voor mannen
met prostaatkanker en hun naasten (de PKS).

Dat gaf mij de informatie en het vertrouwen
om samen met mijn uroloog voor mijzelf te
bepalen op welk moment ik een stap in de
richting van een behandeling moest zetten.

Ik vertelde mijn uroloog al in een vroeg
stadium dat ik bij een PSA van 10 afscheid van
hem zou nemen en mij zou vervoegen bij een
multidisciplinair behandelingscentrum. Mijn
uroloog was zelf verbonden aan een
streekziekenhuis met een beperkt aantal
behandelopties. Op zich nog geen bezwaar mits
een dergelijk ziekenhuis deelneemt in een
samenwerkingsverband van meerdere

ziekenhuizen met meerdere disciplines in
behandeling van prostaatkanker en een
duidelijke gezamenlijke visie op multidisciplinaire
behandeling. Mijn streekziekenhuis was toen nog
niet zover.

Eind van actieve surveillance

Toen mijn PSA eind 2012 tot 10 was
gestegen, heb ik in goede sfeer afscheid
genomen van mijn uroloog en mij aangemeld bij
het Prostaatcentrum zuidwest Nederland in
Rotterdam.
Een samenwerkingsverband tussen het
Universitair medisch centrum Erasmus MC
(waartoe ook de Daniel den Hoed kliniek
behoort) en het St. Franciscus Gasthuis.

Mijn keuze was toen al wel mede bepaald
door de aanwezigheid van de Cyberknife™ in de
Daniel den Hoed kliniek.

Gedurende het onderzoek en de diagnoses
die in de loop van de volgende maanden werden
verricht kwam ik tot de conclusie dat ik een
verdere ontwikkeling van de kanker niet meer
wilde afwachten. Vervolgens was de vraag op
welke wijze ik mij zou laten behandelen.

Een persoonlijke keuze

Eigenlijk lag voor mij het uitgangspunt van de
behandeling al vast.

Ik ben werkzaam geweest in de techniek, en
wellicht klinkt het vreemd maar vanuit mijn
ervaring met het onderhoud van machines en
apparatuur had ik de vaste overtuiging dat je het
falen en herstellen van onderdelen van goed
werkende mechanismen (denk in dit geval aan
“organismen”) niet moet onderzoeken en
verhelpen door het uit elkaar te halen (denk in dit
geval aan “opereren”).
Het leek me beter is om met intelligente en
verfijnde apparatuur van buitenaf in te grijpen om
de goed werkende onderdelen (denk hier aan
“organen”) zo weinig mogelijk te beschadigen.
Als dat je uitgangspunt is, dan ligt de keuze voor
bestraling voor de hand.
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goudstaafjes (die mag je
houden). Op deze wijze is de
prostaat altijd in beeld te
brengen.

Als dat is gebeurd moeten
CT-scan en MRI de ligging van
de prostaat en omliggende
organen zoals blaas en
endeldarm in beeld brengen.

Figuur 1: Bij de voorbereidingen van de behandeling met de Cyberknife™ worden alle organen
met CT scan’s in beeld gebracht, zo ziet de arts ook precies waar de straling weg moet blijven.

Vanzelfsprekend zijn er dan nog
overwegingen die de kans op incontinentie,
impotentie en nog een paar andere mogelijke
bijverschijnselen betreffen. Voor sommige van
die overwegingen geldt niet zonder meer dat
bestralen een beter resultaat zal opleveren, maar
voor mijzelf leverden de andere overwegingen
geen veranderde keuze op. Bestralen dus, maar
niet zomaar.

Ook de ligging van de
plasbuis komt in beeld. Dit
beeldonderzoek dient uitgevoerd
te worden met een standaard
hoeveelheid vocht in de blaas en
dat gebeurt via het inbrengen
van een katheder via de penis.

Op deze wijze kan de blaas naar behoefte
gevuld dan wel geleegd worden. Zelf vond ik dit
het meest lastige onderdeel van de behandeling,
maar de vrees ervoor bleek groter dan de
overlast. Dat zeg ik er voor de geruststelling
maar bij.

Want in de Daniel den Hoed
hebben ze al een paar jaar
ervaring met het gebruik van de
Cyberknife als
bestralingstoestel. En dat
toestel sloot wel heel direct aan
op mijn definitie van “met
intelligente en verfijnde
instrumenten van buitenaf
ingrijpen precies op de plek
waar het nodig is”.
Kijk eens op de site
http://www.prostaatcentrumzwn.nl/ of google maar eens
met de zoekterm “Cyberknife”
en het zal duidelijk worden wat
ik bedoel.

Figuur 2: Bij de bestraling wordt de dosis over een zeer groot aantal kleine dosiseenheden
verdeeld die individueel vanuit verschillende hoeken op de prostaat worden gericht dit om
andere organen in de omgeving te sparen.

Beperkingen van de techniek

Niet alle prostaattumoren kunnen met de
Cyberknife™ behandeld worden. Bij een PSA
boven 15 wordt het lastig en dat geldt ook voor
een Gleasonscore boven 6. Ik zat nog binnen
die grenzen en zo kwam ik zonder veel te
twijfelen uit op de behandeling met de
Cyberknife.

Deze behandeling vereist een paar
belangrijke voorbereidingen. Omdat de
Cyberknife™ een bestralingsrobot is, moet deze
aangestuurd worden tijdens de behandeling.

Dit gebeurt om te beginnen met het in de
prostaat aanbrengen van een paar (meestal vier)

Ook de darmen moeten zich rustig houden bij
het beeldonderzoek en (belangrijk) later bij de
behandeling. Om die reden moet je gedurende
enige tijd een vezelarm dieet volgen
Op basis van het beeldmateriaal maakt de
radioloog een bestralingsplan.

Daarbij komt een prachtige eigenschap van
de Cyberknife™ naar voren. Het apparaat kan
namelijk straling met verschillende diameters
produceren. Door het gebruik van verschillende
diameters kan de grillige vorm van de prostaat
precies afgedekt worden met de nodige
bestraling waarbij omliggende organen,
zenuwbanen en de plasbuis maximaal gespaard
kunnen worden.

En als er bij de MRI kankercellen in beeld zijn
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gekomen, zal de radioloog met zijn
bestralingsplan deze clusters van cellen
trakteren op een extra dosis bestraling.

Tijdens de voorbereidingen wordt er voor elke
te behandelen patiënt een eigen matrasje
gemaakt, geheel naar de vorm van je eigen
lichaam. Het is een soort “zitzak” gevuld met PU
korrels waarop je gaat liggen. De zak wordt naar
je lichaam gevormd en als de zak vervolgens
vacuüm gezogen wordt ontstaat een persoonlijke
vormvaste matras die voor de verdere
behandeling gebruikt wordt om te bereiken dat je
altijd in dezelfde positie ligt en blijft liggen.

De behandeling

De behandeling zelf duurt (maar) vier
opeenvolgende dagen. Dat is ook een groot
voordeel ten opzichte van andere bestralingen
die vaak meer dan 30 dagen achtereen vergen.

Elke behandelingsbeurt duurt drie kwartier tot
een uur. Je ligt op een tafel die alleen aan het
hoofdeinde wordt gesteund. Apparatuur in de
behandelingsruimte houdt voortdurend in de
gaten waar jouw prostaat zich bevindt (de
goudmarkers verraden zijn positie). Deze
apparatuur stuurt de Cyberknife™.

Nevenwerkingen op korte termijn

Over het resultaat van mijn behandeling kan
ik eigenlijk kort zijn. Ik ondervind nauwelijks of
geen negatieve gevolgen van deze behandeling.
Even ging het plassen wat lastig (de prostaat
vindt de bestraling onaangenaam en gaat tijdelijk
wat zwellen) maar dat was heel snel verholpen.
Alle bekende, al dan niet tijdelijke,
verschijnselen als incontinentie, impotentie en
vermoeidheid zijn aan mij voorbij gegaan.

Dat is natuurlijk heel mooi, maar het gaat
vooral om de vraag of met de behandeling het
beoogde doel is bereikt. Daarover kan je bij deze
bestraling niet op korte termijn iets zeggen.
Minimaal een jaar later, soms pas na twee jaar,
staat het eindresultaat vast. De bedoeling is dat
de PSA-waarde daalt naar een waarde tussen 0
en 0.5. De ontwikkeling daar naartoe kan met
horten en stoten gaan.

Kijk eens op internet, het is een soort
speelgoedkanon op armen die bewegingen in
alle richtingen kan maken.

En alhoewel de prostaat zich een beetje
kan verplaatsen, helpt ook vluchten hem niet
meer want de “stuurapparatuur” houdt de
goudmarkers in beeld en stuurt het
bestralingskanon, zodat deze zijn bestraling
altijd op het beoogde doel kan blijven afvuren.

Als het nodig is kan zelfs de tafel waarop
je ligt, en die in alle richtingen kan schuiven en
kantelen, meedoen aan het handhaven van de
juiste posities.

Liggend op de behandelingstafel is het heel
bijzonder om het “bestralingskanon” aan het
werk te zien. Het apparaat draait via de
beweegbare armen waarop het is gemonteerd
om je heen.

Soms zie je het kanon niet eens meer als het
van vrijwel onder de tafel zijn straling op je
prostaat afvuurt. Gedurende een behandeling
van (in mijn geval) 45 minuten wordt zodoende
de bestraling vanuit wel 150 tot 200
verschillende posities uitgevoerd.

Figuur 3: een overzicht van de Cyberknife™ behandelings zaal

Bij mij was de PSA na behandeling van 14
gedaald naar 4.4, hoopvol!

Ongunstige neveneffecten zoals ontstekingen
van de prostaat, komen niet veel voor. In orde
van grootte minder dan in 5% van de
behandelingen.
Het is mijn persoonlijk verhaal, een keuze in
eerste instantie gebaseerd op mijn overtuiging
die velen wellicht eigenaardig in de oren klinkt
maar uiteraard persoonlijk is.

Telkens weer de prostaat treffend en de
kankercellen voor zover deze in beeld gebracht
konden worden. Organen, zenuwcellen en
plasbuis worden weinig getroffen en daarmee
minimaal belast.

PROSTAATinfo 13(2014)2 p-7

Professor Denis gehuldigd in
Stockholm
Anja Vancauwenbergh, Secretariaat OCA vzw – Wij Ook België vzw

Het 29ste jaarlijks congres van de European
Association of Urology (EAU) werd dit jaar
georganiseerd in Stockholm van 11 tot 15 april
2014. Dit interactief en globaal georiënteerd
congres opent traditioneel met een nationale
culturele manifestatie van het gastland en de
uitreiking van de jaarlijkse prijzen aan
verdienstelijke leden.

Ongeveer de helft van de 14.000
geregistreerde deelnemers was op post voor de
gala-avond in Expo Stockholm. De sfeer kwam er
onmiddellijk met het Divine Trio in medewerking
met het Stockholm Sinfonietta en het mannenkoor
van de Studentsångare die oude Zweedse
liederen in een klank- en lichtspektakel brachten,
gevolgd door een populaire medley van
hoogtepunten uit de Italiaanse opera.
Professor Per-Anders Abrahamsson nam de
overhandiging van de 2014 prijzen waar. Eén der
belangrijkste prijzen is de Frans Debruyne Life
Time Achievement Award die sinds 9 jaar
uitgereikt wordt. Deze prijs wordt uitgereikt voor
een langdurige en belangrijke bijdrage aan de
activiteiten en ontwikkeling van de EAU.

Bij de opsomming van de talrijke
wetenschappelijke prijzen, de oprichting van
internationale verenigingen, tientallen congressen
en symposia en honderden publicaties viel op dat
professor Louis Denis een groot aandeel van zijn
wetenschappelijke en organisatorisch werk
besteedde buiten zijn roeping als uroloog.

Het voorzitterschap van de European
Organisation for Research and Treatment of
Cancer (EORTC), zijn bestuursfuncties in de
International Union against CanCer (UICC) en de
oprichting van de European Journal of Cancer
(EJC) gebeurden inderdaad buiten de EAU. Hij
eindigde met een grapje of iemand geloofde dat
Louis die 50 boeken geschreven heeft. Deze
antwoordde op zijn gebruikelijke Antwerpse stijl
dat hij met het inschrijvingsnummer in de EAU
van 0103 wel genoeg tijd had.

Inderdaad meent hij dat hij zonder de hulp van
zijn leermeesters, collega’s, medewerkers,
vrienden en zeker familie, een lege schelp zou
gebleven zijn.

Denis vernoemde vooral de duizenden
medewerkers en verpleegkundigen die de
urologische zorgen garanderen aan de bevolking
terwijl de professor op studiereis is. Aan allen
droeg hij deze prijs op en in de persoonlijke sfeer
aan drie medewerkers: Dr. Pierre Nowé, zijn
rechterhand in het Antwerps Ziekenhuisnet; Prof.
Dr. Frans Keuppens, zijn rechterhand in het UZ
Brussel en Mevr. Brigitte Dourcy-Belle-Rose voor
40 jaar steun en inzet in alle initiatieven.

Denis vervolgde met raad aan de jonge
collega’s. Het EAU is een open huis gebouwd op
een rotsformatie van samenwerking. Alle
subgroepen in de urologie en aanverwante
steungroepen zijn er welkom. Een open huis voor
specialisten uit alle werelddelen. Een open huis
voor gelijkwaardige kansen, ongeacht uw
voorkeur in de specialiteit voor alle
geneeskundigen en verplegend en technisch
personeel.

Zodra deze EAU de kans geeft te dienen, is
aanvaarden de boodschap. De toekomst om
optimale therapie en holistische zorgen voor onze
patiënten te waarborgen zal moeilijker worden.
“Plus est en vous” en op ieder van u komt het
aan.
Een pittig detail: Prof. Frans Debruyne begon
zijn loopbaan als medeassistent van collega
Pierre Nowé in het St. Janziekenhuis in Brugge.
De cirkel is rond. Het was een vreugdevolle en
vruchtbare halve eeuw urologie.

Louis Denis bedankte de EAU voor deze
erkenning voor zijn oude en nieuwe teams en het
globaal network gecreëerd over de laatste 50 jaar.
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Jubileum 15 jaar OCA
Dr. Luc Dewilde

Enkele weken terug vierde het Oncologisch
Centrum Antwerpen haar vijftienjarig jubileum. Op
15 maart werden de feestelijkheden geopend met
een gedenkwaardig lustrumconcert in het
prachtige kader van de vijftiende-eeuwse OnzeLieve-Vrouwekapel van het Sint Elisabethgasthuis
in het Centrum Elzenveld. Naast de vijf
verenigingen onder de koepel van het OCA
(RWS, Onthaalcentrum Naboram, Narcotics
Anonymous, Werkgroep Hersentumoren en
uiteraard Wij Ook) hadden wij voor de organisatie
de steun van OCMW Antwerpen, Stad Antwerpen
en Provincie Antwerpen. Het was een prachtig
programma waarbij, na de verwelkoming door
onze voorzitter Marco Laenens, Tatjana Scheck,
viool, en Kurt Hollants, piano, ons, volledig
belangloos, vergastten op wondermooie muziek
van Mozart, Kreisler, Tchaikovsky, Bloch, Gade en
Monti. De talrijke aanwezigen, waaronder Mevr.
Monica De Coninck, Minister van Werk en exvoorzitter van OCA, apprecieerden het concert
waarvan getuige de minutenlange ovatie naar de
artiesten toe, die dan ook door Mevr. Brigitte
Dourcy-Belle-Rose in naam van het OCA in de
bloempjes werden gezet. Er volgde een
gesmaakte informele receptie in de Professor
Somméezaal waar iedereen nog kon bijpraten en
nagenieten van de mooie avond.

De feestelijkheden ter gelegenheid van het
vijftienjarig jubileum van het OCA werden op 26
maart verder gezet en geofficialiseerd door een
ontvangst, gevolgd door een receptie, op het
Schoon Verdiep van het Stadhuis van Antwerpen.
Samen hiermee werd hulde gebracht aan de
European Randomised Study of Screening for
Prostate Cancer (ERSPC) waarvan het
lentesymposium dit jaar in Antwerpen
georganiseerd werd. Na de speeches van de
Heer Marco Laenens als Voorzitter van de
Districtsraad en OCMW Raadslid, naar ERSPC
en nadien OCA, waarvan hij trouwens ook het
voorzitterschap waarneemt, volgden
achtereenvolgens dankwoorden door Prof. Jonas
Hugosson, voorzitter van ERSPC, en Prof.
Monique Roobol. Nadien bracht ondergetekende
een kort overzicht van de ontstaansgeschiedenis,
de activiteiten en de toekomstplannen van het
Oncologisch Centrum Antwerpen. Om de
plechtigheid af te sluiten werden een aantal
personen in de bloemetjes gezet met een

passend Antwerps aandenken.
Dit was voor ERSPC Prof.
Jonas Hugosson,
Internationaal coördinator, Prof.
Anssi Auvinen, Internationaal
co-coördinator, Dr. Sue Moss,
Analyse Data, Prof. Monique
Roobol en, last but not least,
Prof. Fritz Schröder, samen
met Prof. Louis Denis
medeoprichter van ERSPC.
Voor OCA werden gevierd
Dr. Vera Nelen, directeur van het Provinciaal
Instituut voor Hygiëne (PIH), Mevr. Rita Theeuws,
ex-voorzitter van Naboram, Mevr. Lia Le Roy,
voorzitter Werkgroep Hersentumoren, Mevr.
Brigitte Dourcy-Belle-Rose, coördinator OCA en
secretaris Wij Ook, en Dr. Marc Van Hoey,
voorzitter RWS. Ook hier werden de aanwezige
genodigden tot slot vergast op een mooie
receptie.

Wij ook Oost
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Gratis toegang maar inschrijven
is noodzakelijk
www.wijook.be

In de schaduw van Kos
Louis Denis

Buiten het concert op 15 maart 2014 om de
vijftien jaar activiteiten van het Oncologisch
Centrum Antwerpen (OCA) te vieren met cultuur
en het gebruikelijke glas, wou het bestuur deze
activiteiten ook in de academische en sociale
sfeer plaatsen, wat gebeurde in het stadhuis te
Antwerpen op 26 maart 2014.

Hier werden de twee succesvolle projecten
van het OCA voorgesteld als een gelegenheid om
de resultaten te vieren en tezelfdertijd de
honderden vrijwilligers symbolisch te danken voor
hun inzet. De vijftienjarige inzet met de officiële
opdrachten en de werking van de
patiëntenorganisaties worden elders in dit
nummer in de verf gezet door directeur L.
Dewilde.

Het eerste project

Het eerste project is een wetenschappelijk
project rond de vroegopsporing van
prostaatkanker dat in 1994 officieel gelanceerd
werd. Het nieuwe bestuur, professor Jonas
Hugosson uit Goteborg-Zweden en professor
Anssi Auvinen uit Tampere-Finland, Dr. Sue Moss
uit Surrey-UK en professor Monique Roobol uit
Rotterdam-Nederland, waren samen met de totale
werkgroep uit acht landen in Antwerpen voor de
2014 lentevergadering. De Europese
Gerandomiseerde Studie rond Screening voor
Prostaatkanker (ERSPC) is na de evaluatie van
268.000 deelnemers een begrip en een voorbeeld
geworden in deze complexe problematiek voor de
ganse wereld.

Kwaliteitscontrole

Een begrip door de kwaliteitscontrole in
verschillende commissies die alle aspecten van
de studie sinds twintig jaar kritisch analyseren en
begeleiden, uitgegeven in meer dan 300
publicaties. Hierbuiten worden de data
onafhankelijk gecentraliseerd in de UK alsook
worden de activiteiten en de publicaties
onderworpen aan de controle van een
onafhankelijk Data Committee. De laatste
bijkomende controle wordt eveneens
onafhankelijk gevolgd door het nationaal COD
Committee over de juiste doodsoorzaak (al of niet
prostaatkanker) van elke patiënt.

Antwerpen rekruteert niet meer maar volgt
deze laatste belangrijke test onder coördinatie van

het Provinciaal Instituut voor Hygiëne. De reden
waarom we aan Dr. Vera Nelen in de twee
vieringen hulde brachten.

Een beetje chauvinisme

Voor de chauvinisten is het goed te weten dat
deze studie gelanceerd werd in het Middelheim
Ziekenhuis als pilootstudie in 1991. Dit gebeurde
in samenwerking met de huisartsen, de
oorspronkelijke benaming “Vroegopsporing
Prostaatziekten” en de genereuze steun van
Vlaanderen, en vooral de provincie, de stad en
OCMW Antwerpen.

De wetenschappelijke eindbesluiten worden
betwist, maar nauwkeurig vergelijk met de huidige
preventiepolitiek tegen kanker, met inbegrip van
borstkanker, onderlijnt het echte
evenwichtsprobleem in deze studies. Dat
evenwicht is het afwegen van de verminderde
dood door kanker tegenover de overdiagnose en
behandeling van kleine onschuldige tumoren die
dikwijls geen behandeling vragen.

Delicaat evenwicht

De dood door prostaatkanker voorkomen is
mogelijk tot 30% van de gevallen door
vroegdiagnose, maar bij elke diagnose van
prostaatkanker dient de vraag gesteld of
behandeling nodig is. Een perfecte voorlichting en
dialoog patiënt-arts vormen dan ook de basis voor
de huidige optimale behandeling. Uit Antwerpen
kwamen 10.000 deelnemers in deze studie. Met
de hand op het hart mogen we wel stellen dat dit
bevolkingsonderzoek in Antwerpen rust bracht
voor de man met de diagnose van prostaatkanker.
In de vzw Wij Ook België wordt dan ook veel
meer gelachen dan geweend. Voor wie hier wil
doodgaan van prostaatkanker is het moeilijk. Er
zal nog veel gepraat worden over de uiteindelijke
oplossing die persoonlijk en wetenschappelijk
gezocht wordt maar dit houdt de vlam van de
nieuwsgierigheid fel.

Voorzitter Marco Laenens

Voor de Europese delegatie haalde de
voorzitter Marco Laenens zijn beste Engels
boven:
“Ladies and Gentlemen,

Welcome to the city of Antwerp. Today we aim
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Professor Hugosson you took over from
professor Schröder and professor Denis and I
understood that your group will give top priority to
continuing the study including as outcomes,
quality of life for the patient and cost/efficiency of
your program. Thank you indeed.

to celebrate two
successful collaborations.
One in screening for
prostate cancer, still the
number one cancer in
males, the second in
patient-centered care,
which we believe is the
ultimate mission of our
social health care
programs.

The first is the 20 year old story of the
European Randomised Study of Screening for
Prostate Cancer (ERSPC) represented today by
its chairman, professor Jonas Hugosson from
Göteborg Sweden and his group of delegates of
the ERSPC spring symposium in Antwerp.

The idea of cancer screening has been the
hope of the medical community to reduce the
mortality of this social threat. In the early nineties
of the previous century the Flemish Advisory
Committee on Cancer Screening (VACK)
launched pilot programs on breast, bowel and
prostate cancer screening. New testing
procedures as transrectal ultrasound screening
(TRUS), PSA and derivatives were introduced in
some pilot programs in Belgium, the Netherlands
and Finland resulting in promising outcomes.
Europe provided some grants, professor Schröder
of the Erasmus Medical Center Rotterdam
accepted the lead, a fine multidisciplinary team
accepted the rules of a data
monitoring committee and a
star was born in the screening
sky. Let me explain this
metaphor.

On behalf of the city of Antwerp, we like to
wish you Godspeed with your research and give a
souvenir from Antwerp. We included Dr. Anssi
Auvinen of Tampere Finland as your international
co-coordinator, and on the recommendation of
professor Bangma, Dr. Sue Moss and professor
Monique Roobol, two women who keep this
project in careful control.”

Prof Jonas Hugosson

Hierna kregen de verschillende bestuursleden
een mooi boek over Antwerpen, gevolgd door een
dank van professor Jonas Hugosson:
“Screening for prostate cancer has become
controversial but the answers will come from
European Studies. Prostate cancer is one of the
leading killers in most Western Countries, the
more north you live the higher are your risk of
dying of prostate cancer. After PSA was
discovered in the mid-1980’s as a simple blood
test to check if you were at increased risk of
prostate cancer, many health care organisations
especially in US adopted this and recommended
all men from age 50 to annually test their PSA. In
Europe a very early initiative was taken by

Last Saturday I read in the
newspaper a comment from a
Belgian senator specialized in
health care on preventive total
scanning. I quote: “Let them
first publish in a renowned
scientific journal what they
discovered. Not in a glossy
folder but in the Lancet or the
New England Journal of
Medicine.” (De Morgen,
22.03.2014, p.16).

ERSPC team, I learned that
you published your results in
these famous medical journals,
and more than once,
congratulations.

Prof. Jonas Hugosson ontvang een mooi boek over Antwerpen uit
handen van de heer Marco Laenens
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professor Louis Denis in Antwerp and professor
Fritz Schröder in Rotterdam to start the world’s
largest study to evaluate whether PSA testing
actually was as good as many claimed it to be.

This study started in Antwerp and Rotterdam
during 1992 and 1994 and successively in six
other European countries (Sweden, Finland,
Switzerland, Italy, Spain and France) accepted to
participate. The ERSPC (European Randomised
study for Screening for Prostate Cancer) study
has included a quarter of a million of European
men. It has resulted in more than 500 publications
in well-recognised scientific journals.

As prostate cancer is a slow-growing disease,
the pros and cons of PSA testing can be
thoroughly evaluated only after a long period of
observation. The ERSPC study has so far
concluded that regular PSA testing risk dying from
prostate cancer. Every man who tests his PSA will
decrease his risk of PC death with 29-55 %
depending on the underlying risk, number and
frequency of test and at which age you start.

But there is a downside as well: the ERSPC
has also clearly shown that the many men who
test their PSA risk to be diagnosed with a prostate
cancer that will not cause any harm during their
life-time. Such over-diagnosis occurs in any
screening, but is more common in prostate cancer
as it can be
very slowgrowing and
often will not
develop into
life-threatening
stage until
other diseases
take their toll.
So to conclude,
a man should
carefully
consider before
PSA testing
that there also
is a down-side
to achieving
the decrease in
risk for dying
from prostate
cancer through
PSA testing
and make his
own
assessment
about which he

finds more important.

The ERSPC scientific group will this week
meet in Antwerp and discuss future strategies for
evaluating this “the world’s largest study of
screening for prostate cancer”. A major effort will
focus on how to better screen men tomorrow:
who, when and how are questions that need an
answer. The aim is to present scientific data giving
health care providers enough evidence to make
informed decision about whether to introduce
population based screening for prostate cancer in
the same way as women have for breast and
cervical cancer.”

Elixir d’Anvers

Dit vuurwerk werd afgesloten met een pittige
narede van directeur Dewilde.

Deze had nog een fles Elixir d’Anvers bij voor
professor Schröder, samen met professor Denis,
de peetvader van deze bevolkingsstudie. Dit om
te bewijzen dat ook de 70+ niet vergeten worden
in deze stad.

Dr. Vera Nelen ontvang ontvangt hetzelfde mooie boek over
Antwerpen uit handen van de heer Marco Laenens
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Kort

Brigitte Dourcy-Belle-Rose
Misselijk

Gember, een oosterse smaakmaker of
versnapering, heeft ook geneeskundige
eigenschappen.

Gember beïnvloedt vooral de braakreflex en
biedt soelaas bij verschillende typen van
misselijkheid. Zwangerschap (veilig tot 1 gram
gemberpoeder per dag), postoperatief braken en
reisziekten zijn de meest gebruikte indicaties.
Recente dubbelblinde studies hebben de
efficiëntie ook bevestigd tijdens chemotherapie.
Eens overwegen bij uw volgende oosterse
maaltijd.
Artsenkrant 2357, 17.04.2014

Nieuwe bestrijdingsmethode

Steeds meer horen we over betere toepassing
van de radiotherapie, vooral bij bewegende
organen, o.a. long en leverkanker. Het systeem
Vero SBRT zorgt voor meer stralen op de tumor.
Zie ook de bijdrage over Cyberknife in dit
PROSTAATinfo nummer.
Artsenkrant – Nieuwsbrief 137, 04.04.2014

Eerlijker gezondheidszorg in
Europa

Nog steeds bestaat er ongelijkheid van zorg
op praktisch alle aspecten van zorg. Hieraan dient
gewerkt. Eerst werd het bekende EAHC
(Executive Agency for Health and Consumers)
opgepoetst met een nieuwe naam Chafea. Een
onafhankelijk paneel geeft adviezen en houdt
openbare raadplegingen, bvb. financiering en
verwijzingssystemen in de eerste
lijnsgeneeskunde. België bestudeert zijn nationale
eetgewoonten en levensstijl. We kijken uit naar dit
friet en bier verhaal.
Sanco Health Newsletter 127, 27.03.2014

Voortekenen van hartstilstand

Opgevist uit het rapport van de American
Heart Association in 2013. Het toont aan dat
hartstilstanden voorafgegaan worden door
voortekenen die dikwijls miskend worden.

Uit de cijfers over 567 mannen met
hartstilstand onthouden we 56% met pijn in de
borst, 13% met ademnood en 4% last van
duizeligheid. Deze symptomen waren aanwezig
bij 80% van de patiënten. Niet uitstellen om uw
huisdokter te bezoeken!
Artsenkrant 1265, 21.01.2013

Lichaamsoefeningen en
prostaatkanker

De bewijzen over de voordelen van
regelmatige lichaamsoefeningen werden
bevestigd tijdens de laatste voorstelling van de
American Association for Clinical Research in San
Diego. Vooral hoe de oefeningen helpen brengt
antwoorden.

Onze Feel+ groep doet lustig en ernstig voort.
Komen jullie ook? (elke woensdag in OCA van 1011u., behalve in schoolvakanties).
Prostate Cancer Foundation, 03.03.2014

Minder overlijden prostaatkanker
dank zij nieuwe pil

De klinische proeven met Enzalutamide, een
nieuw anti-androgeen, zijn positief beoordeeld en
dit voor de start met chemotherapie. Een duidelijk
verlenging van 28 extra gezonde maanden
werden genoteerd met stabilisatie van de ziekte in
81% van de gevallen. Als bijwerkingen werden
epileptische aanvallen, warmteaanvallen, diarree
en vermoeidheid genoteerd.
Belangrijk dat we deze resultaten vinden voor
de chemotherapie en men de fase begint in de
kliniek naar de patiënten die de medicatie echt
nodig hebben.
De Nieuwe Gazet, 02.04.2014

Benigne prostaathyperplasie en
medicatie

Een klinische studie werd opgestart bij + 700
mannen met urinaire symptomen en seksuele
stoornissen. De helft kreeg een 5ARI
(alfareductase remmer) en placebo, de andere
helft met tadafil. Geen verbazing dat de
combinatie met tadafil (een soort Viagra) het iets
beter deed in het verminderen van de klachten,
uiteraard ook de seksuele.
Misschien toch herinneren dat de klassieke
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behandeling voor urinaire symptomen een alpha
blokkade is?
J. Urol. 2014; 191: 727-733

Een positief snijvlak na radicale
prostatectomie

Bij 11.521 mannen, sinds 1987 behandeld met
radicale chirurgie in de USA, was er geen
significante verhouding met specifieke mortaliteit
door prostaatkanker na het bijsturen van
belangrijke klinische en pathologische parameters
met inbegrip van radiotherapie. Als besluit moet
een positief snijvlak na chirurgie niet automatisch
naar adjuvante bestraling leiden.
Eur. Urology 2014; 65: 657-681

Hormonale
prostaatkankerbehandeling en
myocardinfarct of hersenbloeding

Meer dan 30.000 Deense
prostaatkankerpatiënten werden gevolgd om een
verband te vinden tussen hormonale behandeling
en myocardinfarct of hersenbloeding. Er was geen
dergelijk verband met bilaterale orchiectomie. Als
besluit bij elke behandeling doordenken.
Eur. Urology 2014; 65: 704-710

De radiologen worden
uitgeschakeld

Vanaf 1 april 2014 (geen grap) gaat de
substitutie voor de radiologen van kracht, d.w.z.
dat ze aanvragen voor beeldvorming mogen
aanpassen aan de klinische problemen. De
apothekers zijn hen vooraf gegaan in het
aanpassen van voorschriften.

De bedoeling is dat een aanvraag tot
beeldvorming soms aangepast wordt aan de
klinische informatie. Geen slecht woord over de
expertise van de radioloog inzake meest
geschikte radiografie, zolang hij de klinische
informatie volledig doorgenomen heeft.

Bij mijn weten bestond de omschreven regel
dat de radioloog contact nam met de voorschrijver
over het verwachte nut. Goed moesten we
uiteindelijk van nutteloze beeldvorming, bv. CT
voor een laag volume, laag risico prostaatkanker,
afgeraken. Maar men spreekt al van MRI als
routine. Besparingen zullen er dus niet inzitten en

het platform om te rantsoeneren is geschapen.
Laten we de patiënt er toch maar bij betrekken.
Artsenkrant 20316, 27.03.2014

Complicaties na prostatectomie
of radiotherapie voor
prostaatkanker

Een reeks belangrijke cijfers gepubliceerd in
oncologie
(www.artsenkrant.com/specialist/oncologie) uit
Lancet Oncology van 2014; 15: 223-231.

In totaal werden 32.465 patiënten gevolgd
over een periode van vijf jaar na behandeling. De
cumulatieve incidentie van ziekenhuisopname
wegens complicaties bedroeg 22,2% en van een
urologische procedure 32,0%. Te noteren: de
incidentie van rectale of anale interventie was
13,7%.

De incidentie lag tweemaal hoger bij
radiotherapie dan bij chirurgie en er waren minder
urologische procedés. Best de patiënt een
realistische prognose vertellen om teleurstellingen
te vermijden. Dit behoort tot de normale zorg.
Lancet Oncology 16: 223-231, 2014

Handen wassen volstaat niet

De ziekenhuisinfecties blijven een probleem.
Een Zwitserse studie heeft gevonden dat de
stethoscoop massaal bacteriën verspreidt.
Bestendige hygiëne is echt nodig.
Artsenkrant 1347, 03.03. 2014

Feel+ Je hebt geen
redenen nodig om te
starten met het
programma na kanker.
Geen oefeningen tijdens het
schoolverlof.

Wij verwachten u elke woensdag van 10 t.e.m.
11, uitgenomen schoolverlof, in het Oncologisch
Centrum Antwerpen (O.C.A.), Lange Gasthuisstraat
45 te Antwerpen.
Sportschoenen en loszittende kledij is
voldoende.

Deelname gratis voor leden, partners van leden
betalen 3 euro (verzekering). Info: 03/338.91.60.
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Boekbesprekingen
Willy Walschaert

Voeding die baat, voeding die
schaadt. Complete gids over de
invloed van voedsel op onze
gezondheid.
Reader’s Digest

De redacteur start met een goede opener
“Een juiste voeding is het recept voor een betere
gezondheid”. Veel informatie over voeding komt
op ons af en dit boek tracht duidelijkheid te
brengen over de voedingswaarde van allerlei
soorten producten. Het is de bedoeling dat de
lezer antwoord vindt op zijn specifieke vragen
over voeding.

Men kan ook in het register zoeken op
kwaaltjes of ziekten, bv. slechte adem, spastische
darm, suikerziekte, astma, prostaatproblemen
enz.
Tevens komen belangrijke onderwerpen zoals
voedingssupplementen – antioxidanten –
voedingsadditieven - slaap en voeding –
voedselveiligheid – vegetarisme - enzovoort aan
bod.
Verder is deze publicatie kleurrijk aangevuld
met allerlei weetjes of feiten, handige tips en
waarschuwingen of fabels die boeiend zijn om
lezen. Het boek is dus een leuke aanrader.

Bedenkingen bij boeken over
voeding:

Een boek bespreken met als thema “voeding”
is complex. Niet zozeer over de inhoud als
dusdanig, wel over de controverse ten overstaan
van de verschillende voedingsstoffen. Denk niet,
dat na het lezen van een boek over voeding het
duidelijk is wat u dient te eten.
Want velen zien na het lezen van soortgelijke
boeken door het bos de bomen niet meer en de
kans dat voedingsdeskundigen ooit dezelfde
mening zullen hebben, maken wij hoogst
waarschijnlijk niet meer mee.

Het boek werd voor het eerst uitgegeven in
1997 en werd geactualiseerd en aangevuld in
deze editie, wat belangrijk is want zowel medisch
als wetenschappelijk zijn er grote vorderingen
gemaakt.

De vele artikelen die besproken worden vindt
men terug in een handig register opgesteld van A
tot Z achteraan het boek.

Bijvoorbeeld: Olie

Bewaren- calorieën- gezondheid- verzadigde
vetten- onverzadigde vetten- plantaardig- visolieOmega 3 vetzuren- enz.

De voedingswaarden worden besproken,
zowel de goede eigenschappen als de minpunten.

Komt nog bij dat lobbyisten uit verschillende
sectoren, zoals o.a. de vlees- en melkindustrie
studies laten uitvoeren die soms indruisen tegen
wetenschappelijke studies, die op hun beurt soms
ook tegenstrijdig zijn!

Om te weten te komen wat exact de juiste
voeding voor u is, is misschien moeilijk, maar met
uw gezond verstand te gebruiken zit u al een heel
eind in de goede richting….
Reader’s Digest, Voeding die baat, voeding
die schaadt. Complete gids over de invloed van
voedsel op onze gezondheid, Amsterdam –
Brussel, Uitgeversmaatschappij The Reader’s
Digest BV, 2011, 398 blz.,
ISBN 978 90 6407 982 5.

PROSTAATinfo 13(2014)2 p-15

Henk Van daele

In de middag van het leven. Over
het belang van het levensverhaal
voor de derde leeftijd.

Gabriël Prinsenberg

De in Vlaanderen minder bekende auteur
Gabriël Prinsenberg zet zich
sinds enkele decennia
intensief in om het
biografisch leren en werken
als methode te introduceren.
Biografisch leren en werken
omschrijft de auteur “als een
persoonlijk onderzoek om het
eigen bestaan in kaart te
brengen en de eigen en
specifieke passies en
drijfveren te leren kennen,
met als doel zin en betekenis
van het leven – in de context
van de tijd en de samenleving – beter te kunnen
begrijpen en accepteren” (blz. 50).

Het moet duidelijk zijn dat vooral ouder
wordende mensen de behoefte voelen om
herinneringen op te halen en zich te bezinnen
over hun levensloop. Heeft mijn leven wel zin
gehad, is een vraag die vele ouderen zich stellen.
Was dit alles wel de moeite waard? Heeft de
opvoeding die ik van mijn ouders kreeg, of het
onderwijs dat ik genoot, wel mijn leven beïnvloed?
Op welke wijzen? Hoe belangrijk waren
vriendschappen tijdens de jeugd? Wat heeft mijn
beroep voor mij betekend? Enz.

Willy Walschaert

Leren relativeren. Praktische
handleiding voor Cognitieve
Mindfulness Priming Therapie.

Janneke Gaanderse

Dit boek probeert een handleiding te zijn voor
mensen op zoek naar geluk. Het reikt een
methode aan om verlichting in het leven te
bereiken, verlichting is:
ik citeer “Ontheffing van -pijnlijke- gedachten”
(blz. 19).

Het vraagt een bereidheid en inzet om die
methode je eigen te maken. De werking en de rol
van het brein zijn uitvoerig doorgelicht. Samen
met gestructureerde oefeningen geeft het een
kans om zijn functioneren in de hand te nemen
om zo een gelukkiger leven te leiden. Zowel voor
jezelf, als voor je omgeving.

Het boek richt zich tot iedereen die
geïnteresseerd is in de materie, maar wil ook een
handleiding zijn voor begeleiders van personen
(coaches).

Vele oudere personen hebben te maken
met eenzaamheid en verlieservaringen. Niet
zelden leidt dit tot depressies. Depressie kan
veelal voorkomen worden door het ophalen van
herinneringen (individueel of in groep), het
schrijven van een eigen levensverhaal (dagboek
of levensboek met foto’s en tekeningen), het
deelnemen aan allerlei creatieve activiteiten, enz.

Zonder twijfel zullen een aantal oudere
kankerpatiënten zich door dit boek laten inspireren
om hun eigen levensverhaal te formuleren.
Gabriël Prinsenberg, In de middag van het
leven. Over het belang van het levensverhaal voor
de derde leeftijd, Amsterdam, Uitgeverij SWP,
2014, 127 blz.
ISBN 978 90 8850 483 9.

Om een beeld te geven citeer ik de schrijver
“Ik heb simpelweg de methode van Byron Katie
geïndentificeerd en georganiseerd binnen een
psychologisch raamwerk; Cognitieve Mindfulness
Priming Therapie” (blz. 18).
Het gaat dus om te leren jezelf te sturen. Om
een methode te kiezen en er goed in te worden
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want jij bent de enige die weet en kan analyseren
wat je beleefd hebt in het nu en in verleden.
Het vraagt een bewuste keuze en doorzetting
om die methode je eigen te maken en uit
negatieve spiralen los te komen.

Ter overweging een persoonlijke bedenking, al
eeuwenlang zoekt de mens naar de “3 G’s, nl.
Gezondheid – Geluk- Goed voelen in uw vel”.
Dit kan men echter ook terugvinden in andere
disciplines, zoals:

……bloemschikken, zen, quizzen, rugby,
rebus, bowling, oenologie, parachute-springen,
puzzelen, badminton, bridge, golf, zingen,
volksspelen, toneel, fitness, scrabbelen,
wielrennen, postzegels verzamelen, waterpolo,
muziek, vissen, tuinieren, atletiek, buikdansen,
mycologie, hapkido, ballet, lezen, ju jitsu, opera,
schermen, taekwando, tafeltennis, sigarenbandjes
verzamelen, tai chi, filatelie, atletiek, trampoline,
turnen, voetbal, wandelen, mediteren, volleybal,
skiën, TV zien, zappen, tennis, radio luisteren,
vogelpik, duivenmelker, triatlon, motorsport,
joggen, bobsleeën, zwemmen, bungy-springen,
yoga, schaken, mindfulness…..
Wat voor relatie hebben de hiervoor vermelde
disciplines met elkaar en met het boek “Leren
relativeren”.
De cohesie hiertussen is steeds de zoektocht
naar de hiervoor vermelde
“3 G’s”.

Het begrip is universeel- het Hedonisme dankt
er zelfs zijn bestaan aan- de
“3 G’s” zij alom vertegenwoordigd:

“pietjesbak en/of mindfulness” is, daar hoeft u zich
niet voor te verantwoorden of schamen want de
kans is groot dat u weldra een voorbeeld zal zijn
voor “mens sana in corpore sano”
Janneke Gaanderse, Leren relativeren.
Praktische handleiding voor Cognitieve
Mindfulness Priming Therapie.
ISBN 978 90 8850 322 1

André Deschamps

Kies en bemin je keuze. Zelfzorg
bij je levenseinde.
Ann Vermeiren

“Ann Vermeiren begeleidde vele mensen die
voor een belangrijke verandering in hun leven
stonden. En dan wordt ze plots zelf met een
keerpunt geconfronteerd: borstkanker”
Dit citaat van de achterkaft van het boek lijkt
bij een eerste lezing het boek samen te vatten,
maar het geeft slechts de aanleiding weer
waarom dit boek geschreven is.

Ann Vermeiren beschrijft haar ziekte, en vooral
haar omgang met borstkanker, waarbij ze
probeert alle goede raad die zij aan haar
patiënten meegaf op zichzelf toe te passen en
consequent vast te houden aan wat zij belangrijk
vindt. Levenskwaliteit primeert bij haar en niet het
hardnekkig proberen om het levenseinde zo lang
mogelijk uit te stellen.

-Tussen pot en pint weerklinkt geregeld het
Franse woord “santé”, zo benadrukken wij
constant hoe belangrijk gezondheid voor ons is.

-De opkomst van het Engelse begrip
“mindfulness” is niet meer te stoppen, iedereen wil
gelukkig zijn, iedereen wil zich goed voelen,
iedereen wil succes uitstralen, iedereen wil erbij
horen….

-En als het aan een niet nader genoemde
Burgemeester ligt zal het Latijn misschien terug
keren en “mens sana in corpore sano” meer dan
ooit te horen zijn.

…….filosoferen, boomke wies, solfege,
pietjesbak, mindfulness… of een van de hiervoor
vermelde disciplines, u zal ontegensprekelijk uw
“3 G’s” hierin weten te vinden, beoefen deze dan
met overgave, zonder fanatisme, en of het nu
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Deze keuze botst met de klassieke visie van
de artsen en het is niet altijd evident alle
parameters van je eigen gezondheidstoestand en
alle mogelijkheden te weten te komen om bewust
te kunnen kiezen.
In dit licht is het boek een “eye-opener” voor
artsen en medisch personeel. De gegeven
voorbeelden van vaak goedbedoelde
communicatie en het nefaste effect ervan op de
patiënt worden genadeloos geanalyseerd .

Zoals Ann Vermeiren in haar voorwoord zelf
aangeeft, is dit boek niet in de eerste plaats
bedoeld voor kankerpatiënten. Nochtans kun je er
als patiënt ook iets van leren, op voorwaarde dat
je jouw eigen ziekte verwerkt hebt en op zoek
bent naar nieuwe inzichten in het waarom en hoe
van eigen keuzes.
Ik heb dit boek met heel veel respect voor de
auteur gelezen. Je moet het maar doen.
Ann Vermeiren, Kies en bemin je keuze.
Zelfzorg bij je levenseinde, Tielt, Lannoo, 2012,
ISBN: 978 94 014 01319

Dr. Luc Dejaegher, neuroloog
Imelda ziekenhuis, Bonheiden

Nooit meer burn-out!

Anita Roelands

Burn-out wordt door de schrijfster zelf
gedefinieerd als een uitputtingsreactie van
lichaam en geest door een langdurige, vaak
jarenlange roofbouw op het lichaam.

Een burn-out ontstaat als mensen, ondanks de
stress- en de spanningsklachten, geen hersteltijd
nemen, maar stug blijven doorgaan.
Zeer dikwijls is de aanleiding een combinatie
van de privésituatie, de werksituatie en de
persoonlijkheid van de betrokkene zelf.

Het boek is zeker geen diepgaand
doordenken over de etiopathogenese van het
syndroom zelf, maar des te meer een zeer
praktisch, en dus ook zeer bruikbaar, werk voor
diegene die met een burn-out geconfronteerd
worden.

Het werk is opgebouwd in 3 stappen waarbij
uiteraard in stap 1, de basis, aandacht wordt
besteed aan het herkennen van een burn-out en
het verschil ervan met bijvoorbeeld een depressie
of een overspanning.

In stap 2, het zich bewust worden van, wordt
aandacht besteed aan het niet meer kunnen
genieten, het piekergedrag, de energiegevers en
de energievreters, …
In stap 3, het bekwaam worden, wordt
aandacht besteed aan het zich terug bekwamen
in het goed voor jezelf zorgen bij stressmomenten, het juiste evenwicht te bewaren,
aandacht voor rust en ontspanning, zelfmanagement in de werksituatie, omgaan met
momenten van terugval en alarmsignalen, …

Het boek is in die mate praktisch opgevat dat
er bladzijden zijn waarbij je persoonlijke nota’s en
gedachten kunt invullen.
Het boek kan zeker een belangrijk hulpmiddel
zijn om van een burn-out te herstellen.
Anita Roelands, Nooit meer burn-out!,
Amsterdam, Uitgeverij SWP, 2012,
ISBN 978 90 8850 374 0.
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CyberKnife™ onder het mes
Erik Briers
Inleiding

Vanaf pagina 5 konden jullie lezen hoe Hans
Randsdorp behandeld werd voor zijn
prostaatkanker met “Cyberknife™”, hetgeen voor
Hans zijn persoonlijke keuze was. In dit stuk
willen wij de technische kant van
bestralingstherapie bekijken. Wij nemen u mee
naar de binnenkant van de apparatuur en een
beetje in de binnenkant van de tumor.

Wat is bestralingstherapie in
enkele woorden?

Als trouwe lezers van PROSTAATinfo weten
jullie allemaal dat prostaatkanker behandeld kan
worden met bestraling. Daarbij zijn er twee grote
types van bestraling, type één waarbij
radioactieve zaadjes in de prostaat worden
ingeplant en de tweede modaliteit waarbij er
apparatuur wordt gebruikt en waarbij er alleen
straling binnentreedt in het lichaam. In ons verhaal
gaat het over externe bestraling, type twee.
Bij dit soort bestraling wordt er over het
algemeen gebruik gemaakt van hoog
energetische fotonen. Dat vraagt om uitleg.

Fotonen met een hoge energie?

Het licht van de zon, van onze
binnenhuisverlichting, bestaat uit lichtdeeltjes,
fotonen genoemd. Een eigenschap van deze
deeltjes is hun kleur: met ons oog kunnen wij
kleuren onderscheiden gaande van diep blauw tot
diep rood. Bovendien weten wij dat er ook
ultraviolet licht is dat wij met ons bloot oog niet
kunnen zien maar dat onze huid doet verbranden
en bruin doet kleuren. Wij weten ook dat er
infrarood licht bestaat dat wij ook niet kunnen zien
maar dat wij als warmte op onze huid kunnen
voelen. Met ons oog kunnen wij slechts een heel
klein stukje van de bestaande fotonen
waarnemen. Maar van dat stukje kunnen wij al
vaststellen dat bijvoorbeeld ultraviolet schadelijk is
voor onze huid en infrarood warmte geeft (de
zogenaamde elektrische ceramische kookplaten
bevatten infrarood lampen om de warmte op te
wekken).

Wat wij niet kunnen zien maar wat de
wetenschap heeft ontdekt, is dat de kleur
samenhangt met wat wij de golflengte van het
licht noemen. Dat is hetzelfde als de rippels op

het water als je er een steen in werpt. Hoe korter
die golflengte hoe hoger de energie van het foton.
Ultraviolette fotonen hebben een golflengte die
veel korter is dan die van infrarode fotonen die
dan ook een lagere energie dragen.
Het fotonen spectrum, dat is de verzameling
van alle mogelijk fotonen, is zéér uitgebreid en
gaat van radiogolven tot X en gammastralen.
Deze X-stralen zijn voor ons oog onzichtbaar
evenals radiogolven. Voor beide is er speciale
apparatuur nodig om ze te meten of vast te
stellen. X-stralen kennen wij vooral van
radiologische apparaten waarmee breuken
allerhande worden vastgesteld. Maar, je kan er
ook tumoren mee behandelen.

X-straal fotonen noemen we hier hoge energie
fotonen.

Hoe maak je die hoge energie
fotonen?

Dat is niet zo eenvoudig, maar we kunnen dat
al ruim meer dan honderd jaar. Mr. Röntgen had
een speciale opstelling gemaakt waarbij hij een
gloeidraad met een elektrische stroom deed
gloeien (zoals in een gloeidraadlamp). Tegenover
deze gloeidraad stelde hij in een luchtledige buis
een metalen plaatje op dat elektronen aantrok.
Elektronen zijn de deeltjes die door ons
elektriciteitsnet getransporteerd worden, zij zijn de
elektrische stroom. De elektronen worden aan
een hoge snelheid tegen het metalen plaatje
geschoten (zie figuur 1 en 2). Hier knallen zij
tegen de metaalatomen waaruit het metaal
gemaakt is waardoor er X-stralen aan het
metaaloppervlak ontsnappen. De energie van de

Figuur 1: C is de gloeidraad waaruit de elektronen ontsnappen.
Bolletjes met het min teken zijn elektronen. A is het metalen
plaatje waarop de elektronen botsen en Win en Wout is de
waterkoeling die nodig is om het metalen plaatje koel te
houden.
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geproduceerde X-stralen wordt bepaald door de
snelheid van de elektronen en het soort metaal
waarvan het plaatje gemaakt is

Moderne hoge energie fotonen
fabriek

Met de X-stralen buizen die gebruikt worden in

Figuur 2: Is een realistische tekening van een X-stralen buis zoals
die vroeger in radiografie apparaten werd gebruikt.

de radiologie kan men moeilijk kankerpatiënten
behandelen. In dit geval wil men een hoge mate
van controle over zowel de energie van de
fotonen als het aantal fotonen die geproduceerd
worden (intensiteit van de bundel). Al blijft het
principe hetzelfde, de apparatuur wordt een
behoorlijk stuk complexer en gesofisticeerder. In
moderne bestralingstoestellen gebruikt men een
lineaire versneller om de elektronen te
produceren. Figuur 3 toont een afbeelding van
zo’n moderne unit. De vergelijkbare structuur is
duidelijk zichtbaar, maar de gloeidraad is
vervangen door een “linear accelerator” waarin
elektronen aan de linker kant geïnjecteerd worden
en in de unit tot een hoge maar constante
snelheid worden versneld. Rechts verlaten zij de
versneller om op het metalen plaatje te knallen
waar de X-stralen geproduceerd worden.

Het voordeel van deze versnellers is dat het
aantal elektronen dat geproduceerd wordt
gemakkelijk aangepast kan worden aan de
wensen van de therapie, dat bovendien de
energie (snelheid) ook gemakkelijk aangepast kan
worden en dat de bundel elektronen met

Figuur 3: Een afbeelding van een moderne radiotherapie eenheid
met links-boven de lineaire versneller (linear accelerator)

magnetische elementen mooi op één klein puntje
gefocusseerd kunnen worden. Met andere
woorden als we de elektronenbundel goed
kunnen sturen hebben we ook controle over de
geproduceerde X-stralen bundel.

X-stralen een beetje speciaal

We weten allemaal dat je genoeg hebt aan
een vergrootglas om met het licht van de zon een
stuk papier of een hooimijt in brand te steken. Met
X-stralen is dat helaas niet mogelijk, er bestaan
geen optische toestellen waarmee X-stralen
gebundeld of gespiegeld kunnen worden. Het
enige wat we wel kunnen is de X-stralen met
metaal blokkeren (absorberen). Indien we in een
blokje metaal een gaatje maken en dit in een
brede X-stralen bundel plaatsen dan krijgen we op
een passieve wijze een smalle bundel X-stralen.
Dit is precies de techniek die in moderne
bestralingsapparaten en dus ook in Cyberknife™
gebruikt wordt. Daarover verder meer.

Wat doen hoog energetische
fotonen met ons?

Ons lichaam is opgebouwd uit cellen van
diverse soorten. Wij kennen allemaal het verschil
tussen spieren (spiercellen) en vet bestaande uit
vetcellen, maar we hebben ook
voortplantingscellen (voor de man spermacellen),
zenuwcellen, bloedcellen, beencellen en zo
kunnen we nog wel even doorgaan. Het zal
duidelijk zijn dat al die celsoorten eventueel een
beetje anders kunnen reageren op zo’n hoog
energetisch foton dat even langs komt.
In de eerste plaats kan er niets gebeuren, het
foton vliegt gewoon door de cel en gaat verder
naar de volgende cel.

Een andere gebeurtenis kan een interactie zijn
tussen ons hoog energetisch foton met een diep
gelegen elektron (wetenschappers noemen dit het
foto-elektrisch effect) van één of ander molecule
in onze cel. Daar komt dan vuurwerk van, het
elektron wordt door het foton weggekegeld
waardoor er een reactieve molecule achter blijft
en een vrij elektron dat op zijn weg nog andere
moleculen reactief kan maken. Al die reactieve
moleculen kunnen binnen de cel voor schade
zorgen. De grootste moleculen in elke cel zijn de
chromosomen en hoe groter een molecule hoe
groter de kans dat ze door een passerend foton
geraakt wordt. Indien een chromosoom geraakt
wordt, dan heeft onze cel een reparatie-set klaar
met daarin een hele reeks systeempjes om het
chromosoom te herstellen. Als dat lukt is er niets
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aan de hand, maar dat moet natuurlijk wel
gebeuren vóór dat een tweede foton een nieuw
gaatje schiet in het chromosoom want dan wordt
het moeilijk om alles netjes te houden.

Dan kan ons hoog energetisch foton ook
botsen met een elektron dat zich in een
buitenbaan (ten opzichte van de kern) bevindt (dit
noemen wetenschappers het Compton effect)
waarna zowel het foton als het elektron
weggeschoten worden. Het is duidelijk dat beide
op hun weg andere moleculen kunnen reactiveren
met dezelfde gevolgen als hierboven beschreven.
Hoe hoger de energie van het foton hoe
waarschijnlijker het tweede type interactie wordt.
Dit laatste model is de voornaamste route voor
radiotherapie.

Het ene weefsel is het andere niet

Figuur 4

Bij een gewone radiografie zoals figuur 4 toont
zien we heel duidelijk dat de verschillende
weefsels van een hand de X-stralen op een
verschillende wijze absorberen waardoor wij
doorheen de hand de beenderen kunnen zien.
Maar wij zien bijvoorbeeld ook de muis van de
hand die dikker is en dus meer straling
absorbeert.

Bij een radiografisch onderzoek worden eerder
zachte X-stralen gebruikt omdat die het beste
contrast opleveren. Bij een bestralingstherapie
willen we vooral
kanker bestrijden en
dus cellen
vernietigen. Dat
doen we bij zeer
hoge energieën.
Maar ook in dit geval
zal een bot veel
meer straling
absorberen dan gas
in de darmen. Het is
dan ook heel
gemakkelijk te
begrijpen dat het niet zo eenvoudig is om precies
uit te rekenen hoeveel straling er effectief in de
tumor terecht komt.

Er moet rekening gehouden worden met de
weefsels tussen de huid en de tumor die een deel
van de fotonen zullen absorberen en dus ook
schade zullen ondervinden.

De daling van de bundelintensiteit naarmate
we dieper in het lichaam gaan meten is in figuur 5
en 6 afgebeeld. Uit figuur 6 leren we dat het
weefsel tussen huid en tumor meer straling vangt

Figuur 5: Links staat de
intensiteit van de X stralen
bundel die in het materiaal
binnendringt, de curve en de
blokjes tonen hoe de
intensiteit door absorptie
afneemt. In dit geval gaat het
niet over weefsel maar over
een metaal.

dan de tumor zelf. Daar
moeten maatregelen
voor getroffen worden.
We zien ook dat de hoogste dosis voor de huid is
zodat we niet verwonderd zijn dat die wat rood
kan aankleuren bij een reeks bestralingssessies.

Kanker behandelen

Tot nu hebben wij slechts in algemene termen
over bestraling geschreven en over hoe
energierijke fotonen cellen (een tumor) kunnen
beschadigen en doden. We hebben ook
vastgesteld dat het belangrijk is om gezond
weefsel zoveel als mogelijk te beschermen tegen
de invallende en passerende fotonen. Daar zijn
een aantal technieken voor ontwikkeld waarvan
Cyberknife™ er een aantal benut. Maar ook
andere technieken die veelvuldig worden gebruikt

Figuur 6: In deze figuur staat een afbeelding met echt weefsel en
fotonen (rode curve), we zien hoe bij deze diepte (de tumor
bevindt zich meer dan 20 cm van de huid) meer dan de helft van de
stralingsdosis al door andere weefsels is geabsorbeerd. De blauwe
curve staat voor een andere behandelingsmethode die wij hier niet
beschrijven.

in België maken daar gebruik van. Een daarvan is
“Intensity Modulated Radiation Therapy” IMRT of
intensiteits gemoduleerde radiotherapie.

Een eerste “probleem” dat bij de prostaat moet
worden opgelost is dat de prostaat op een
moeilijke plaats ligt. Er bevinden zich delicate
organen rond zoals de blaas en het rectum die
geen van beide graag straling ontvangen.
Bovendien beweegt de prostaat tijdens de
ademhaling of door gas in de darm en van keer
tot keer tijdens de dertig sessies die vaak nodig
zijn. Om dat op te vangen wordt er vóór de eerste
beurt een duidelijke analyse gemaakt van de
situatie dat wil zeggen: door gebruik te maken van
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CT-scan en MRI (magnetische resonantie
beeldvorming) wordt een zo scherp mogelijk beeld
bekomen van de prostaat, de tumor en de
omgevende weefsels. Daardoor zien we wat we
willen bestralen maar ook wat we willen sparen.
Figuur 7 toont zo’n voorbereidende studie. Bij
IMRT (en bij andere technieken) worden nu twee
bijkomende technieken gebruikt. De eerste is dat
de bestralingsarm zijn werk zal doen vanuit veel
verschillende posities zodat er steeds andere
delen van het lichaam rond de tumor geraakt
worden. Dat zorgt er voor dat dezelfde zone niet
elke keer geraakt wordt. De tumor daarentegen
wordt steeds geraakt. De tweede techniek is het
aanpassen van de vorm van de X-stralenbundel.
We hebben al uitgelegd dat we een Xstralenbundel enkel kunnen beïnvloeden door
absorberende metalen in de bundel te brengen.
Op dezelfde wijze kunnen we zoals reeds gezegd
de bundel door een opening laten passeren die
de vorm aanneemt van de tumor. Doordat we zo’n
opening kunnen maken bestaande uit een hele
reeks metalen plaatjes kan dit automatisch
computergestuurd tijdens de bestraling. Figuur 8
toont zo’n “multileaf collimator”.

Figuur 7: Een IMRT voorbereidende studie, de kleuren staan
voor de dosis die in elk punt zal afgeleverd worden met in rood
de hoogste dosis. De rode zone is de prostaat. We zien dat de
afgeleverde dosis naar buiten toe steeds behoorlijk lager is. De
endeldarm bevindt zich onder de rode zone (prostaat) en de
witte structuren zijn de heupbeenderen. De cijfers 1 tot 5
wijzen op vijf verschillende posities voor de bestralingsbundel.
Figuur 8: Een uit een
hele reeks metalen
lamelletjes
opgebouwde opening
waarvan de vorm
wordt aangepast aan
deze van de te
behandelen tumor.

Vindt de tumor

Omdat de tumor (prostaat) zoals reeds
aangegeven voortdurend beweegt en dus niet op
een vaste plaats wordt gevonden heeft men daar
ook oplossingen voor gezocht. Men brengt in de
prostaat drie tot vier kleine gouddeeltjes aan die
met behulp van een radiografisch beeld
gemakkelijk terug te vinden zijn. Op de meest
gesofisticeerde apparaten is het
bestralingsapparaat uitgerust met een klassieke
radiologische eenheid die werkt met zachtere Xstralen waardoor de positie van de tumor
permanent kan gevolgd worden. Doordat de
nauwkeurige positie van het bestralingsapparaat
(de kop) constant gestuurd kan worden levert
deze koppeling van posities nog meer
bescherming op voor de delicate weefsels rond
een tumor.

Hoge dosis lage dosis

Iedereen die al “bestraald” is weet dat dit over
het algemeen in een groot aantal sessies
verdeeld wordt gedurende 5 dagen per week over
zeven weken. De reden is dat men in totaal een
hoge dosis wil afgeven aan de tumor maar de
omringende weefsels wil sparen.
Waarom zou men dan met een veel
krachtigere bundel willen werken. Daar zij twee
redenen voor; de eerste is dat het comfortabeler
is voor de patiënt die in één week zijn
behandeling kan beëindigen. De tweede is dat
indien er steeds een hogere dosis wordt gegeven
deze een sterker effect heeft op de tumor. Je kan
dat zo zien, na een bestraling gaan de cellen zich
onmiddellijk beginnen te herstellen. En een cel
heeft een duizendtal fotonen nodig om vernietigd
te worden. Indien die duizend fotonen in één keer
of in enkele keren kunnen afgeleverd worden is
de klus geklaard, anders moet je terugkomen.
Duizend fotonen in één keer is niet haalbaar,
maar het kan in een klein aantal sessies.

Cyberknife™ een beetje apart

In zijn artikel heeft Hans mooi uiteengezet hoe
de patiënt een behandeling met Cyberknife™
ondergaat. Hij heeft daarbij al aangegeven dat er
goudmerkers worden aangebracht in de prostaat
om deze constant te kunnen volgen. Bovendien
heeft hij ook uitgelegd dat hij een speciaal
dieetvoorstel heeft moeten volgen en dat er voor
zijn behandeling een op maat gemaakte
positioneringsmatras werd gemaakt. Na al het
voorgaande begrijpen wij dat dit alles te maken
heeft met het vastleggen van de plaats waar de
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patiënt kan bestralen maar zich
ook onder de tafel kan
positioneren.

Figuur 9: Een CyberKnife™ wordt uiteraard voor meer dan
prostaatkanker gebruikt. In het centrum staat de tafel waarop
de patiënt plaats neemt, het positioneringsmatras is hier
weggelaten. Links zien we de bestralingsarm die in bijna alle
posities, ook onder de tafel, gepositioneerd kan worden. Aan het
plafond zien we een witte structuur die de klassieke
radiologische X-stralenbron herbergt, de detectoren voor de
beelden is ingewerkt in de vloer in de “witte” matten. Links
achter zien we de verzameling metalen cylinders (diafragma’s)
met daarin verschillende geboorde openingen om bundels met
diverse afmetingen te maken. In sommige versies zal het
bestralingstoestel tijdens een behandeling zelf van diafragma
wisselen.

Wij hebben het over de
contouren van de tumor gehad die
wij kunnen aanmeten aan de Xstralenbundel met een speciale
collimator (figuur 8). De
CyberKnife™ doet dit anders. Hier
wordt gebruik gemaakt van
metalen blokjes met daarin een
ronde opening (diafragma)
waardoor erg smalle Xstralenbundels kan ontstaan met
diameters van minder dan 10mm.
Met deze smalle bundel kan de
tumor als het ware gescand
worden in plaats van in één keer
afgebeeld met een collimator
(figuur 10).

Je begrijpt nu ook dat de Cyberknife™ in korte
tijd een massa X-straal pulsen op de tumor zal
schieten vanuit een groot aantal verschillende
hoeken waarbij telkens andere weefsels
doorkruist worden. Het resultaat is dat de tumor
een heel hoge dosis ontvangt en het omringende
weefsel behoorlijk gespaard wordt.

Deze methode levert veel hogere dosissen op
zodat een behandeling in minder sessies kan
afgerond worden en met een kleinere totale dosis.
Figuur 9 geeft een overzicht van een
behandelingszaal en figuur 10 geeft een
simmulatie die gemaakt wordt vóór een patiënt
behandeld wordt.

Besluit

Figuur 10: Een simulatie van een bestralingsprogramma voor een
tumor in het hoofd. Elke lijn die toekomt op het hoofd is een Xstralen puls die vanuit een andere hoek wordt afgevuurd. De
totale bestralingsduur is evenwel maximaal enkele minuten.

tumor zich bevindt.

Wat bijzonder is aan de Cyberknife™ is dat er
gewerkt wordt met een bundel met een hoge
intensiteit van hoog energetische fotonen. Deze
fotonen worden afgeleverd met behulp van een
zeer beweeglijke arm die niet alleen van boven de

Het zijn boeiende tijden, naast CyberKnife™
zijn er andere hoog technologische oplossingen
(vb. SBRT) om op een optimale wijze
prostaatkanker te bestralen in ontwikkeling. Het is
aan onze experten om uit te maken welke
techniek voor welke patiënt optimaal is. Vandaag
wordt er nog volop onderzoek verricht en in dit
soort toepassingen is dat niet eenvoudig.

Indien een bestralingstoestel zou moeten
geregistreerd worden zoals een geneesmiddel
zou de techniek voorbijgestreefd zijn voor de EMA
(Europees Geneesmiddelen Agentschap) en de
FDA hun toestemming hebben kunnen geven. Er
zijn andere regels nodig.
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‘Wat roept deze foto bij u op?
Bewegen is goed,
Of

Het heeft toch geen zin.

Voor ons heeft het wel zin, en wij denken voor u ook.’

Waarom het niet zelf uittesten, met ons, elke woensdag van 10 tot 11 h. te
Antwerpen # Interesse, tel. 03/338.91.54

