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assertieve (ex-)kankerpatiënten, leden van Wij
Ook en van Europa Uomo, een actieve rol spelen
in dat Europese gebeuren. Als vereniging beogen
we de medische, sociale en oncopsychologische
belangen te behartigen van de talrijke lotgenoten
die streven naar verantwoorde en betaalbare
therapieën en tevens een maximum aan
levenskwaliteit willen behouden. 

Vandaar dat Wij Ook en Europa Uomo
samenwerken met andere instanties en
organisaties. Denken we maar aan patiëntenclubs
zoals de ʻEuropean Cancer Patient Coalitionʼ
(ECPC), of aan professionele organisaties zoals
de ʻEuropean School of Oncology  ̓(ESO), de
European Association of Urology  ̓(EAU), de
ʻEuropean CanCer Organisation  ̓(ECCO), de
ʻEuropean Society for Medical Oncology  ̓(ESMO)
en andere gelijkgestemde verenigingen.

Die Europese samenwerking biedt heel wat
voordelen, niet enkel voor Wij Ook en Europa
Uomo, maar ook voor elke individueel lid.
Enerzijds laten we als kankerpatiënten onze stem
horen op Europees niveau. Je zou het met grote
woorden participatieve democratie kunnen
noemen, maar internationaal wordt dit lobbywerk
ʻadvocacy  ̓genoemd, een Engels woord voor
belangenbehartiging of verdediging van de
patiënten. Anderzijds verkrijgen we op die wijze
heel wat informatie betreffende actuele
diagnosetechnieken, allerlei nieuwere therapieën,
de oncopsychologische begeleiding van de
patiënt, of het streven naar een menswaardige
levenskwaliteit.

Wie regelmatig onze Café Santéʼs bijwoont en
dit blad zorgvuldig leest, weet dat verscheidene
bestuursleden van Wij Ook zeer bedrijvig zijn op
Europees niveau. Zij doen dit graag tot nut van
alle leden van onze vereniging. Daarom hopen we
dat zij in de toekomst verder van uw steun mogen
genieten.
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“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.

Wij Ook Belgium

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”.

PROSTAATinfo
Nieuwsbrief van Wij Ook Belgium
Oplage 4.000 ex.
ISSN:1782-0847
Prijs per nummer 5 euro
Inbegrepen in het lidgeld
10e jaargang Maart 2011
© 2011 Alle rechten voorbehouden

Verantwoordelijke uitgever
Louis Denis - Antwerpen

PROSTAATinfo wordt viermaal per jaar
uitgegeven door Wij Ook Belgium.  Het wordt
verspreid naar leden, urologen, huisartsen en
uitgedeeld op belangrijke symposia en verstuurd
aan abonnees en opinieleiders.
De inhoudelijke verantwoordelijkheid van elke
bijdrage ligt bij de auteur.

Met de steun van
European School of Oncology
Dr. Alberto Costa
Via del Bollo 4, 20123 Milaan - Italië
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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
the disease as well as identify common action and reducing the

existing inequalities on access to treatment.

EUROPA UOMO
The European Prostate Cancer Coalition

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
www.europa-uomo.org ©
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Urineverlies na
prostaatbehandeling
Wetenschappelijk en klinisch
Prof. Dr. Jean-Jacques Wyndaele
Diensthoofd Urologie Universiteit Antwerpen

Plaatsen van het probleem:
Vele mannen die een curatieve behandeling

voor prostaatcarcinoom ondergaan worden
incontinent voor urine maar een minderheid blijft
incontinent. Het klinische beeld kan heel
verscheiden zijn: van het verlies van enkele
druppels bij inspanning en hoesten tot het
verliezen van grote hoeveelheden zonder duidelijk
aanwijsbare aanleiding. De weerslag kan
belangrijk zijn terwijl de patiënten wachten op een
oplossing.

De prevalentiecijfers zijn erg uiteenlopend in
de literatuur: 3 tot 39%. Deze verschillen komen
waarschijnlijk doordat de bestudeerde populaties
anders zijn, doordat een ander begrip van
continentie wordt gebruikt, en door de
methodologie die wordt toegepast. De prevalentie
neemt toe bij hogere leeftijd.

Het verliezen van urine kan liggen aan
verschillende oorzaken: verzwakte of beschadigde
sluitspier of blaasspier overactiviteit van de
blaasspier, retentie, of een mengeling van deze
factoren.

Na radicale prostatectomie is incontinentie
aangegeven tussen 2 en 60% op 1 jaar na de
ingreep. Een gemiddelde
waarde op een groot aantal
publicaties ligt rond de 10-
15%.  De cijfers gerapporteerd
door patiënten zijn dikwijls
twee- tot driemaal hoger dan
deze van observaties door de
artsen. Artsen blijken een
onderschatting te doen die kan
gaan tot 75%.

Langere opvolging geeft een vermindering met
een plateauvorming na 1-2 jaar.

Het blijft heel moeilijk om verschillende
behandelingsvormen te vergelijken naar risico
voor het ontwikkelen van urineverlies. Tevens zijn
statistische gegevens weinig belangrijk voor de
individuele patiënt.

Bij chirurgie lijkt het kunnen behouden van de
neurovasculaire bundel een gunstig effect te
hebben. Blaashalssparing geeft sneller herwinnen
van continentie maar verandert het percentage
verlies op één jaar niet. Na laparoscopie lijken de
prevalentiecijfers gelijk maar er zijn geen
rechtstreekse vergelijkende studies.

Minder duidelijk is de rol van transuretrale
resectie voordien, obesiteit en uitgebreide ziekte.
Adjuvante radiotherapie lijkt geen negatieve
invloed te hebben op cijfers na één jaar.

Curatieve bestraling geeft ongeveer dezelfde
cijfers na 12 maanden. Studies vermelden na 2,5
jaar dat 11% een opvangdoek gebruikt en 13%
meer dan enkele druppels verliest per dag. Een
andere studie vermeldt urineverlies bij 4% na 5
jaar.

Brachytherapie heeft nog geen voldoende
gegevens. Incontinentie kan worden voorkomen
maar het overgrote deel van de klachten zijn
dysurie en retentie. De behandeling hiervoor
(TURP) geeft hogere incontinentiecijfers dan de
klassieke TURP (17-18%).

Bij HIFU is op korte termijn incontinentie
beschreven in 0-14%.

De cijfers dienen allemaal geïnterpreteerd in
vergelijking met de cijfers van urinaire klachten
van mannen van een zelfde leeftijd, maar die niet
behandeld zijn voor prostaatkanker.

Hoe het probleem aanpakken?
Algemeen
Het is belangrijk om de patiënt goed in te

Europese Patiëntendag
Prostaatkanker
Zaterdag 18 september 2010
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lichten vóór de ingreep en te optimistische
uitspraken worden best achterwege gelaten.

Gezien het merendeel van de mannen
urineverlies kan hebben kort na de behandeling is
voorlichting over bestaande opvangsystemen
nuttig en belangrijk. Dit laat toe om de sociale
gevolgen van urineverlies te beperken, evenals de
psychologische weerslag ervan. Het belet ook
onredelijke uitgaven. 

Een differentiële diagnose stellen van wat aan
de basis ligt van het verlies gebeurt best al na
enkele weken. Uit anamnese, klinisch onderzoek,
inspanningstest kan veel informatie komen. 

Als blaasoveractiviteit wordt vermoed kunnen
blaasremmers worden voorgeschreven. Het nut
van medicatie voor matige
inspanningsincontinentie is niet gedocumenteerd.
Moeilijk plassen door een uitvloeiprobleem kan
met uroflow, echo en endoscopie aangetoond
worden. Opvolging van het oncologische proces
dient uiteraard te gebeuren.

Specifieke behandeling
Sommige studies hebben aangetoond dat

bekkenbodemoefeningen, correct begeleid en
correct verricht, sneller controle kunnen laten
herwinnen. Een begeleide opvolging van enkele
maanden (9-18 beurten kinesitherapie) kan
worden voorgeschreven, waarbij vooral het
regelmatig zelf oefenen thuis zeer belangrijk is.

Als de conservatieve maatregelen niet veel
vooruitgang aantonen na 6–12 maanden dan
dient urodynamisch onderzoek te worden
uitgevoerd. Hieruit kan een verfijnde diagnose
komen, een betere inschatting of conservatieve
behandeling verder zinvol is, ofwel dat chirurgie
dient te worden voorgesteld.

Chirurgische behandelingen worden best pas
overwogen na 12 maanden opvolging gezien de
grote verbetering die intussen mogelijk is.

Het inplanten van een artificiële sfincter
(AS800) wordt al enkele tientallen jaren toegepast
met succes. Hier ook is een juiste voorlichting
belangrijk. De inplant kan alleen rond de dunnere
bulbaire urethra gebeuren. Volledig droog is een
minderheid (80% geen of 1 opvangdoekje per
dag) maar meestal blijft een lekkage na operatie
beperkt tot enkele druppels bij volle blaas en
grotere inspanning. Een revisie is nodig bij
ongeveer 15-20% binnen de 5 jaar en bij een
hoger % na 10 jaar.

De ʻmale sling  ̓heeft een kortere opvolgtijd:
een resterende incontinentie van 35% werd
beschreven na 2 jaar. De techniek lijkt best
aangewezen als de incontinentie niet te uitgebreid
is.

ʻInjectables  ̓met collageen worden ook sinds
kort gebruikt. Het te verwachten effect ligt rond
17% volledig droog en dit voor een duur van 6-8
maanden waarna opnieuw dient te worden
behandeld, tot na 3-4 maal een plateau wordt
bereikt.

Besluit:
Urineverlies na behandeling van

prostaatcarcinoom is niet zo zeldzaam. Het is
goed om de patiënten hierover duidelijk in te
lichten. Men kan hen er op wijzen dat de kans op
lekken van veel urine na 1 jaar klein is maar toch
bestaat. Men kan tevens bevestigen dat er op
korte termijn na de kankerbehandeling al therapie
en hulp bestaat.

Belangrijke boodschap:

Als een man van zijn arts de diagnose te
horen krijgt dat hij prostaatcarcinoom heeft dan
stort de wereld in elkaar. Het onvoldoende weten
waarover het gaat, de herinneringen van wat men
hoorde van andere ʻslachtoffersʼ, het wegvallen
van plannen en toekomstverwachtingen en vele
andere aspecten, maken dat onzekerheid,
verdriet, paniek, en andere negatieve gevoelens
opkomen. De weerslag voor de partner en de
familie is reëel.

Op die momenten is een sterke begeleiding
nodig met veel uitleg, zonder minimalisatie van
mogelijke problemen. De keuze van de
behandeling zal niet uitsluitend door de patiënt
worden gemaakt maar dikwijls onder invloed van
anderen, inclusief de arts die ook zijn voorkeur
heeft dikwijls gesteund op zijn specifieke ervaring
met een bepaalde methode of techniek.
Openheid, eerlijkheid en vooral een vriendelijke
begeleiding zijn het enige juiste. De arts-patiënt
vertrouwensrelatie speelt hier zeer sterk.
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De huisarts en prostaatkanker
Patrick Wyffels MD
Huisarts
Vermits prostaatkanker een

belangrijk probleem is qua
voorkomen, maar ook als
oorzaak van ziektebeleving en
sterfte, is het uiteraard een
probleem dat ons allen
aanbelangt.

De benadering van de
ziekte kent verschillende invalshoeken, door
verschillende actoren, die alleen naast en met
mekaar goede resultaten kan bereiken. Deze
benadering zal zich beperken tot de visie en de
mogelijkheden van de huisarts: wat kan die doen
voor welke patiënt?

Voor screening (dit is het opsporen van de
ziekte bij patiënten zonder symptomen) rijst al
onmiddellijk een torenhoog probleem: er bestaat
geen Belgische of Vlaamse
eerstelijnsaanbeveling, en de weinige
internationale aanbevelingen zijn niet zomaar
toepasbaar op de Belgische situatie. Zo heeft
alleszins de overheid, op een paar pogingen
enkele decennia geleden, geen
opsporingsprogramma op bevolkingsniveau. Maar
dat is evenzeer zo in Nederland, in Frankrijk, in
het Verenigd Koninkrijk, in Canada, en dit zijn
allemaal landen die hoog inzetten op preventie.

Bovendien is het nog steeds niet onomstotelijk
aangetoond dat screenen naar prostaatkanker,
daar waar het natuurlijk nieuwe gevallen aan het
licht kan brengen, alleen invloed heeft op de
orgaanspecifieke mortaliteit, maar geen invloed
heeft op de overall mortaliteit. 

Screenen heeft spijtig genoeg wel een invloed
op de morbiditeit. Of in andere termen: het
opsporen van prostaatkanker kan de patiënt niet
langer doen leven, maar bezorgt hem mogelijk
wel ernstige ongemakken: incontinentie (de plas
niet meer goed kunnen ophouden), en impotentie
(geen of minder erecties). Of nog in andere
bewoordingen: de mogelijkheid bestaat dat de
gescreende man sterft met, maar niet van zijn
prostaatkanker.

Het risico van een ingreep, bij de soms toch al
oudere mannelijke bevolking met vaak andere
risicoʼs, onder andere hart- en vaatziekten, is ook
vaak niet gering. Het zal je maar overkomen om
je prostaat te laten verwijderen omdat je ʼs nachts
er wat te vaak uitmoet, en wakker te worden klaar

voor opvang van dementie. Hoeft het nog gezegd
aan dit auditorium dat ook de behandeling
intensief is, en niet gespaard van ernstige
ongemakken.

En zo is er geen plaats gemaakt in de
Gezondheidsgids van Domus Medica voor
opportunistische screening naar
prostaataandoeningen. De Gezondheidsgids is
een handige manier om na te gaan bij wie de
huisarts wat, vanaf wanneer en hoe vaak hij
zaken moet nakijken: het hart- en vaatrisico met
o.a. roken, bloeddruk en cholesterol, de
vaccinaties tegen griep en tetanus, de screening
naar diabetes, de levensgewoontes zoals
beweging, voeding- en drankgebruik, en de
screening naar borstkanker, naar
baarmoederkanker en darmkanker. Deze lijst zal
in de toekomst waarschijnlijk worden aangevuld,
onder andere met screening naar osteoporose
(wat dan broosheidsfractuurrisico zal heten), maar
prostaatkanker staat daar vooralsnog niet bij, en
staat ook niet op de shortlist.

Allemaal goed en wel, maar we zijn niet blind
voor het voorkomen en de sterftecijfers, en de
ziekte en vele ongemakken die dit orgaan de man
kunnen bezorgen. Wie rond zich heen kijkt, kan
alleen maar vaststellen dat het een frequent
probleem is, met vaak desastreuze gevolgen, hoe
goed men ook probeert om te springen met de nu
voorhanden zijnde middelen en technieken.

De druk van de patiënt om iets aan die
prostaat te doen, is dan ook vrij groot. Men vraagt
ons vaak spontaan om klinisch prostaatonderzoek
(rectaal, met de vinger), of een echo te laten
verrichten, maar ook en vooral een PSA-meting te
doen. Onze houding is bemoeilijkt door de
beperkingen, verbonden aan deze onderzoeken.

Een rectaal onderzoek is weinig performant:
dit onderzoek mist veel, en scoort pas vanaf een
redelijk gevorderd stadium. Een echografie is al
beter, maar is weinig sensitief en specifiek: met
andere woorden worden vaak letsels gevonden,
maar ook vaak letsels gemist (kleine haarden van
kwaadaardig weefsel), zonder uitsluiting te
kunnen geven over de aard, zodat verdere
onderzoeken dienen te gebeuren, zoals de
prostaatbiopsie.

Het PSA-verhaal is zo mogelijk nog moeilijker.
Er zijn patiënten met een normale PSA, die wel
prostaatkanker hebben, en er zijn evenzeer
patiënten met een verhoogde PSA, die geen
prostaatkanker hebben. Wat heb je dan aan een
meting? 
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Want het wordt pas echt moeilijk als je ʻietsʼ
vindt, waarna je verwijst voor verder onderzoek,
waarna misschien wel een positieve biopsie wordt
gevonden. Want dan begint de behandeling, met
de reeds beschreven mogelijke en soms
desastreuze verwikkelingen, zonder dat iemand
weet of we de patiënt een langer leven kunnen
bezorgen. Maar evenzeer kan de behandeling
bestaan uit ʻwatchful waitingʼ, of nog in het
Nederlands: we zien wel. Maar intussen is de
symptoomloze cliënt verworden tot een echte
patiënt: een man met kanker, met de begrijpelijke
angsten, met een belangrijke zorgnood en
consumptie van geneeskundige zorgen.

De terecht bezorgde patiënt botst op een
korps, dat ondanks de grote inzet op
internationaal niveau, hier naar mijn weten nog
geen eensluidend antwoord heeft gevonden.

Is het zinvol om te screenen?
Als er al meer vragen rijzen dan antwoorden,

denk ik dat men dringend klaarheid moet
proberen te schenken in dit bijzonder ingewikkeld
verhaal, voor alle partijen.

In de eerste plaats voor de patiënt en zijn
omgeving, die heel vaak met irrealistische en
soms ook verkeerde verwachtingen naar zijn
huisarts trekt.

Maar ook voor de huisarts, die met soms
diametraal tegenstrijdige informatie de vraag van
de patiënt moet trachten te beantwoorden.

En evenzeer vanuit de specialistische en
academische hoek, waar realistische normen
moeten uitgewerkt worden die zowel voor de
eerste- als voor de tweedelijnsgeneeskunde
toepasselijk zijn.

De roep naar een duidelijke ʻguideline  ̓of
aanbeveling is dan ook zeer groot, ook al zou
daar in staan dat het zinloos is om te screenen
naar prostaatkanker bij de brede bevolking. Artsen
zouden dan minstens weten waaraan en waaraf.

De (oncologie)verpleegkundige en
de prostaatkankerpatiënt;
partners?
Willem de Blok Ma ANP
Verpleegkundig specialist urologie NKI-AVL
Patiënteninformatie is een waardevol goed

voor een patiënt met prostaatkanker en zijn
partner. Veel mannen met prostaatkanker gaan
snel op zoek naar informatie over de ziekte en
mogelijkheden tot behandeling. Prostaatkanker
kenmerkt zich door de grote diversiteit aan
behandelingen die ieder afzonderlijk vraagt om de
juiste informatie. Voor het zoeken naar de
antwoorden op vragen worden veel verschillende
middelen gebruikt. Niet iedereen heeft de
beschikking over het internet, maar zij die het wel
hebben maken er dankbaar gebruik van, en
terecht! In de tegenwoordige tijd is het internet
een enorme bibliotheek die een antwoord biedt op
onnoemelijk veel vragen. Maar is het antwoord
het juiste antwoord? Wordt de goede vraag
gesteld? Kan je het juiste antwoord vinden als de
zoekmachine Google 11.000.000 antwoorden
geeft in 0,25 seconden op de vraag om informatie
over prostaatkanker? Men moet een volleerd
bibliothecaris zijn om dat te kunnen. Zelfs dan is
het vinden van een antwoord geen garantie dat
het een juist en objectief antwoord is op de
gestelde vraag.

De informatie moet dus op de persoon
toegesneden worden. Passen als een maatpak,
als het ware. Niet bij eenieder komt de informatie
goed aan. Soms raakt een patiënt overdonderd
door de hoeveelheid informatie. Ook kan de
informatie leiden tot misinterpretatie. Het maken
van een keuze is moeilijk. Want het blijft een
keuze tussen kwaden: ʼtussen wat kies ik nu
eigenlijk, incontinentie, erectieproblemen, pijn? En
raak ik dan de ziekte eigenlijk wel kwijt?ʼ

Ik stel dat de patiënt hulp nodig heeft in dit
proces. 

De zorg is onderhevig aan krapte. Iedere
professional moet daar ingezet worden waar zijn
kunde het best tot zijn recht
komt. De uroloog, met alle
kennis, moet deze kunnen
inzetten voor de behandeling.
Toch moet de toenemende
vraag naar informatie ook goed
worden aangepakt. Niet alleen
voor de voorlichting dienen
nieuwe methodieken te worden
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gebruikt om alle informatie goed over te brengen.
Ook de organisatie van het ziekenhuis kan daar
aan bijdragen. Dit is tevens noodzakelijk omdat
ook de lijst met behandelingsmogelijkheden zich
uitbreidt.

Een voorbeeld kan worden gevonden in het
Nederlands Kanker Instituut-Antoni van
Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) in
Amsterdam. Daar werkt een multidisciplinair team
nauw samen om de patiënt in een korte tijd tot
een behandelkeuze te komen. Het team bestaat
uit een uroloog, een radiotherapeut en
gespecialiseerde verpleegkundigen. Vanaf 2006
werken zij samen in de prostaatpolikliniek. Deze

polikliniek maakt vanaf de oprichting gebruik van
de methodiek van een klinisch pad. Een klinisch
pad beschrijft de werkzaamheden van iedere
professional tot in detail en geeft voor iedere
betrokkene (dus ook aan de patiënt) inzicht in de
zaken die actueel zijn in het zorgproces. Centraal
in dit klinische pad is een rol weggelegd voor de
verpleegkundige specialist. Deze werkt als een
coach aan de opvang van de patiënt, van het
eerste gesprek op de polikliniek tot aan het laatste
controlegesprek op de polikliniek. Bij vragen of
problemen is de verpleegkundige specialist een
laagdrempelige toegang tot de juiste zorg in het
ziekenhuis.
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Europa Uomo in actie: een
masterclass voor patiënten
Jan Humblet

Van 19 tot 22 september 2010 organiseerde
Europa Uomo een internationale masterclass voor
patiëntenorganisaties in Krakau (Polen). Deze
studiedagen werden georganiseerd in
samenwerking met ESO (European School of
Oncology) en EAU (European Association of
Urology). 

Een grote meerderheid van Europa
Uomo–landen (achttien!) was aanwezig,
waaronder talrijke vertegenwoordigers van de
Oost-Europese landen.

Vooral voor dit laatste zijn er goede redenen:
in eerste instantie omdat kankeraandoeningen in
de Oost-Europese landen verhoudingsgewijze
een zwaardere tol aan mensenlevens eisen dan in
het westen. En dit heeft niet alleen te maken met
verschillen in de kwaliteit en de toegankelijkheid
van de medische zorg, maar ook met socio-
economische en culturele verschillen die de
lifestyle beïnvloeden. De oorzaken zijn dus
complex. Verder was Oost-Europa belangrijk
omdat de traditie en de werking van
patiëntenverenigingen in deze regio minder
ingeburgerd is dan bij ons. Tonen wat goed
functionerende patiëntenverenigingen in West-
Europa kunnen betekenen voor prostaatkanker-
lotgenoten en hun families blijft voor Europa
Uomo een primaire bekommernis.

Inhoudelijk omvatten de activiteiten (gespreid
over vier dagen) drie luiken: (1) lezingen en
panelgesprekken met medische experten, (2)
presentaties over de werking van de achttien
deelnemende patiëntenverenigingen en (3)

tenslotte bestuurlijke en
vooral strategische
beslissingen die Europa
Uomo voor de toekomst
concreet wil realiseren.

Om een idee te geven
van de uiteenzettingen
door de specialisten geven
we hier een overzicht. 

Prof. H. Van Poppel
(K.U. Leuven) behandelde een uitgebalanceerde
sterkte- zwakte-analyse en vergelijking tussen de
totale prostaatverwijdering via de klassieke
operatie en de robotoperatie.

Prof. B. Tombal (UCL, Saint-Luc Bruxelles)
had het over de huidige en de toekomstige
perspectieven in de hormonale behandeling van
prostaatkanker. 

Een blik op het aandachtige publiek
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Prof. T. Brodowicz (Universiteit Wenen) gaf
een uiteenzetting over de behandeling en de
preventie van beender- en skeletproblemen ten
gevolge van prostaatkanker.

Prof. W. Hakenberg (Universiteit Rostock)
besprak de Duitse richtlijnen die als beste praktijk
gevolgd moeten worden bij de wetenschappelijk
verantwoorde diagnose, behandeling en
begeleiding van prostaatkankerpatiënten.

Dr. Med. Iwona Skoneczna (Oncologisch
Instituut Warschau) gaf een uiteenzetting over de
verdere hormonale en chemotherapeutische
behandeling van castratieresistente
prostaatkanker.

Dr. Med. A. Bossi (Radiotherapeutisch Instituut
Gustave Roussy, Villejuif) gaf een lezing over de
verschillende methoden van radiotherapie bij de
behandeling van prostaatkanker.

Dr. Med. Meelan Bul (Medisch Centrum
Erasmus, Rotterdam) behandelde ʻactief volgenʼ
van patiënten met laag risico en de PRIAS-studie
over dit thema (PRIAS staat voor ʻprostate cancer
research internationalʼ: ʻactive surveillanceʼ). 

Prof. J. Fitzpatrick (Universiteit Dublin) gaf in
het kader van de geriatrische oncologie een
uiteenzetting over de beste richtlijnen voor de
behandeling en begeleiding van prostaatkanker bij
senioren. 

Prof. L. Denis (OCA) verzorgde een
uiteenzetting over het bevorderen van de
levenskwaliteit voor prostaatkankerpatiënten. 

Buiten zijn lezing dient gezegd dat prof. Denis
het gezichtspunt van de patiënt als een rode
draad ook telkens ter sprake bracht tijdens de
dialogen en discussierondes die plaats vonden na
elke presentatie van de medische experten. Zijn
duiding van de medische lezingen voor de
levenskwaliteit van de patiënt en zijn familie
kwamen aldus centraal te staan tijdens deze
masterclasss.

Als tweede luik van de werkzaamheden
kwamen in Krakau de vertegenwoordigers van de
achttien deelnemende patiëntenverenigingen aan
het woord. Per deelnemend land werd een
uiteenzetting gegeven van de organisatorische
werking van de patiëntenverenigingen voor
prostaatkanker. Een ideale manier om van elkaars
aanpak iets op te steken. 

Deze round-up werd besloten met een ʻOpen
Market  ̓waar flyers, affiches, nieuwsbrieven,
tijdschriften, kortom massaʼs aanschouwelijk
informatie- en promotiemateriaal werd

tentoongesteld. Uiteraard bleken er tussen de vele
landen culturele verschillen te bestaan, maar
inhoudelijk kwamen toch de gemeenschappelijke
bekommernis naar boven waarmee elke
lotgenotenvereniging geconfronteerd wordt: de
zware emotionele impact bij het vernemen van de
diagnose, de effecten op het familiaal en sociaal
leven, de nood aan vertrouwelijke ondersteuning,
het gebrek aan kennis en informatie, de moeilijke
keuze tussen de verschillende
behandelingsmogelijkheden, enz…

Zeker moet ook vermeld worden dat sommige
patiëntenverenigingen investeren in de opleiding
en training van hun vrijwilligers. De achterliggende
idee is hier dat goede wil om lotgenoten de
helpen niet genoeg is, opleiding, training en
professionalisering bieden meer garantie op
waardevolle ondersteuning. Twee initiatieven
werden in presentaties toegelicht, m.n. de training
van geïnteresseerden in
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Kathy Redmond met Prostaatinfo en MyCoach
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communicatievaardigheden en de opleiding tot
mentor in bewegingsvaardigheden. Dr. med. V.
Griesser en Dr. sc. E. Briers behandelden alle
voor ons relevante aspecten inzake
communicatie: van de face-to-face communicatie
met de vele psychologische mechanismen die
hier een rol in spelen tot de schriftelijke
communicatie in al haar vormen en
verschijningswijzen. 

Het bewegingsprogramma ʻFeel+  ̓werd
gepresenteerd door J. Humblet. Dit programma
werd door een team rond prof. Tombal en
sportinstructeur E. Kuypers uitgewerkt onder de
naam JAMES. Wij Ook–Antwerpen vormde onder
de leiding van E. Kuypers intussen een aantal
lotgenoten die als mentor voor hun collegaʼs
kunnen optreden.

Zoals al gezegd omvatte het derde luik van de
werkzaamheden de interne organisatie van
Europa Uomo: de verkiezing van zijn
vertegenwoordigers, de contacten met zijn

netwerk van medestanders zoals EAU, ESO en
diverse andere oncologische en
patiëntenorganisaties, maar vooral een lijst van
opdrachten die Europa Uomo met zijn partners in
de toekomst wil realiseren. Naarmate dit laatste
concrete gestalte krijgt, wordt hierover zeker
informatie verstrekt in de volgende nummers van
ons tijdschrift. 

Meer lezen over de masterclass ?
Masterclass for Patient Advocates. From Fear

to Hope. 
Krakow, 19-22 september 2010.
Chairs : L. Denis (Be), M. Wirth (De), A. Costa

(It). Dit is een interne publicatie van ongeveer 200
paginaʼs met alle presentaties en een voorstelling
van de deelnemers. Beschikbaar in de
OCA–bibliotheek, Antwerpen.

Ook : www europa-uomo.org voor een zeer
uitvoerige weergave.
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Wij Ook Oost
In ons land is de medische wereld goed maar

streng georganiseerd. Elke medische handeling is
in principe toegestaan op voorwaarde dat de
verstrekker daartoe gemachtigd is. Zo mag een
arts u een geneesmiddel voorschrijven (niet
iedereen alles), en een kinesist mag dat niet.

Maar niet voor alle medische handelingen
komt de ziekteverzekering (ZIV) tussen. Dat wil
zeggen dat er heel wat handelingen mogelijk zijn
waarvoor in België geen terugbetaling is voorzien.
Een voorbeeld, in ons land wordt de bepaling van
vrij PSA in het laboratorium niet terugbetaald. De
patiënt moet dit dus zelf betalen. Daar waar deze
terugbetalingen verricht worden door de
mutualiteiten zijn zij het niet die het geld
verzamelen, dat gebeurt door de federale
overheid, een rijksdienst, via uw eigen sociale
bijdragen.

Om die hele wereld van handelingen te
organiseren heeft ons ministerie een soort
repertorium gecreëerd met daarin alle toegestane
handelingen en de daaraan verbonden
terugbetalingen. Dit repertorium is gekend onder
de naam de ʻNomenclatuurʼ. Elke lijn in die

PSA, nieuwe regels voor de
terugbetaling
Erik Briers

nomenclatuur wordt zwaar
bevochten door diverse
drukkings- en
belangengroepen om
uiteindelijk in het
Staatsblad te belanden.
Alleen wat in het
Staatsblad werd
gepubliceerd heeft kracht
van wet en kan in de
nomenclatuur terecht komen. Wat niet in de
nomenclatuur staat, komt daardoor voor
terugbetaling niet in aanmerking.

In de nomenclatuur staan ook de eventuele
beperkingen en speciale regels voor elke
handeling.

Voor de dosering van PSA waren er twee
codes, lijnen in de nomenclatuur; het enige
verschil was de gebruikte techniek. Vanaf 1
februari 2011 zijn er drie verschillende bepalingen
(zes codes) in het laboratorium mogelijk.

Waarover gaat het?
Voor het laboratorium gaat het steeds om

dezelfde PSA-bepaling. Analytisch is er geen
enkel verschil tussen de drie verschillende
omschrijvingen. Voor elke omschrijving blijven er
twee identieke varianten bestaan volgens de
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gebruikte laboratoriumtechniek (voor de
fijnproevers: het gaat om een techniek met
radioactieve isotopen (RIA) of om een techniek
met enzymatische merkers). Bijna alle bepalingen
in België gebeuren met een enzymatische merker.
Bovendien is de vergoeding voor die bepaling ook
steeds dezelfde. Doel van de opsplitsing is meer
inzicht te krijgen in de groepen, hun aantallen te
kennen en minder geld te spenderen.

Het verschil in de omschrijving zit in de groep
van mannen die aanspraak mogen maken op de
ene of andere code.

Letterlijk
[1] 433016-433020 & 542010-542021
Doseren van het specifiek prostaatantigeen

PSA [Al dan niet met een isotopenmethode]
uitgevoerd in de opvolging van de behandeling
van een gekende prostaatkanker

B 350 C-316/D-5
[2] 433333-433344 & 542850-542861
Doseren van het specifiek prostaatantigeen

(PSA) [Al dan niet met een isotopenmethode]
uitgevoerd in het kader van individuele opsporing
bij mannen vanaf 40 jaar oud met familiale
antecedenten van prostaatkanker die vóór de
leeftijd van 65 jaar gediagnosticeerd werd

B 350 C-338/D-97
[3] 433311-433322 & 542835-542846
Doseren van het specifiek prostaatantigeen

(PSA) [Al dan niet met een isotopenmethode]
uitgevoerd in het kader van klassieke individuele
opsporing bij mannen vanaf 50 jaar oud

B 350 C-338/D-96
C-316: bepalingen 433016-433020, 542010-

542021 mogen onderling niet gecumuleerd
worden.

C-338: bepalingen 433311-433322, 542835-
542846, 433333-433344 & 542850-542861
mogen onderling niet gecumuleerd worden.

D-5: De verstrekkingen 542010-542021 &
433016-433020 mogen aangerekend worden aan
de ZIV maximum 2 maal per jaar van opvolging
van behandeling.

D-96: De verstrekkingen 433311-433322 &
542835-542846 mogen aan de ZIV aangerekend
worden maximum 1 maal alle 2 jaren.

D-97: De verstrekkingen 433333-433344 &
542850-542861 mogen aan de ZIV aangerekend
worden maximum 1 maal per jaar.

Een woordje uitleg
Elke code bestaat uit twee delen gescheiden

door een streepje; het eerste deel is de code voor
ambulante patiënten en de tweede code is de
code voor een patiënt die opgenomen is in een
ziekenhuis. De codes die starten met een -4- zijn
RIA-bepalingen; de codes die met een -5- starten
gebruiken een enzymatische merker.

De C-316 en C-338 zijn zogenaamde
cumulregels en zij zeggen eenvoudig dat deze
bepalingen, codes niet gelijktijdig mogen gebruikt
worden. Dit is natuurlijk logisch aangezien het
telkens om het meten gaat van identiek hetzelfde
maar met een andere techniek (codes startend
met 4 of 5) of voor een andere groep van
patiënten C-338, je hoort als patiënt bij één groep
en alleen de bepaling die daarbij hoort mag
gebruikt worden.

De D-5, D-96 en D-97 zijn dan weer
zogenaamde diagnostische regels, zij bepalen
bijvoorbeeld de frequentie van een bepaling; dat
wordt meestal uitgedrukt per jaar.

B 350 is de code die de terugbetaling in euro
omschrijft. Op 1 januari 2011 was 350 B 10,78
euro waard op papier. Maar dat is niet het bedrag
dat jij en ik moeten betalen aangezien daar nog
andere artikels in de wet over gaan.

Wat betekent dit voor ons, de
patiënt?
Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie

groepen van mannen. De eerste groep [1] van
mannen hebben een vastgestelde prostaattumor.
De tweede groep [2] zijn de zonen van mannen bij
wie vóór hun 65e verjaardag prostaatkanker werd
vastgesteld. De derde groep [3] zijn alle andere
mannen. Bij elk van deze groepen hoort een
afzonderlijke code.

[1] Voor mannen die in behandeling zijn voor
een gekende prostaattumor mag er vanaf 1
februari tweemaal per jaar een PSA-bepaling aan
de verzekering aangerekend worden. 

De wetgever heeft in dit besluit niet
aangegeven wat een ʻgekende  ̓prostaatkanker is,
wij vermoeden een tumor die in het laboratorium
op weefselcoupes bevestigd werd. Of ʻactive
monitoring  ̓hieronder valt is niet aangegeven, ook
niet welke de criteria zullen zijn voor de anatomo-
patholoog; is een Gleason 5 kanker of is dat geen
kanker?
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Mag er meer gedoseerd worden zoals in het
begin toch gebruikelijk is? Wel, zoals steeds is
wat niet verboden is toegestaan, alleen is daar
geen terugbetaling voor en zal de patiënt dat zelf
moeten betalen.

[2] Het gaat over de zonen van mannen bij
wie vóór de leeftijd van 65 jaar prostaatkanker is
vastgesteld. De opmerking van hierboven is ook
hier van toepassing. De nomenclatuur is ook heel
strikt met leeftijden, indien de vader 65 jaar en
één dag is op het ogenblik van de vaststelling
geldt deze code niet meer voor zijn zoon of
zonen. De dag daarvoor (de verjaardag zelf) ook
niet trouwens.

In de nomenclatuur staat niet aangegeven hoe
de voorschrijver (uw huisarts of uroloog) moet
achterhalen of de man aan de andere kant van de
tafel al dan niet een vader heeft bij wie kanker
werd vastgesteld vóór hij 65 jaar oud was. Moet
daar een attest bij zijn van de behandelende
uroloog van de vader of volstaat een simpele
verklaring ʻop eerʼ?

Voor deze mannen verandert de startleeftijd;
wegens het verhoogde risico mogen deze
mannen vanaf de leeftijd van 40 jaar zich elk jaar
laten testen en dat één keer per jaar.

[3] Alle andere mannen, zonder risicofactoren,
een vader bij wie ʻte laat  ̓prostaatkanker werd
vastgesteld, of die nog geen kanker hebben
mogen zich vanaf de leeftijd van 50 jaar om de
twee jaar laten testen.

Is dit beter?
Dat kunnen wij nu nog niet zeggen, er zullen

allicht wat minder bepalingen uitgevoerd worden,
maar of het eindresultaat, mannen in een vroeg
en geneesbaar stadium opsporen bereikt zal
worden, dat weten wij niet.

Wel weten wij dat er rond de diagnose van
prostaatkanker over het algemeen veel meer
PSA-bepalingen worden uitgevoerd dan nu
toegestaan is, namelijk één bepaling. Wel weten
wij ook dat kort na een behandeling er ook heel
wat meer PSA-bepalingen worden uitgevoerd dan
de twee die door de nomenclatuur zijn
toegestaan. Al die extra bepalingen zullen braafjes
door de patiënt betaald moeten worden.

En een beetje foefelen?
De voorschrijvende arts kan je een beetje beet

nemen; hij of zij weet niet of je al ergens anders
geweest bent. De uroloog weet ook niet wanneer

je de laatste keer geprikt bent door bijvoorbeeld
de huisarts. Het laboratorium weet ook niet wat er
al gebeurd is, de artsen kunnen uw bloed naar
diverse laboratoria sturen die niets van elkaar
afweten. Goede lezers van PROSTAATinfo weten
evenwel dat dit geen goed idee is, PSA moet altijd
in hetzelfde laboratorium bepaald worden.

Dus zou je zeggen niemand ziet mij dus kan ik
een beetje foefelen…

Helaas, de laboratoria werken allemaal
wettelijk met het derde betaler systeem waardoor
uw factuur rechtstreeks naar uw mutualiteit
gestuurd wordt die het grootste deel van de
rekening met het laboratorium zal afrekenen. Je
zal zelf ook een factuur krijgen van het
laboratorium voor het remgeld en niet
terugbetaalde analyses.

En het zijn de mutualiteiten die alles over u
weten, meer dan uw echtgenote of beste vriend.
Zij weten elke bepaling die je hebt laten uitvoeren
en in principe kunnen zij ook achterhalen wat er
wanneer met uw vader gebeurd is in het kader
van prostaatkanker. 

Zij kunnen dan twee maatregelen nemen; zij
kunnen u verwittigen dat u dit niet meer mag doen
en dat u de bepaling zelf zal moeten betalen, of
en dit is de meest waarschijnlijke oplossing voor
de mutualiteiten, zij laten het laboratorium gewoon
weten dat zij niet over de brug zullen komen met
het geld. Daarna zal het laboratorium u dan een
bijkomende factuur moeten sturen voor die ene
bepaling. Of, het laboratorium zal moeten slikken,
de afrekening van de mutualiteiten komt steeds
met een mooie vertraging en wie wil dan nog
facturen opmaken van 10 euro en wat centjes?

Samenvatting voor de man
Bij jou werd prostaatkanker vastgesteld en je

bent in behandeling of na de behandeling, dan
mag je twee keer per jaar PSA laten controleren.

Bij uw vader werd vóór zijn 65e verjaardag
prostaatkanker vastgesteld, dan mag je vanaf je
40e verjaardag elk jaar PSA laten bepalen.

Je bent een man die niet bij één van de vorige
twee groepen behoort dan mag je vanaf je 50e
verjaardag om het andere jaar je PSA laten
bepalen.
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Vingerlengte en kans op
prostaatkanker?

Het London Institute of Cancer Research
(aldus Gazet van Antwerpen van 4 en 5 december
2010) heeft na een vergelijkende studie over
vingerlengte bij 1500 prostaatkankerpatiënten en
3000 gezonde mannen besloten dat wanneer de
wijsvinger langer is dan de ringvinger men 33
percent minder kans heeft op prostaatkanker. Zo
ze even lang zijn dan is het risico groter. Gevolgd
door een resem eigenschappen over vingerlengte
bij mannen en vrouwen. Als we weten dat 50
percent van de mannen boven de 55 jaar reeds
een mini prostaatkanker hebben zouden we echt
meer bewijs verwachten. We steken onze lange
middenvinger op bij dergelijke statistieken.  

Gazet van Antwerpen 4 & 5 december, 2010

Matige lichaamsoefeningen verlagen
het risico te sterven van prostaatkanker?

Volgens de Journal of Clinical Oncology,
geciteerd in de AUA Daily Scope van 6 januari
2011, verlagen drie uur sport per week en zelfs
gematigde activiteit het risico om te sterven door
prostaatkanker en ook door andere ziekten. Onze
leden onder leiding van Jan Humblet zijn dan toch
goed bezig met hun James programma en Feel+.
Doorgaan jongens!

Journal of Clinical Oncology 2011
Onnodige beeldvorming bij

prostaatkanker met laag risico op
progressie

Ondanks internationale op evidentie
gebaseerde studies dat bij stadiumbepaling (zie
vorig nummer) een botscan, gecomputerde
tomografie (CT-scan) en endorectale
kernsyntografie (MRI) teveel gebruikt worden,
bleek uit een studie van het Mount Sinai Medical
Center dat op 677 patiënten er 328 (48%)
minstens een van deze onderzoeken kreeg. Als
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voorbeeld hadden 7 op 265 patiënten op CT-scan
een verdacht letsel of 2,7%. De bijkomende
radiografische onderzoeken brachten niets aan
het licht. Dus eerst het risico bepalen met ultrason
en biopsies voor de diagnose en dan eens rustig
nadenken blijft de boodschap.   

Urology, 5 oktober, 2010
Honden helpen in het onderzoek tegen

kanker
We hebben al de verhalen uit de USA en

Parijs dat een hondenneus prostaatkanker kan
ontdekken en het stopt hier niet. De Gerald
Murphy Cancer Foundation heeft een reeks oude
Rottweilers ouder dan 13 jaar (140 in totaal)
onderzocht op een speurtocht genaamd de Old
Grey Muzzle Tour. Deze honden werden
nauwkeurig gescreend om uit te zoeken waarom
ze zo oud werden en geen kanker hadden.

Een van de kwekers zei wel dat een lang
leven in hun pedigree zat met stokoude ouders.
Waarschijnlijk een nuchtere landman. Wait and
see.

USA Today, 2010
Meerder biopsies in

prostaatkankerscreening
Een onderzoeksrapport dat berust op

uitslagen met vier kallikreine formaties (familie van
het PSA).

Dit onderzoek zou bij 1000 mannen met lage
PSA het aantal biopsies verminderen met 513. De
prijs is wel dat 54 van 177 lage risico kankers
gemist worden en 12 van de 100 hoge risico
kankers. Kan moeilijk voor Vlaanderen waar het
RIZIV de terugbetaling voor totale PSA reeds aan
strenge banden legt.

J. Clin. Oncol., 2010
De indeling van Gleasonscore 7

tumoren
Op een totaal van 1248 patiënten met een

Gleasonscore 7 die een radicale prostatectomie
ondergingen werd biochemische herval gevolgd
(PSA >0,2 ng/ml). Bij 721 patiënten (57,8%) vond
men een GS 3+4 en bij 527 (42,2%) een GS 4+3.
Recidief vrij overleven na 5 jaar was 76,4% bij de
eerste en 61,1% bij de tweede groep. Het loont de
moeite deze mededeling na te kijken. 

World J.Urol, 24 november, 2010

Kankertopografie en
lymfekliermetastasen

We weten dat hoge Gleasonscores, T3-
tumoren en een groot volume kanker
geassocieerd zijn met lymfekliermetastasen. Een
nauwkeurige pathologische studie uit het
Memorial Sloan Kettering Cancer Center op 125
patiënten met N-metastasen toonde aan dat 30%
van de kankers in de rechter lob en 41% van de
kanker in de linker lob metastasen vertoonde aan
de contralaterale (andere) kant van het kleine
bekken.  

Am. J. Surg. Path., december 2010
Wat kost kanker in de USA?
Ondanks een bestendige verbetering van de

overlevingsresultaten bij kankerpatiënten blijft de
associatie senioren en kanker stijgen. Gevolg
meer kanker en meer kosten. Nu geschat op 124
miljard USD voor kankerzorg zal het kostenplaatje
met 66% stijgen tegen 2020. We zullen toch een
beter rendement van zorg moeten volgen.  

AUA Daily Scope, januari 2011
De leercurve tot laparascopische

radicale prostatectomie
Gebaseerd op een totaal van 8554 patiënten

geopereerd door 51 chirurgen in 14 academische
centra werd een positieve snijrand (nog kanker
aanwezig) gevonden bij 1862 (22%) patiënten.
Deze cijfers verbeteren na 200 tot 250 operaties
en het risico van 10 tot 250 operaties is 4,8%. 

Vooral specifieke training en ervaring blijven
aangeraden om betere cijfers te halen. 

J. Urol., 2010
Stereotactische bestraling (SRT) voor

genito-urinaire kankers
Dit is een vorm van radiatie, beproefd in veel

andere kankers, die een zeer hoge dosis straling
geeft in een of slecht enkele sessies bestraling. 

Samen met de nieuwe diagnostische
mogelijkheden in prostaat- en nierkanker wordt
deze techniek ontwikkeld. Deze ontwikkeling gaat
gepaard met een planning naar prostaat
expertcenters. 

Discover Medicine, september 2010
Rechtzetting!
Een aandachtige lezer (Urologisch

verpleegkundige van het AZ Kortrijk) vond in ons
stukje over hormonen, gepubliceerd in onze
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vorige editie een storende fout die wij hierbij graag
rechtzetten. Met onze dank voor deze terechte
opmerking.

Hormonen
De neveneffecten van hormoonbehandeling

blijven belangrijk. De US Food and Drug
Administration (FDA) vraagt dat de LHRH-
agonisten die een medische castratie veroorzaken
in de productinformatie, vermelden dat deze

behandeling een verhoogde kans biedt op
diabetes, hartinfarct en hersentrombose. 

Deze medicaties zijn nuttig en belangrijk en
daarom worden ze gebruikt bij prostaatkanker.
Alleen dienen ze gebruikt bij de juiste medicatie,
liefst intermittent en met controle van overgewicht
en diabetes.

AUA Daily Scope, oktober 2010
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In de schaduw van Kos
Louis Denis

We leven op het digitale ritme van onze
samenleving. We publiceerden een ʻSchriftelijke
verklaring  ̓over meer kankeronderzoek in de
Europese Unie op de backcover van onze laatste
PROSTAATinfo (december 2010). Vandaag
kunnen we meedelen dat meer dan 400 leden van
het Europees Parlement deze ʻSchriftelijke
verklaring  ̓0080/2010 ondertekend hebben. Een
reuzenstap vooruit dus naar meer coördinatie van
het kankeronderzoek in de Europese Unie want
nu is de Europese Commissie verplicht dit alles
op te volgen. Lees de tekst dus nog maar eens
rustig door.

Er zijn twee belangrijke punten in
de verklaring.
Ten eerste dat kanker nog steeds de

belangrijkste doodsoorzaak is in Europa en dat
nationale cijfers zeer uiteenlopend zijn. Er is
behoefte aan coördinatie met hoge mortaliteit
tussen de leeftijd van 35 tot 69 jaar: ongeveer 40-
50% voor mannen en 60-70% voor vrouwen.
Prostaatkanker wijkt hier iets af daar de hoogste
mortaliteitscijfers boven de 80 jaar liggen.
Evenwel is er gelijkheid met andere kankers wat
de risicofactoren betreft: gebrek aan lichamelijke
activiteit, slecht aangepaste eetgewoonten en
levensstijl. Hier komt het JAMES en Feel+
programma als basisactie van Wij Ook naar voor.

Ten tweede volgen zes resoluties waarvan de
vijfde oproept tot het afsluiten van
partnerschappen met patiëntengroeperingen die
betrokken worden wegens hun specifieke
expertise en kennis van een patiëntenervaring.
Ook hier spelen we kampioen als u zich herinnert
uit ons septembernummer 2010 dat Europa
Uomo, de Europese prostaatcoalitie, niet minder
dan 20 partnerschappen afgesloten heeft met de
grootste kanker-, urologische en
patiëntenorganisaties. Het secretariaat is, jawel, in

Antwerpen in het OCA-huis.
Ik hoor u al zeggen: ʼJa, vriend, maar geen

woorden, wel dadenʼ. Akkoord en de resultaten
van onze aanwezigheidspolitiek in Europa zijn
duidelijk.

Tijdens onze laatste Café Santé in december
bracht dokter Dirk Michielsen reeds een duidelijk
zorgpad naar voor bij patiënten met
prostaatkanker die niet meer reageren op
varianten van de klassieke chemotherapie.
Cabazitaxel is de wetenschappelijke naam van
deze medicatie die soelaas én hoop brengt voor
de patiënten waar het slecht loopt.

Intussen brengen we in de volgende Café
Santé twee nieuwe geneesmiddelen die het
zorgpad van hormonale behandeling, met meestal
mindere neveneffecten dan chemotherapie, in
grote mate uitbreiden.

Het eerste product heet abiraterone. Het werkt
in de lijn van ketoconazole door de productie van
mannelijke hormonen uit de bijnierschors of in de
prostaatkankercel zelf te blokkeren. De fase III-
studies zijn voorbij en de daling van hoge PSA-
waarden, weinig neveneffecten en een verlenging
van het overleven zijn overtuigend. Een duidelijke
verruiming in onze therapie voor progessieve
prostaatkanker. 

Het tweede product, MDV 3100, is een kleine
molecule die actief is als een antagonist van de
androgene receptoren. Te vergelijken met de
bestaande anti-androgenen maar met nieuwe en
betere resultaten. Het staat klaar voor diegenen
die het nodig hebben maar dan in studieverband. 

Een derde grote vooruitgang is een
immunologische behandeling; het is complex in
zoverre dat de bloedcellen van de patiënt bloot
gesteld worden aan antilichamen en nadien terug
bij de patiënt ingespoten worden. Na een fase III-
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studie werd aanvaard dat men enkele maanden
langer leeft. Evenwel bleek er geen relatie tussen
die beperkte overleving en de controle op de
groeiende kanker.

Veelbelovend maar zeer duur, tot 75.000 euro
voor drie sessies in een maand. Dit blijft voorlopig
afwachten daar ook de productie van het product
gelimiteerd is. Het opent wel een totaal nieuw
perspectief van behandeling door het opwekken
van een specifieke weerstand tegen bepaalde
kankercellen.

In die zin is er ook een grote vooruitgang
geboekt met de ontdekking van denosumab, een
monoclonaal antilichaam, dat helend en
waarschijnlijk ook beschermend kan werken tegen
de vorming van botmetastasen, het voornaamste
probleem in progressieve prostaatkanker, en
vooral het aantal fracturen verminderen. Hier
vervoegt het de bisfosfonaten die reeds hun nut in
deze omstandigheden bewezen hebben.

Tenslotte hebben we ons gerealiseerd uit de
voorbije nummers van PROSTAATinfo dat de
hulpmiddelen die we gebruiken voor een diagnose
van prostaatkanker, o.a. het rectaal onderzoek, de

serum PSA-waarden, de histologische diagnose
en uiteindelijk de stadering allemaal correct
dienen geïnterpreteerd.

Nieuwe laboratoriumtesten laten ons toe de
kankercellen in de bloedstroom te ontdekken en
te tellen. Enkele gespecialiseerde centra proberen
deze techniek te evalueren als een klinische
maatstaf van rust of groei van een bestaande
kanker. Ook hier is een kostenplaatje te
verwachten dat het gebruik in de weg zal staan.
Vooral als men weet dat onze sociale
gezondheidszorg wil besparen op de terugbetaling
van de PSA-test. Een droef maar een ander
verhaal.

Als besluit gaan we deze tweede decade van
het nieuwe millennium in met grote verwachtingen
om kanker onder controle te krijgen. We moeten
ons steeds herinneren dat we in de eerste decade
overeen kwamen dat levenskwaliteit even
belangrijk is als het leven zelf en alle
kankertherapieën afgewogen worden in de uitslag
voor elk individu afzonderlijk en persoonlijk.

Dikwijls is minder hier meer.
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Boekbesprekingen 
Henk Van daele

Medisch Frans voor artsen
Door Stéphane Ostyn
Deze publicatie werd

samengesteld door
professor Ostyn die het
vak ʻMedisch Fransʼ
onderwijst aan de
Faculteit Geneeskunde
van de K.U.Leuven. Het
boek bestaat uit drie
delen.

In het eerste deel
heeft de auteur een
medische
basiswoordenschat van
de Franse taal samengebracht. Het bestaat
voornamelijk uit (korte) zinnen die tijdens een
raadpleging bij de huisarts kunnen voorkomen. Of
het noodzakelijk is om zeer eenvoudige zinnetjes
op te nemen zoals ʻAsseyez-vousʼ, ʻQuel est votre
nomʼ, en ʻÊtes-vous marié?ʼ, wekt verwondering;
deze zinnen lijken ons eerder tot de leerstof van
het lager (secundair) onderwijs te behoren dan tot

een universitaire cursus. Mogelijk steunt de auteur
hier op zijn jarenlange ervaring, maar dan rijst
onvermijdelijk toch het vermoeden dat er iets
schort aan het onderricht van de tweede landstaal
in het reguliere onderwijs. 

Ook is het vreemd dat de auteur wel een zin
als ʻJe vais vous envoyer chez un spécialisteʼ
opneemt (blz. 27), maar nergens doorverwijst
naar een ziekenhuis, een pijnkliniek of een
borstcentrum: het zijn termen die niet voorkomen
in dit boek. 

Het woord ʻkanker  ̓(en alle samenstellingen
zoals prostaatkanker, borstkanker, longkanker,
enz.) ontbreekt eveneens. Dit lijkt ons eigenaardig
daar één op drie Europeanen toch met een of
andere vorm van kanker wordt geconfronteerd.
We zochten ook tevergeefs naar termen zoals
thuisverpleging, mantelzorg, zelfhulpgroep,
lotgenotencontact, revalidatie, enz. De cursus
Medisch Frans voor artsen van professor Ostyn
kan dus nog flink worden uitgebreid.

Het tweede deel is gewijd aan de menselijke
anatomie. Aan de hand van overzichtelijke
anatomische tekeningen worden vele
Nederlandse en Franse anatomische termen
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aangeboden. Voor de mannelijke
geslachtsorganen vinden we daar dus “de penis –
le pénis, la verge ; het zwellichaam – le tissus
érectile ; de urethra, urinebuis – lʼurètre ; de eikel
– le gland ; de voorhuid – le prépuce”, enz. 

Deel drie bevat 350 medische termen en
woordcombinaties alfabetisch geschikt, eerst in
Nederlandse en daarna in Franse volgorde.

Het moet ondankbaar zijn om Frans te
onderwijzen aan toekomstige Vlaamse artsen. In
de medische wereld is Engels immers de lingua
franca geworden. De toonaangevende mondiale
geneeskundige tijdschriften, zoals The Lancet en
The New England Journal of Medicine verschijnen
in de taal van William Shakespeare. Maar ook in
België is Engels de omgangstaal geworden in
medische kringen; denken we maar aan de
Engelstalige publicaties van het Federaal
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)
of van het Kankerregister. Heel wat Belgische
wetenschappelijke verenigingen in de medische
sector werken vandaag in het Engels, zoals de
ʻRoyal Belgian Radiology Society  ̓(opgericht in
1906 en lange tijd eentalig Frans), de ʻBelgian
Society of Cardiologyʼ, of de ʻBelgian Society for
Neuroscienceʼ. De tijdschriften van dergelijke
Belgische verenigingen verschijnen meestal in het
Engels, en om het dure tolken te vermijden
verlopen de congressen en studiedagen van onze
artsen eveneens in de taal van de Britse koningin.

Enkele vragen dringen zich op. Mogen we wel
verwachten dat elke Vlaamse arts tijdens zijn
dagelijkse praktijk gebruik kan maken van
verschillende vreemde talen? En als een Vlaamse
arts een polyglot moet zijn, hoeveel en welke
talen moet hij dan wel beheersen? In welke taal
moet een Gentse arts converseren met
romanzigeuners of met Turken, en is het wenselijk
dat een huisdokter in de Voerstreek ook het Duits
grondig beheerst? Het zullen wel onderwerpen
voor discussie blijven, maar meertaligheid is
vandaag natuurlijk een pluspunt voor ieder van
ons. Misschien zou men dit boek daarom ook
nuttig kunnen gebruiken tijdens de opleiding van
verpleegkundigen en andere paramedische
beroepen. Ook zij moeten immers met alle zieken
kunnen converseren en dit liefst in de moedertaal
van de patiënt.

Stéphane Ostyn, Medisch Frans voor artsen,
Leuven, Acco, 2010, 143 blz. 
ISBN 978 90 334 7632 7. 

Erik Briers

Bekocht of behandeld? De feiten
over alternatieve geneeswijzen
Door Simon Singh en Edzard Ernst
Boeken over

alternatieve geneeswijzen
zijn als alternatieve
geneeswijzen, je bent voor
of je bent tegen. Toch is
het belangrijk dat voor- en
tegenstanders deze
informatie tot zich nemen.

De overtuigden van
alternatieve geneeswijzen
zullen hier allicht de
zoveelste aanval op een
van hun keuzes in zien en
de tegenstanders vinden
hier munitie om deze geneeswijzen te bestrijden.

Toch is dit boek duidelijk anders, het is beslist
geen botte aanval en het is geen aanbeveling. Het
wil namelijk een echt antwoord formuleren op de
vraag of de aangehaalde alternatieve
geneeswijzen ja dan neen echt werkzaam en dus
heilzaam zijn. Daarvoor gebruiken zij de enige
middelen die daarvoor beschikbaar en geschikt
zijn, namelijk de wetenschappelijke. Maar zelfs
deze uitspraak zal sommigen op hun paard tillen.
Zij vinden dat de alternatieve geneeswijzen een
aparte behandeling verdienen. Voor ons zou dat
willen zeggen dat er verschillende soorten zijn van
wetenschappelijke methode, geneeskunde zelfs
van de menselijke fysiologie.

Voor een boek als dit is het meer dan
belangrijk te kijken naar wie het geschreven heeft.
Heeft de auteur recht van spreken, weet hij
waarover hij of zij schrijft, want de auteur zal zich
moeten verantwoorden.

Prof. Edzard Ernst is een arts die niet alleen
de homeopathie heeft bestudeerd maar ze ook
jaren heeft uitgeoefend in een gespecialiseerde
Duitse homeopathische kliniek. Daarna werd hij
de eerste hoogleraar in de alternatieve
geneeskunde (Exeter University, Engeland). 

Het minste dat we dan kunnen stellen is dat
Prof. Ernst weet waar hij het over heeft. In zijn
academisch onderzoekswerk dat hij vandaag
verricht, onderzoekt hij de effectiviteit van de
alternatieve geneeswijzen waarbij hij zonder
vooroordelen te werk gaat.

Simon Singh is een Brits natuurkundige die
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vooral als wetenschapsjournalist en
programmamaker voor de BBC gekend is. Hij
heeft zijn analytisch wetenschappelijke geest en
zijn schrijftalent aangewend om dit boek te helpen
realiseren.

Als het boek feiten van fictie wil onderscheiden
dan moet daar natuurlijk een methode bij gebruikt
worden, maar niet zomaar een methode; die moet
namelijk elke kritiek kunnen weerstaan. In de
klassieke geneeskunde worden dergelijke
technieken al vele jaren gebruikt om
geneesmiddelen grondig uit te testen alvorens
deze in de kliniek toe te laten. Iedereen wil veilige
geneesmiddelen die bovendien het beoogde doel
bereiken: verbetering van de ziek(t)e. Het zijn
precies deze technieken die door onze twee
auteurs zijn gebruikt.

ʻDubbel blind placebo
gecontroleerdʼ
Wij hebben het hier over de techniek die

gekend is als ʻdubbel blind placebo
gecontroleerdʼ. Placebo gecontroleerd wil zeggen
dat men tijdens de klinische vergelijking de
activiteit van het nieuwe medicijn bij patiënten zal
vergelijken met patiënten die een niet als zodanig
te herkennen pil krijgen zonder actieve stof (of
een actieve stof waarmee men wil vergelijken).
Dubbel blind wil zeggen dat de patiënt niet kan
achterhalen of hij de placebo of het nieuwe
medicijn krijgt en dat bovendien de arts die de
behandeling doet dit ook niet weet. Aan het einde
van de klinische vergelijking zal iemand de
magische enveloppe openen en zeggen welke
patiënten in welke groep thuishoren en kan men
nagaan of er een gunstig effect was voor
diegenen die het medicijn kregen.

ʻMeta-analyseʼ
Er worden grote aantallen van dit soort studies

ʻclinical trials  ̓uitgevoerd en zo nu en dan doet
men dan een ʻmeta-analyseʼ, d.w.z. men gaat alle
studies die voor een gegeven medicijn of
geneeswijze zijn uitgevoerd aan een kritisch
onderzoek onderwerpen om nog een beter besluit
mogelijk te maken. Daardoor beschikt men dan
niet over bijvoorbeeld honderd patiënten in één
studie maar soms over duizenden patiënten
verdeeld over tientallen studies.

Het is deze laatste techniek, deze van de
ʻmeta-analyse  ̓die de auteurs hebben toegepast
op de alternatieve geneeswijzen. Zij moesten
daarbij natuurlijk heel kritisch zijn bij hun
beslissing om een studie al dan niet op te nemen

in de meta-analyse. Veel studies ook over de
effectiviteit van alternatieve geneeswijzen zijn
helaas niet goed uitgevoerd. Vaak is de
ʻblindering  ̓niet goed, de onderzoeker weet wat hij
geeft of doet bijvoorbeeld. Soms weet zelfs de
patiënt dat, het is immers uiterst moeilijk (maar
mogelijk) acupunctuur toe te passen zonder dat
de betrokkenen weten of de naald echt in de huid
binnendringt.

Welke besluiten kunnen onze auteurs ons
aanbieden? Niettegenstaande zij met een heel
open geest aan het onderzoek begonnen zijn, is
het resultaat over vrijwel de hele lijn dat
alternatieve geneeswijzen niet beter zijn dan een
placebo. Het medicinaal gebruik van kruiden en
plantaardige producten hoort in dit lijstje niet thuis.

Laten wij ons beperken tot drie vormen van
alternatieve geneeswijzen, een hele reeks andere
komen in het boek aan bod.

Acupunctuur
Acupunctuur, het op een wat speciale wijze

inbrengen van dunne naalden, zelfs uitgevoerd
door artsen heeft geen beter effect dan een
nepbehandeling waarbij de naalden hoegenaamd
niet in de huid doordringen.

Chiropraxie
Chiropraxie, manipulatie van de ruggengraat,

is geen behandelingstechniek die
wetenschappelijk onderbouwd is. Sommige van
hun handelingen zijn niet te onderscheiden van de
handelingen die bij ons door een kinesitherapeut
worden gesteld. Maar, chiropractici menen ook dat
zij een diagnose kunnen stellen en menen dat zij
door hun manipulaties vrijwel alles van kanker tot
lage rugpijn kunnen behandelen, ja zelfs genezen.
Uit de analyse van de beschikbare studies blijkt
dat chiropactische therapie enkel verlichting biedt
wanneer een patiënt rugpijn heeft. Maar zelfs dan
moet men voorzichtig blijven aangezien een niet
oordeelkundige manipulatie van de ruggengraat
onherstelbaar letsel kan veroorzaken, de voorkeur
gaat steeds uit naar onze goed opgeleidde
kinesitherapeuten.

Homeopathie
Homeopathie ten slotte, een breed gekende

alternatieve behandelingswijze waarbij diverse
stoffen in grote verdunningen en ʻgepotentieerdʼ
als medicijn worden gegeven. Potentieren
betekent dat telkens men de stof verder gaat
verdunnen deze verdunning op een bepaalde
wijze gaat schudden hetgeen de activiteit zou
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ʻkrachtig  ̓maken. Voor deze alternatieve therapie
wordt zelfs door sommige verzekeringsinstellingen
geld gegeven en het Europees parlement vindt
het vandaag ʻsalonfähigʼ, zij vinden dat we het
ernstig moeten nemen. Dat willen wij wel, dus
lezen wij met veel aandacht wat onze auteurs
hierover vinden bij hun meta-analyse van de
gepubliceerde studies. 

ʻSimilia similibus curenturʼ
Homeopathie is al behoorlijk oud en steunt op

een geloof, een aanname dat je een gevolg kan
behandelen met de oorzaak in kleine doses,
ʻsimilia similibus curenturʼ. Homeopaten stellen
dat zij vrijwel elke kwaal uit het boekje kunnen
behandelen van een simpele verkoudheid tot een
hartkwaal.

Het is Hahnemann die omstreeks 1790 de
grondlegger was van deze geneeswijze. Over
klinische studies was toen het eerste woord (over
scheurbuik en vitamine C) al gepubliceerd (maar
niemand had het gelezen) dus hij zelf heeft nooit
een studie uitgevoerd. Zijn kennis berustte op
anekdotiek, individuele vaststellingen met
vermeende gunstige effecten waarbij het steeds
moeilijk was om het effect van de behandelende
arts te scheiden van het gebruikte middel.

Vandaag zijn er, zij het moeizaam, een aantal
studies uitgevoerd die in een meta-analyse
kunnen worden gebracht en het resultaat is voor
wat betreft de effectiviteit van de middelen over de
ganse lijn negatief. Homeopathische middelen
scoren niet beter dan een placebo. 

Dat verwondert ons natuurlijk niet, als
scheikundige kunnen we zo narekenen dat een
homeopathisch middel niets anders bevat dan het
water waarin het is verdund. De zogenaamde
potentiëring levert ook niets op, geschud water
bevat hooguit een beetje meer lucht maar dat is
alles. Dus spijtig maar helaas, homeopathie werkt
niet en is dus geldverspilling.

Tevreden patiënten
En al die tevreden patiënten dan? Wel, wat wij

dan traditionele artsen noemen hebben ook
tevreden patiënten. Het is hier niet het gunstig
gevolg van enige farmacologische werking maar
het effect van de arts of homeopaat in zijn
houding ten opzichte van de patiënt. En dat is een
individueel effect. 

Als wetenschapper moeten wij ons afvragen of
artsen die homeopathie voorschrijven hun
opleiding niet verloochenen? Zij hebben een
wetenschappelijke opleiding achter de rug en

werpen die volledig over de haag om water aan
hun patiënten te geven.

Wij geven een voorbeeld
Homeopatisch goud D30 (°)
Via het internet kunnen wij heel wat

homeopathische middelen aankopen, zo ook
homeopathisch goud in oplossing of tabletten. Op
het internet lezen wij dat goud wordt gebruikt voor
de behandeling van bijvoorbeeld depressies met
zelfmoordneigingen (af te raden) maar ook voor
de behandeling van niet ingedaalde teelballen bij
jongetjes vooral dan aan de rechter zijde (sic)
(ook dit raden we af).

Op het internet staat de prijs voor een flesje
met 15 ml van een goud (Aurum met) oplossing in
een D30 sterkte op 9,30 dollar of 6,89 euro. Nog
een beetje leveringskosten natuurlijk maar we
houden het op 6,89 euro voor 15 ml.

Omdat wij enerzijds een slecht karakter
hebben (scheikundige je weet wel) en anderzijds
een hart van goud, nemen wij ons voor om het
goud te financieren dat nodig is om alle bewoners
van planeet aarde een flesje van het hoger
genoemde ʻgeneesʼmiddel te bezorgen.

Er zijn bijna 7 miljard bewoners op moeder
aarde, we hebben dus (15x7) of 105 miljard ml
oplossing nodig. Dat is ook 105 miljoen liter of een
zwembad met een afmeting van 3 meter diep, 50
meter breed en 700 meter lang, indrukwekkend.

Om nu die fameuze D30 te maken starten we
met een oplossing van 1 liter water met daarin
303,33 gr goudchloride. Dat laatste is een
hoeveelheid die door scheikundigen een ʻmolʼ
wordt genoemd en die uiteraard verkocht wordt en
dat aan 53.689 euro voor 303,33 gram voor de
zuiverste variant; we dreigen arm te worden.

De grote vraag is nu hoeveel goud we nodig
hebben om dat enorme zwembad te vullen met
een goudchloride oplossing aan D30. D30 wil
zeggen dat we onze liter oplossing aanvullen tot
10 liter dat wordt D1, deze oplossing (die we eerst
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schudden) vullen we aan tot 100 liter waarmee we
D2 bekomen en zo verder. Het cijfer na de D geeft
aan hoeveel nullen we achter de één moeten
zetten om het volume te kennen (in liter) tot waar
onze eerste liter basisoplossing aangevuld moet
worden. D6 wil dan zeggen tot 1.000.000 of één
miljoen liter water of 1.000 m3 water. Voor onze
D30 wordt dat 1 met dertig nullen liter water. Maar
we hebben maar 105 miljoen liter D30 nodig voor
de wereldbevolking, we hebben dus véél te véél.
We kunnen dan ook beter uitrekenen hoeveel
goudchloride we in ons ʻsupersized  ̓zwembad
moeten oplossen. Dat valt tegen, zelfs voor een
scheikundige, want we moeten overschakelen op
het tellen van moleculen of atomen. We
onthouden u de gruwelijke details maar we
hebben net geen 64 atomen goud nodig om ons
zwembad in een D30 goud oplossing te
veranderen. Oeps, een kind in het eerste leerjaar
kan deze atomen tellen.

Medische activiteit wordt altijd gedragen door
een molecule of atoom van het actief
bestanddeel. Een anti-kankermiddel werkt maar
als het ook effectief aanwezig is. 

Wat hebben we nu gemaakt? Na afvulling
hebben we 7 miljard flesjes met een D30
oplossing van goud. In al die flesjes samen zitten
lukraak verspreid 64 atomen goud. Dat komt
overeen met een héél straffe loterij, van alle
wereldbewoners zullen er 64 in hun flesje één
atoom goud aantreffen. Maar, aangezien ze
bijvoorbeeld vijf druppels per dag gaan innemen
en 15 ml 300 druppels zijn, zullen ook deze
gelukkigen slechts één keer in twee maand in
contact komen met één atoom goud. En al die
andere wereldbewoners hebben nada,
nougatbollen contact met goud want er zit
helemaal niets in hun flesje.

Geheel terzijde, zeewater bevat ook goud al
zal niemand het in zijn hoofd halen om dat daar
uit af te zonderen. Eén druppel zeewater (50µL)
bevat voldoende goud om voor elke bewoner van
deze planeet 1,5 miljoen flesjes met 15 ml te
produceren. U moet zich dan ook geen zorgen
maken dat u zich zal vergiftigen door een
overdosis van een homeopatisch middel in te
nemen.

48 miljard omzet 0,00 euro goud
Helemaal terzijde, de fabrikant van dit middel

haalt met zijn ʻgeneesʼmiddel een omzet van 48
miljard euro; van een winstgevende handel
gesproken. En wij, wij worden van onze
vrijgevigheid geen eurocent armer, wij wilden
namelijk het goud betalen.

Slot
Mag u verder homeopatische middelen

gebruiken? Dat is volledig uw eigen
verantwoordelijkheid, aangezien ze geen enkele
echte farmacologische werking hebben kan het
niet schaden, u wordt er hooguit armer van.
Alleen, onthoud dan dat u uw ʻklassiekeʼ, op
wetenschappelijke basis ontwikkelde medicijnen
wel moet blijven nemen en dat u de aanwijzingen
van uw vertrouwde arts (niet-homeopaat) echt wel
ter harte moet nemen. Is dat moeilijk, tracht u dan
voor te stellen dat u kanker zou gaan bestrijden
met een homeopatisch middel…

Simon Singh en Edzard Ernst, Bekocht of
behandeld. De feiten over alternatieve
geneeswijzen. Amsterdam-Antwerpen, Uitgeverij
De Arbeiderspers, 2010, prijs: 25 euro, 
ISBN 978 90 295 7313 9.

(°) Indien u wat meer wil weten over de
gruwelijke berekeningen en de begrippen zoals
mol ga dan naar www.Prostaatinfo.be, de
website van Wij Ook Oost waar wij wat meer
details onthullen.

Het OCA beschikt over een gespecialiseerde
bibliotheek.

Recente werken zijn:
L. Denis, M. Wirth, A. Costa (chairs).

Masterclass for Patient Advocates. From Fear to
Hope. Krakow, 19-22 september 2010.

Stéphane Ostyn, Medisch Frans voor artsen,
Leuven, Acco, 2010, 143 blz. ISBN 978-90-334-
7632-7.

Simon Singh en Edzard Ernst, Bekocht of
behandeld. De feiten over alternatieve
geneeswijzen., Amsterdam, Antwerpen, Uitgeverij
de Arbeiderspers, 2010, ISBN 978 90 295 7313 9.

Deze boeken zijn ter inzage beschikbaar (na
afspraak – tel. 03/338.91.51) op het OCA.
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Feel+
Het is bewezen dat bewegen goed is om onze algemene conditie te bewaren, niet alleen voor

lotgenoten.
Daarom ontstond er een nieuw initiatief voor onze leden en sympathisanten of familie en

vrienden om deze samen te laten bewegen volgens het JAMES-programma: 
J staat voor Jogging
A staat voor Abdominale oefeningen
M staat voor Musculaire oefeningen
E staat voor Energie
S staat voor Soepelheidsoefeningen

Dit wetenschappelijk programma werd een onderbouwd project gesteund door Prof. B. Tombal
en onze oefenmeester Eddy Kuypers.

We steunen elkaar en oefenen 
wekelijks op woensdag om 10u 

(behalve op 9/3, 13/4, 20/4)
in het Oncologisch Centrum Antwerpen (OCA)

Lange Gasthuisstraat 45
2000 Antwerpen

HEB JE ONZE START GEMIST geen probleem. Het is nog niet te laat.
Geef een telefoontje om je in te schrijven op ons nr. 03/338.91.60. 
Gemakkelijke sportkledij, goede sportschoen en matje of handdoek is voldoende.
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Wij Ook… Vernieuwing van uw
lidmaatschap 2011
Als vriend van ʻWij 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: 

IBAN: BE78 4037 1493 0186 
BIC: KREDBEBB
Van ʻWij Ook vzw .̓ Gewoon lid: 20 € als

ʻhoofdlid  ̓plus 3 € per bijkomend gezinslid.
Steunend lid: minimum: 40 €.

U zal de volgende nummers van
PROSTAATinfo dan niet missen. 
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