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Kankers tellen
Henk Van daele

Eind maart 2011 organiseerde het Belgisch
Kankerregister een belangrijke academische
zitting te Brussel ter gelegenheid van een dubbele
verjaardag: tien jaar kankerregistratie in
Vlaanderen en vijf jaar kankerregistratie in België,
Brussel en Wallonië.
Afgezien van vroegere lokale initiatieven in
Limburg en Antwerpen, was het Vlaamse Gewest
inderdaad de pionier met een eigen kankerregister
dat toen nog aanleunde bij de Vlaamse Liga
tegen Kanker (VLK). Maar tijdens de zomer van
2005 werd de Stichting Kankerregister opgericht,
een nieuwe onafhankelijke structuur die het werk
zou opknappen voor heel België. En dat was
dringend nodig want kanker is een belangrijk
aandachtspunt geworden.
De wet van 13 december 2006 betreffende
diverse bepalingen voor onze gezondheid, de
groeiende Europese aandacht voor alle vormen
van kanker, het federale kankerplan, het waren
zoveel stimulansen voor de ijverige medewerkers
van het Kankerregister. En we vergeten zeker niet
de bemoedigende rol van de
patiëntenverenigingen en van de verschillende
media die bijna dagelijks één of andere vorm van
de zo vele soorten kankers in het daglicht stellen.
Nu één Europeaan op drie tijdens het lange leven
de diagnose kanker te horen krijgt, is een ver
doorgedreven nationale kankerregistratie dus
meer dan noodzakelijk.
Het Belgisch Kankerregister doet meer dan
louter kankers tellen. De binnenkomende
gegevens worden gecodeerd, opgeslagen,
geanalyseerd en verwerkt. De bedoeling is, altijd
met bescherming van de privacy van de
individuele patiënt, de statistische gegevens
toegankelijk te maken voor belangstellenden.
Daarom publiceerde het Belgisch Kankerregister
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zopas het boek Cancer Incidence in Belgium
2008. Samen met de al langer vertrouwde website
www.kankerregister.be beschikken we nu over
een massa gegevens tot en met 2008. Dokter
Liesbet Van Eycken en haar jong en dynamisch
team mogen fier zijn op de gepresteerde arbeid.
Kan het nog beter? Jazeker, want wie het
boek doorbladert of de website van het
kankerregister raadpleegt, blijft zitten met een
groot aantal onbeantwoorde vragen. Waarom
worden van elke kankersoort geen verdere
onderverdelingen gepubliceerd? Waarom krijgen
meer Belgische vrouwen borstkanker dan hun
seksegenoten in de buurlanden, terwijl dit niet het
geval is voor kanker van de vrouwelijke
geslachtsorganen? Waarom komt prostaatkanker
meer voor in West-Vlaanderen -met een
opvallende uitschieter voor Brugge- dan in de
andere provincies? Hoe de grote verschillen
tussen de gewesten verklaren wat betreft de
incidentie van schildklierkanker? Enz.
Onderzoekers, beleidsmensen en patiënten
vinden in Cancer Incidence in Belgium 2008 en
op de website van het kankerregister
incidentiecijfers per regio, per kalenderjaar en per
leeftijdscategorie. Het geheel is een goudmijn aan
gegevens. We kunnen alleen maar hopen snel
over gelijkaardige nationale cijfers te beschikken
voor alle Europese landen zodat vergelijkend
onderzoek mogelijk wordt. Spijtig genoeg is dit nu
nog niet het geval. In het federale Duitsland
geschiedt de kankerregistratie door de “Länder”;
in de vroegere DDR bestond nochtans al een
degelijk kankerregister sinds 1953. Frankrijk laat
het tellen van het aantal kankerpatiënten over aan
de departementen. In Nederland zijn zopas zeven
regionale kankercentra gefuseerd in het Integraal
Kankercentrum Nederland (IKNL), maar het
kankercentrum Zuid blijft afzonderlijk registreren.
Op die wijze wordt internationaal vergelijken
natuurlijk moeilijk; er is dus nog werk voor het
“European Network of Cancer Registries” (ENCR).

Zelfhulpgroepen, handleiding voor
zorgprofessionelen… (Henk Van daele)
19 Tumor merkers (Erik Briers)
22 Prostaat Histoscanning (P. Autier)
Omslagfoto
Het EMA is de laatste horde die een nieuw
medicijn moet nemen, op de foto twee
vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties in de imposante hal van het
EMA te Londen, links Henk Van daele
(ECPC) rechts Erik Briers (Europa
Uomo).
Foto © Erik Briers
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Wij Ook Belgium
“Wij Ook Belgium vzw” is een onafhankelijk
ondersteuningsnetwerk voor mannen met prostaataandoeningen.
Het doel van dit netwerk is de aandacht oproepen voor
prostaataandoeningen bij het publiek en de problemen die ermee
gepaard gaan.
“Wij Ook Belgium” is een zelfhulporganisatie die beheerd en
geleid wordt door prostaatpatiënten. Als lid wordt u opgenomen in
deze vereniging van lotgenoten die ijveren voor een betere
informatie, opleiding en optimale diagnose en behandeling van
prostaatproblemen. Vergaderingen met experten worden ingericht
om uw medische, emotionele en andere vragen te begrijpen. Deze
voorlichting en uitwisseling van ervaring vervangt geen
artsenconsultatie en bij medische problemen raadpleegt u steeds de
huisarts.
De vereniging wil de patiënten voldoende voorlichten om de
noodzakelijke communicatie tussen arts en patiënt te
vergemakkelijken waarin de patiënt erkend wordt als een
volwaardige partner.
Tevens wil de vereniging behulpzaam zijn door de betrokkenheid
en meevoelen rond de mogelijke lichamelijke, geestelijke en sociale
problemen die we allemaal persoonlijk meemaken of kennen.
Ook niet-prostaatpatiënten kunnen lid worden. U kan lid worden
door uw persoonsgegevens (naam, adres, eventueel
telefoonnummer en e-mail) door te geven aan het secretariaat van
Wij Ook Belgium vzw. In de lidmaatschapsbijdrage is een
abonnement op PROSTAATinfo inbegrepen.
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”.
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Met de steun van
European School of Oncology
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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
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

© eb 2009

The European Prostate Cancer Coalition
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Een nieuw geneesmiddel
Erik Briers
(Wij Ook)
Een nieuwe molecule, hoera
Het zal niet iedereen plezieren, maar wij
mensen zijn uit pure chemie opgetrokken, van
onze voetzool tot het laatste hoofdhaartje. Wij
kunnen dan wel heel grote denkers zijn en dat
denken een bij uitstek geestelijk proces vinden,
finaal moeten wij ook daarvoor toegeven dat het
chemie is. Heel moeilijke en ingewikkelde chemie
dat wel, en chemie waar we nog niet al te veel
van weten dat ook.
De wetenschapper zegt dan: gelukkig. Want
dan valt er nog wat te ontdekken. Door de
ziekteprocessen te bestuderen, een kanker
bijvoorbeeld, ontdekken de wetenschappers dat
die processen chemische paden volgen en soms
ontdekken zij ook dat als zij zo één pad blokkeren
dat dan het complete proces stilgelegd wordt of
tenminste vertraagd.
Een klein voorbeeld dat onze lezers allemaal
behoorlijk goed kennen, de prostaat en bij
uitbreiding prostaatkankerweefsel heeft het
hormoon testosteron nodig om te groeien.
Nemen wij testosteron weg (door bijvoorbeeld de
man te castreren hetgeen vroeger bij de
sopraanzangertjes en de eunuchen gebeurde)
dan schrompelt de prostaat letterlijk weg of valt de
kankergroei (minstens tijdelijk) stil. Dat was een
baanbrekende ontdekking die daarna geleid heeft
tot de androgeen deprivatie therapie (ADT) bij
prostaatkanker.
Wij weten dan dat door testosteron weg te
nemen prostaatkankerweefsel stopt met groeien
en we weten ook dat mannen niet graag
gecastreerd worden. Dus zoekt men dan naar
alternatieven die even effectief zijn maar geen
mes nodig hebben en die indien mogelijk ook
gestopt kunnen worden.

Nog een nieuwe molecule,
tweemaal hoera
Een heel belangrijke eerste stap is gezet, we
weten welk effect we willen bereiken, we willen de
hoeveelheid testosteron die in het bloed ronddrijft
zo laag mogelijk krijgen. Nu blijken daar meerdere
mogelijkheden voor te bestaan. En om een lang
verhaal kort te maken zetten we enkele knappe
scheikundigen aan het werk die een hele reeks

moleculen maken die allemaal wel op elkaar lijken
maar toch een beetje verschillen waardoor ze
allemaal een ander effect hebben op de prostaat.
Uiteindelijk houden we er een of twee over van de
soms honderden die misschien goed zullen zijn.

Het werkt in de proefbuis, en nu?
Zo, we hebben nu twee moleculen gevonden
waar we in geloven dat ze “het” misschien doen.
Dan wordt de volgende stap het nemen van een
patent. We willen namelijk niet massaʼs geld
investeren om daarna iemand anders met de
opbrengst te zien weglopen. Dat patent is
uitzonderlijk belangrijk, het geeft de
patenteigenaar het recht om gedurende 20 jaar de
vruchten van dat patent exclusief te mogen
plukken. Het is dan ook belangrijk dit patent op
het juiste moment te nemen, als eerste, anders
krijg je geen patent, en zo laat mogelijk aangezien
er een termijn van 20 jaar begint te lopen. In het
patent moeten alle moleculen (ook deze die niet
echt werken) nauwkeurig beschreven worden
zodat een ander bedrijf die moleculen niet toch
nog zou kunnen gebruiken.
Met dat patent is een belangrijke stap
genomen, de vinding is beschermd. Een heel
belangrijk nevengevolg is dat je nu over die
vinding in publiek mag praten. Doe je dat vóór je
een patent hebt aangevraagd dan vervalt de
mogelijkheid om een patent te nemen. Maar, je

Voor een patiënt die dringend op
een nieuwe behandeling zit te
wachten is het moeilijk te
aanvaarden dat er zoveel tijd gaat
in het naar de markt brengen van
een nieuw medicijn. Voor de
kenners is het soms verbazend
dat er toch nog zoveel nieuwe
medicijnen beschikbaar komen.
Dit verhaal vertelt in het kort welke
weg een nieuwe molecule moet
afleggen voor je ze in de apotheek
kan gaan halen en wat patiënten
daarbij komen doen.
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weet hoegenaamd nog niet of die vinding ook ooit
in de apotheek zal belanden. Daarvoor moeten nu
verdere studies worden ondernomen.

Niet te toxisch?
Er stellen zich bij het begin altijd twee
basisvragen, de eerste is of de gevonden
moleculen het beoogde effect ook hebben. Dat
kan in een proefbuis getest worden, men brengt
een klompje cellen in contact met de molecule en
gaat na of de groei geremd wordt of niet. Enkel
indien het antwoord positief is gaat men verder
testen.
De tweede vraag is die naar toxiciteit, is de
molecule niet te giftig. Het is de bedoeling dat de
patiënt geneest of zich tenminste beter zal voelen
niet dat de patiënt vergiftigd zou worden. Dat is
een moeilijke vraag, wij kunnen namelijk geen
experimenten gaan doen op mensen om dat te
achterhalen, de tijd van de Romeinse
voorproevers is wel echt voorbij.
We gaan dan ook testen uitvoeren op
celkweekjes waarbij enkelvoudige cellen in een
buisje groeien, die groei mag niet gestopt worden
door de moleculen. Na die eerste eenvoudige
testen moeten er ook testen uitgevoerd worden op
verschillende geschikte proefdieren om uiteindelijk
vast te stellen dat de actieve moleculen een
aanvaardbare toxiciteit hebben.

Kunnen we het wel echt
produceren?
Dit lijkt triviaal, maar we mogen niet vergeten
dat de scheikundigen aanvankelijk met milligram

soms tonnen actieve stof beschikken. Het is heel
belangrijk dat het bedrijf in dit stadium achterhaalt
hoe (en waar) zij die grote hoeveelheden zal
maken. Het vergt soms behoorlijk wat kunst en
vliegwerk om de synthese van het laboratorium
naar een industriële schaal te brengen. In de
volgende fasen zal er steeds meer product nodig
zijn, en dat moet wel beschikbaar zijn.

En nu de “clinical trials”
Waar staan we nu? Wel, we hebben één
actieve stof geselecteerd waarvan we vastgesteld
hebben dat ze in modelsystemen heel goed werkt,
doet wat wij willen, en die een aanvaardbare
giftigheid heeft. Bovendien hebben we goede
redenen om echte testen te gaan doen. Dat
laatste wil bijvoorbeeld zeggen dat er een echte
klinische vraag is naar zoʼn product, dat daar een
behoorlijk grote markt voor is en dat de kans op
succes voldoende groot is. Of ook nog dat de
kans dat het product succesvol door de testen
komt voldoende groot is en dat de kans om het
geïnvesteerde geld terug te verdienen voldoende
groot is. Het zou niet de eerste keer zijn dat de
ontwikkeling van een nieuw medicijn gestopt
wordt gewoon omdat het te veel geld gaat kosten.

“Phase I clinical trial”
Deze onderzoeken worden ook wel als “voor
het eerste in de mens” omschreven. Het gaat
erom dat men wil weten welke de basis veilige
dosis is, informatie te verzamelen over de
farmaco-kinetica en basis nevenwerkingen te
ontdekken. Farmaco-kinetica is nagaan hoe snel
het molecule in de bloedbaan of weefsels
terechtkomt en hoe vlug het weer uit het lichaam
verdwijnt.
Deze testen worden voor “gewone”
geneesmiddelen op een klein aantal gezonde
vrijwilligers uitgevoerd, 20 tot 80 personen die in
een streng gecontroleerde omgeving het medicijn
innemen of ingespoten krijgen waarna al hun
lichaamsfuncties streng gecontroleerd en alle
lichaamsvloeistoffen geanalyseerd worden.
Voor kankermedicijnen worden deze testen
gedaan met kankerpatiënten, men wil geen
gezonde personen blootstellen aan
kankermedicijnen omdat de nevenwerkingen niet
echt aanvaardbaar zijn.

en gram hoeveelheden werken in glazen
apparatuur. Indien ons medicijn uiteindelijk zou
succesvol zijn moeten we wel over kilogrammen

In deze fase van het onderzoek gaat men nog
niet naar een therapeutisch effect zoeken, men
gebruikt slechts kleine hoeveelheden zoals een
tiende van de vermoedelijke therapeutische dosis
of van de dosis gebruikt in dierenexperimenten.
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Op basis van deze resultaten wordt verder
onderzoek gepland. De beslissing kan en is in een
behoorlijk aantal gevallen dat het onderzoek
gestopt wordt. Dat kan indien de nevenwerkingen
die nu bij deze fase gezien worden
onaanvaardbaar zijn, denk er aan dat in deze fase
het medicijn voor het eerst in de mens gebruikt is.
Maar het levert ook de nodige gegevens op om
de volgende onderzoeksfase te plannen.

“Phase II clinical trial”
Uit de eerste fase hebben we de
basisinformatie bij gebruik in de mens gevonden.
We weten nu dat het molecule in principe werkt
en dat de nevenwerkingen bij lage dosis
aanvaardbaar zijn. Bovendien weten we hoe het
molecule zich in de mens gedraagt, hoe vlug het
opgenomen wordt en hoe vlug het weer
uitgescheiden wordt. Deze informatie is belangrijk
aangezien ze de onderzoekers zal helpen om de
dosis te berekenen die nodig is om een bepaalde
concentratie in het bloed te bereiken.
Dit is nog steeds een beperkt onderzoek, we
weten nog niet veel, zeker niet over de
doeltreffendheid van het nieuwe molecule, werkt
het bij een aanvaardbare dosis? In het fase één
onderzoek is dat niet getest, de dosis was
daarvoor veel te laag.
Om deze testen te doen wordt een onderzoek
opgezet met een klein aantal patiënten die de te
behandelen ziekte ook echt hebben, een 100 tot
200 personen. Deze zullen nauwkeurig gevolgd
worden tijdens een behandeling met het nieuwe
molecule, alle mogelijk analyses worden gedaan
en het ziekteproces wordt zorgvuldig gevolgd. Uit
deze fase volgt dan de sleutelinformatie: het
molecule werkt effectief tegen de ziekte en de
benodigde dosis is haalbaar bij aanvaardbare
nevenwerkingen.
De aanvaardbaarheid van nevenwerkingen is
natuurlijk afhankelijk van de te behandelen ziekte,
het spreekt voor zich dat men heel wat minder
nevenwerkingen zal accepteren van een pijnstiller
of een contraceptief dan van een kankermedicijn.

“Phase III clinical trial”
Nu wordt het spannend, er is al veel geld en
tijd geïnvesteerd in het onderzoek tot nu toe, veel
moleculen zijn al bijgezet in het museum van
grote dromen en verwachtingen en de enkele die
nog verder mogen zullen nu héél véél geld gaan
kosten.
In fase drie onderzoek wordt het kandidaat
medicijn op grotere schaal vergeleken en getest.

In fase twee werd er niet vergeleken, het
molecule werd gewoon getest of zijn effect. In
fase drie wordt ervan uitgegaan dat het een effect
heeft maar wil men ook in de realiteit weten of dit
effect de moeite is in vergelijking met wat men al
kent en heeft.
In deze fase gaat men dubbel-blind testen
waarbij men het nieuwe medicijn gaat vergelijken
met ofwel een placebo (een identiek uitziende
suikerpil zonder enige actieve stof) ofwel het
beste gekende en gebruikte geneesmiddel. Men
gaat ervan uit dat het weinig zin heeft om een
geneesmiddel op de markt te brengen dat minder
goed of zelfs even goed is als een geneesmiddel
dat men al heeft (tenzij het voor een speciale
groep van patiënten een bonus zou vertonen).
Dubbel-blind wil zeggen dat noch de patiënt
noch de behandelende arts weet of er voor een
gegeven patiënt geneesmiddel “x” gegeven wordt
dan wel placebo of referentiegeneesmiddel. Het is
pas op het einde van het project dat een derde
partij de code zal verbreken en dat de statistische
analyse zal kunnen doorgevoerd worden.
In uitzonderlijke omstandigheden zijn evenwel
de effecten zo duidelijk dat patiënten en artsen het
effect onomstotelijk vaststellen (zonder de code te
kennen) waardoor de codes voortijdig worden
verbroken om alle patiënten van het nut van de
behandeling te laten genieten. Dat is bij herhaling
gebeurd bij het zoeken naar geneesmiddelen voor
kanker maar ook voor de behandeling van AIDS.
In een fase drie onderzoek kan het aantal
patiënten heel hoog oplopen van honderden tot
duizenden hetgeen de zeer hoge kosten verklaart.
Het aantal wordt eigenlijk bepaald door de wetten
van de statistiek, het aantal moet groot genoeg
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zijn om het beoogde effect ook onomstotelijk te
kunnen vaststellen.

Bijna, we zijn er bijna
Aan het einde van de derde fase weten we al
heel veel over het medicijn, zo veel dat het bedrijf
nu wel kan beslissen om alles te doen om het
nieuwe medicijn op de markt te brengen. Want dat
kan niet zo maar. Er was een tijd dat dat wel kon
maar enkele ernstige gevallen zoals het
thalidomide (softenon) debacle hebben dat
allemaal veranderd. Geneesmiddelen moeten aan
strenge voorwaarden voldoen en moeten door de
overheid aanvaard worden.
In Europa hebben de overheden beslist dat de
registratie voor de meeste geneesmiddelen via
één enkel loket, het EMA of het Europees
Medicijnen Agentschap moet gebeuren. Het EMA
levert eventueel de toelating tot de markt af. In het
Europees wordt dat een ʻEuropean marketing
authorisationʼ.
Wat moet het bedrijf daarvoor doen? Wel het
moet voor het nieuwe product, geneesmiddel een
dossier voorleggen waarin alles staat wat over het
geneesmiddel geweten is op basis van het
fundamenteel onderzoek en op basis van alle
klinische onderzoekingen. Dat moet op een zeer
transparante wijze, alle vaststellingen ook de
nevenwerkingen moeten aan bod komen.
Het EMA zal dan dit complete dossier grondig
doorzoeken en nakijken of alle aangeboden
elementen op zorgvuldig onderzoek gebaseerd
zijn. Zij zullen eventueel bijkomende vragen
stellen en het bedrijf zal uitgenodigd worden om
alle mogelijke vragen te komen beantwoorden.
Die vragen komen van het EMA versterkt met
externe experten en eventueel patiëntenvertegenwoordigers.
Het blijft uiteindelijk het EMA dat autonoom zal
beslissen of het nieuwe product op de markt mag
komen. Of het beantwoordt aan alle vereisten van
een modern geneesmiddel, of het minstens voor
een goed omschreven patiëntengroep een
verbeterde behandeling mogelijk maakt.

Of toch nog niet…
Eens dat het EMA de globale toelating geeft
voor de markt geldt die voor alle Europese landen
en enkele daarbuiten. Maar dat wil niet zeggen
dat het geneesmiddel daarmee in heel Europa
beschikbaar zal zijn. Dat, de beschikbaarheid in
de diverse landen, is een nationale bevoegdheid.
In België hebben we daarvoor het FAGG, het
“Federaal Agentschap voor de geneesmiddelen

en gezondheidsproducten”. Het is het FAGG dat
de introductie op de Belgische markt moet
begeleiden. Zij moeten met diverse andere
spelers zoals volksgezondheid en economische
zaken onderhandelen over de ʻmedischeʼ toelating
en over een eventuele terugbetaling. Het is
namelijk mogelijk dat een geneesmiddel wel op de
markt wordt toegelaten maar dan zonder
terugbetaling.

Velen zijn geroepen
De weg van de laboratoriumtafel tot in de
apotheek is bijzonder lang, er verlopen in het
beste geval een tiental jaren tussen het nemen
van het patent en de introductie in de markt, maar
het kunnen er ook gemakkelijk vijftien zijn. Dat
maakt dat een geneesmiddel daarna nog vijf tot
tien jaar heeft om alleen op de markt aanwezig te
zijn. Daarna mag iedereen het straffeloos (zelfs
beloond door de overheid) namaken en met een
heel erg vereenvoudigde procedure op de markt
brengen.
Om aan de finish één geneesmiddel over te
houden moeten we starten met 10.000 tot 30.000
originele moleculen. In de preklinische fase
(toxicologie en industriële evaluatie) blijven er
hiervan nog een 250 tot 300 moleculen over. In
het klinische onderzoek fase I tot III doen we dan
verder met 5 tot 10 moleculen om ten slotte met
één molecule aan de finish te verschijnen.

Besluit
Denk goed na voor je aan het ontwikkelen van
een nieuw medicijn wil beginnen, je hebt heel
diepe geldbeugel(s) nodig, veel en heel begaafde
onderzoekers, scheikundigen, farmaceuten,
artsen om zelfs maar een kans op succes te
hebben. Hopelijk heb je na lezing van dit artikel
ook een beetje meer begrip voor de
farmaceutische industrie die dit hele onderzoek
moet financieren zonder ook maar enige
zekerheid op succes. Het EMA zal zonder enige
aarzeling een product weigeren als het niet aan
elk criterium beantwoordt. En misschien zal je de
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uitspraak “big pharma - big profit” en weg ermee
in de toekomst een beetje kritischer beluisteren.
Als onze overheden de investeringen zouden
moeten doen dan zou onze apotheek er een flink
stuk kleiner en leger uitzien. Het zijn nog steeds
geëngageerde onderzoekers die al hun energie in

het onderzoek geven die onze nieuwe
innoverende geneesmiddelen vinden, zonder te
willen veralgemenen weten de meeste politici het
verschil niet tussen de moleculaire structuur van
water en alcohol al kennen ze het verschil in
effect van een flinke dosis van beide wel.

Het “EMA”, het Europees
Geneesmiddelenbureau
Henk Van daele
Zoals onze hoofdredacteur in het vorige artikel
vermeldt, hoeft elk nieuw geneesmiddel te worden
goedgekeurd door het Europees
Geneesmiddelenbureau alvorens het op de markt
kan gebracht worden in de 27 landen van de
Europese Unie.

Het Europees
Geneesmiddelenbureau
Het Europees Geneesmiddelenbureau is als
gedecentraliseerd orgaan van de Europese Unie
gevestigd in Londen en is vooral bekend onder
zijn Engelse naam: de “European Medicines
Agency” of EMA. In oudere documenten vindt
men nog de vroegere afkorting EMEA. Engels is
de dagelijkse werktaal van de EMA
(www.ema.europa.eu).

1993
Het was in 1993 dat de Europese Raad de
beslissing nam een EMA op te richten; men koos
Londen als vestigingsplaats voor de nieuwe
instelling. In 1995 werd het nieuwe gebouw
ingehuldigd. Het is gelegen in de moderne wijk
Canary Wharf tussen de vroegere Londense
dokken uit de 18de en de 19de eeuw. In datzelfde
jaar lanceerde men ook de website en werd het
eerste geneesmiddel goedgekeurd voor Europees
gebruik. Het totaal aantal medewerkers bedroeg
in 1995 slechts 67 personen.

2011, ±600 medewerkers
De EMA groeide en groeit nog altijd snel,
samen met de groter wordende Europese Unie. In
1999 vervoegden IJsland, Liechtenstein en
Noorwegen het werkterrein van EMA. De
toetreding van landen uit Midden- en Oost-Europa
tot de Europese Unie in de daarop volgende
jaren, noopten tot permanente uitbreiding. In 2004
traden tien nieuwe landen toe tot EMA. De staf
bestond toen al uit 335 personen. Vandaag zijn er

een slordige 600 vaste medewerkers en beschikt
EMA over een lijst van ongeveer 5.000 experts
die, indien nodig, kunnen worden ingeschakeld
voor diverse adviezen.

Gezondheid beschermen
De belangrijkste opdracht van EMA is de
gezondheid van mens en dier in Europa te
beschermen. EMA doet dit door de
geneesmiddelen, zowel voor mensen als voor
dieren, te beoordelen. Een opvallend onderscheid
met de Amerikaanse “Food en Drug
Administration” (FDA) valt hier dan ook
onmiddellijk op: EMA houdt zich niet bezig met
voedingswaren, de FDA doet dit wel.

Gecentraliseerde procedure
Nieuwe geneesmiddelen voor mensen en
dieren afkomstig uit de biotechnologie moeten via
één gecentraliseerde procedure door EMA worden
goedgekeurd. Voor de farmaceutische industrie is
dit duidelijk een voordeel: ze hoeven slechts één
moeilijke procedure te doorlopen voor heel de
Europese Unie, tegenover vele procedures in de
afzonderlijke landen zoals dit in het verleden
gebruikelijk was. Ook alle geneesmiddelen,
steunend op een nieuwe molecule, voor kanker,
HIV en AIDS, diabetes, en neurologische
aandoeningen doorlopen die ernstige “Londense
procedure”. Hetzelfde is het geval voor alle
zogenaamde weesgeneesmiddelen die typisch
zijn voor de behandeling van zeldzame ziekten.
Binnen EMA kan men verschillende afdelingen
onderscheiden. Belangrijk voor ons is vooral het
CHMP, of “Committee on Human Medicinal
Products” dat de aanvragen van nieuwe
geneesmiddelen onderzoekt via de
gecentraliseerde procedure. De CHMP wikt en
weegt op basis van een stevig wetenschappelijk
dossier en de gegronde adviezen van heel wat
experts. Zwaar doorwegend in de eindbeoordeling
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is de “benefit-risk” ratio. Worden patiënten met dit
geneesmiddel echt geholpen (benefit), en wat zijn
de mogelijke risicoʼs? Het oordeel wordt dan
voorgelegd aan de Europese Commissie die
uiteindelijk toelating verleent het geneesmiddel te
commercialiseren in de Unie. Het lijkt een vrij
omslachtige en moeilijke procedure. Maar oudere
lezers zullen zich nog herinneren dat vroeger
soms zogenaamde geneesmiddelen op de markt
kwamen die heel wat nadelige bijverschijnselen
vertoonden; denken we maar aan het gebruik van
softenon (thalitomide) tijdens de zwangerschap,
wat leidde tot zwaar verminkte zogenaamde
softenonkinderen.
De “Committee on Veterinary Medicinal
Products” (CVMP) werkt op een gelijkaardige
wijze maar dan enkel voor dierlijke
geneesmiddelen. En ook dat is belangrijk omdat
heel wat dieren uiteindelijk op ons bord belanden.
Het COMP is het “Committee on Orphan
Medicinal Products”, opgericht in 2001, dat het
CHMP adviseert in verband met weesgeneesmiddelen.
De beoordeling van geneesmiddelen op basis
van planten gebeurt sinds 2004 door het
“Committee on Herbal Medicinal Products” of
CHMP. De Richtlijn 2004/24/EG, de zogenaamde
kruidengeneesmiddelenrichtlijn, voorzag een
zevenjarige overgangsperiode. Producenten en
importeurs van kruidengeneesmiddelen kregen
zeven jaar tijd om aan te tonen dat hun producten
veilig en werkzaam zijn. Dit betekent dat vanaf 1
mei 2011 slechts die geneesmiddelen op basis
van planten op de markt mogen worden gebracht
die werkzaam en van hoge kwaliteit zijn.

in 2001 werd een belangrijke stap gezet. Toen
verscheen de “Richtlijn 2001/83/EG van 6
november 2001 tot vaststelling van een
communautair wetboek betreffende
geneesmiddelen voor menselijk gebruik” in het
Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen. Vertrekpunt van deze richtlijn
is dat elke regeling wat betreft productie,
distributie en gebruik van geneesmiddelen de
bescherming van de volksgezondheid tot doel
moet hebben. Ook moeten de verschillen wat
betreft het voorschrijven van geneesmiddelen
tussen de lidstaten van de Europese Unie worden
opgeheven. Met ander woorden, er werd
gestreefd naar één interne Europese markt.

Geneesmiddelenbewaking
De richtlijn van 2001 werd enkele keren
herzien en aangevuld, zoals dat wel meer gebeurt
met wetgeving. Maar eind 2010 verscheen
Richtlijn 2010/84/EU in het Publicatieblad van de
Europese Unie die de richtlijn van 2001
betreffende geneesmiddelenbewaking grondig
wijzigde en aanvulde. Geneesmiddelenbewaking
lijkt nog al een ambtelijke vertaling van het
Engelse “pharmacovigilance”. Door die nieuwe
Europese wetgeving betreffende geneesmiddelen
verandert nu ook de werking van het Londense
EMA. Via een reeks vergaderingen worden alle
betrokkenen op de hoogte gebracht van de
legislatieve nieuwigheden. Maar ook in eigen land
zal er een en ander veranderen want alle 27
lidstaten van de Europese Unie moeten deze
Richtlijn 2010/84/EU omzetten in wetten,
(koninklijke) besluiten en reglementen vóór 21 juli
2012.

Ten slotte is er nog de
PDCO of “Paediatric
Committee” die
onderzoekt of
geneesmiddelen ook voor
kinderen en jongeren
geschikt zijn.

Europese
wetgeving
De werking van EMA
berust natuurlijk op een
uitgebreide Europese
wetgeving betreffende
geneesmiddelen. De
oudste richtlijnen en
besluiten gaan al terug
tot de jaren ʼ60 en ʼ70
van de vorige eeuw. Maar
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Uw bijsluiter
EMA is ook de instelling die zich bezig houdt
met de bijsluiters van de medicijnen die in de
Europese Unie op de markt worden gebracht.
Verder worden ook alle ernstige ongewenste
bijwerkingen van farmaceutische producten die
zich in Europa zouden voordoen zeer
gewetensvol geregistreerd.

Transparantie, afgevaardigden
van patiëntenverenigingen
Opvallend aspect van de werking van EMA is
het streven naar transparantie. Dit gebeurt onder
meer door de website www.ema.europa.eu. Maar
belangrijker is dat ook afgevaardigden van
patiëntenverenigingen en consumentenorganisaties, beschouwd als experts, bij bepaalde
beslissingsprocessen worden betrokken. Om in
aanmerking te komen moeten die patiëntenverenigingen aan een aantal vereisten voldoen.
Het moeten grotere overkoepelende Europese
patiëntenverenigingen zijn zonder winstoogmerken, zoals de “European Cancer Patient
Coalition” (ECPC), ofwel Europese organisaties
geconcentreerd rond een bepaalde ziekte, zoals
“Europa Uomo”. Dergelijke verenigingen moeten
een wettelijke status met duidelijke statuten
hebben in één van de Europese lidstaten, ze
moeten een expliciete opdracht hebben met
betrekking tot gezondheid en medicijnen, ze
moeten vertegenwoordigers van patiënten hebben
in de verschillende Europese landen, het bestuur
moet worden verkozen uit en door patiënten, en
de vereniging moet streven naar een zo hoog
mogelijke transparantie door bijvoorbeeld haar
statuten, samenstelling van het bestuur, en
activiteiten te publiceren op een website. Heel wat
precieze voorwaarden dienen dus vervuld.
Voor de individuele vertegenwoordigers van
deze aanvaarde patiëntenverenigingen gelden
zeer strenge voorwaarden wanneer ze deelnemen
aan het beoordelen van een geneesmiddel. De
transparantie maakt dan plaats voor discretie en
geheimhouding. De vertegenwoordigers moeten
in de eerste plaats een aantal persoonlijke
gegevens bekend maken (naam, adres,
geboortedatum, enz.). Strenge eisen worden
gesteld wat betreft hun mogelijke banden met de
farmaceutische industrie: de vertegenwoordigers
van de patiënten mogen geen werknemer,
consultant, onderzoeker of adviseur zijn van een
farmaceutisch bedrijf. Zelfs het bezit van aandelen
van een dergelijk bedrijf betekent de
onherroepelijke uitsluiting. Bovendien moeten alle

experts, dus ook de vertegenwoordigers van de
patiëntenverenigingen, regelmatig trainingsessies
bijwonen.
Wie als vertegenwoordiger van een
patiëntenorganisatie deelneemt aan de
wetenschappelijke beoordeling van een bepaald
medisch product is gebonden door “life-long
confidentiality”. Absolute levenslange
geheimhouding is de boodschap: dit impliceert
onder meer het feit dat je niet mag bekend maken
dat je uitgenodigd werd om deel te nemen aan
een dergelijke wetenschappelijke vergadering, wat
de agenda is, over welk product het gaat,
afkomstig van welke farmaceutisch bedrijf, wie de
andere beoordelaars zijn, hoe de discussies
verlopen, enz. Het lijkt misschien overdreven,
maar het is toch begrijpelijk omdat niet enkel de
gezondheid van de Europese bevolking op het
spel staat, maar ook omdat het gaat om
reusachtige financiële belangen wanneer een
farmaceutisch bedrijf een nieuw medicijn op de
markt kan brengen. Het gezamenlijk
evaluatieproces wordt dan omgezet in een
zogenaamd “European Public Assessment
Report” of EPAR, document dat moet opgesteld
zijn op een wijze die een doorsnee publiek kan
begrijpen; de tekst zal uiteindelijk op de website
van EMA verschijnen.
Tevens wordt een “Product Information”
opgesteld. Deze informatie bevat drie delen: 1)
een samenvatting van de karakteristieken van het
geneeskundig product bestemd voor de
voorschrijvende artsen en de apothekers; 2) de
bijsluiter bestemd voor de patiënten; 3) de
“labelling” of informatie die op de etiketten en
doosjes zal verschijnen. De Europese Commissie
geeft dan toelating aan het farmaceutisch bedrijf
om het geneesmiddel op de markt te brengen.
Het lijkt allemaal nogal omslachtig en
bureaucratisch. Af en toe krijgt EMA kritiek: de
banden met de farmaceutische industrie worden
dan in de pers als te nauw omschreven. Ook de
overstap van personeelsleden van EMA naar een
beter betalend farmaceutisch bedrijf geven
voedsel aan die kritiek.
Maar verheugend is het alleszins dat de
Europese Unie en het Europees
Geneesmiddelenbureau zeer bekommerd zijn om
de volksgezondheid van de burgers.
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Een golfbenefiet ten
voordele van prostaatkanker
onderzoek
Voor de tweede keer organiseert het J. De
Wever fonds voor Prostaatkankerpreventie in
samenwerking met Wij Ook een golfbenefiet ten
voordele van onderzoek over prostaatkanker aan
de K.U.Leuven.
De eerste editie die doorging op 23 augustus
2009 bracht het mooie bedrag van 33.000 euro
op, samengebracht door spelers en sponsors. Het
is met dit geld dat het onderzoeksfonds J. De
Wever (genoemd naar de initiatiefnemer) werd
opgericht aan de K.U.Leuven waar Prof. H. Van
Poppel het fonds beheert.

Het resultaat van de vorige editie, van links naar rechts op de
foto: Philippe Roberti de Winghe, Prof. Dr. Hein Van Poppel en
Jozef De Wever

Aangezien het doel van het fonds onderzoek
is en dit steeds over meerdere jaren loopt is het
opnieuw nodig om geld bij te storten in het fonds.
Daartoe wordt dit jaar een tweede benefiet
georganiseerd op zondag 21 augustus 2011 op de
terreinen van de Winge Golf & Country Club.

liefhebbers
onder leiding
van ervaren
golfspelers
een eerste
keer op de
“green”
stappen.
Daar moet
voor
gereserveerd
worden en
het kost
slechts 35
euro.
Golfmateriaal
heb je daarbij
niet nodig.

Voor de
echte
golfspelers is
er natuurlijk
de competitiesport,
Plaats van actie: Winge Golf & Country Club
vanaf de
ochtend kan er in groepjes van vier spelers
gestart worden. Per speler wordt er 75 euro
betaald (het is een benefiet nietwaar) en er zijn
aan het einde van de dag een hele reeks prijzen
te verdelen in diverse
categorieën.
Inschrijven via
www.golf.be/winge.

Er wordt daarbij niet alleen naar sponsors
gezocht (sponsors kunnen het Leuvens
Universiteitsfonds 016/32.41.44 mevr. Isabel
Penne contacteren), het voornaamste
programmapunt is uiteraard golf spelen. Voor de
artsen en ook voor onze geïnteresseerde leden
en lotgenoten is er ook een informatieseminar
over prostaatkanker op zaterdag.

Om de benefiet
feestelijk te eindigen
is er ʻs avonds een
grote barbecue waar
spelers
sympathisanten en
lotgenoten kunnen
verbroederen en
verzusteren en het
spel van de dag
kunnen evalueren.

Voor onze vrienden die kennis willen maken
met golf is er een initiatie voorzien; zowel in de
voormiddag als in de namiddag kunnen

De organisatoren hopen de opbrengst van
twee jaar geleden te kunnen evenaren, iedereen
is van harte welkom.
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Gaston Roelants een ferment
golfspeler en supporter voor de
goede zaak
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Over welk onderzoek gaat het
dan?
In het departement urologie van het UZ
Gasthuisberg wordt sinds vele jaren fundamenteel
en klinisch wetenschappelijk onderzoek
uitgevoerd ten einde de vooruitzichten van de
gezonde man en de prostaatkankerpatiënt te
verbeteren. Zoals uit de bijgevoegde lijst van
publicaties kan worden afgeleid heeft dit
onderzoek niet alleen te maken gehad met
behandeling maar met alle aspecten van de
ziekte. Zo werden de waarden van preventieve
maatregelen (omgevings- en voedingsfactoren)
nauwkeurig onderzocht, alsook de waarde van het
vroegtijdig opsporen. Ook werden de
verschillende behandelingsmethoden door middel
van heelkunde, inwendige of uitwendige
bestralingstechnieken en nieuwe minimaal
invasieve technieken zoals HIFU bestudeerd.
Tenslotte wordt er gezocht naar nieuwe doelwitten
waarop specifieke medische therapieën kunnen
worden gericht, in de hoop om de vooruitzichten,
ook voor patiënten met gevorderde ziekte, te
verbeteren.
Inderdaad, daar waar zeker een deel van de
vroeg opgespoorde prostaatkankers, vooral bij
reeds wat oudere mannen, helemaal geen
behandeling vergen, en een heel groot deel van
de vroeg ontdekte tumoren perfect kunnen
worden genezen, ligt het grote probleem bij
patiënten met lokaal gevorderde tumoren die
gecombineerde behandelingen nodig hebben.
Verder klinisch wetenschappelijk onderzoek
dienaangaande is noodzakelijk omdat precies
deze patiënten een hoog risico hebben om
tengevolge van prostaatkanker te overlijden.

Onderzoeksprojecten
1) Onderzoek naar nieuwe tumormerkers (DNAmethylatie, TRP-kanalen, mi RNA, lipidomics, …)
2) Voorkomen door voeding of medicatie
(5 G-reductase inhibitoren)
3) Actieve opvolging van vroege prostaatkankers
4) Implementatie van een beslissingshulp bij
behandelingskeuze
5) Prostaatkanker biobank (weefsel, urine en bloed)
6) Nieuwe beeldvormingstechnieken (D-W MRI,
choline PET-CT)
7) Verbeteren van de chirurgische behandeling:
robotchirurgie, sentinelklier, …
8) Minimaal invasieve technieken
(Brachytherapie en HIFU)

9) Onderzoek naar focale therapie (PDT en HIFU)
10) Verminderen van de nevenwerkingen van
bestralingstechnieken
11) Pre-operatieve of post-operatieve kiné bij
prostatectomie
12) Beperken van de bijwerkingen van hormonale
behandelingen
13) Combinatie van chirurgie, radiotherapie en
hormonen voor hoog risicopatiënten
14) Nieuwe hormonale manipulaties (Abiraterone,
Medivation, …)
15) Aanwending van kleine molecules bij hormoon
resistente prostaatkanker

Programma van het seminarie op
zaterdag 20 augustus 2011
Aanwinsten in de behandeling van
prostaatkanker
Voorzitter Prof. Dr. Hein Van Poppel
(diensthoofd urologie UZ Leuven) en
Dhr. Erik Briers (zelfhulpgroep
“WIJ OOK”).
10u30 Ontvangst met koffie, Clubhuis
11u00 Aanvang Seminarie
1)
Nieuwe behandeling voor benigne
prostaathypertrofie
Prof. Dr. F. Van der Aa
o Alfablokkers en anticholinergica
o 5 α-reductase inhibitoren
o Nieuwe chirurgische technieken
2)
Prostaatkanker:
a. Nieuwe diagnostica en actieve
opvolging
Dr. S. Joniau
o PSA, PCA3 en
Methylatiemerkers
b. Nieuwe medicatie in de pijplijn
Prof. Dr. H. Van Poppel
o Nieuw antiandrogeen
o Intracellulaire testosterone
productieremmers (abiraterone)
o Vaccinatie
3)
Prostaatkanker en levenskwaliteit geen
contradictie
Erik Briers (Wij ook)
13u00 Drink ter afsluiting
Accreditatie voor artsen is aangevraagd.
Voor meer info zie ook op de website
www.prostaatinfo.be
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KORT

Circulating Tumour Cell Summit”.

Brigitte Dourcy-Belle-Rose

Een evaluatie als een profiel voor zeldzame
kankers met diagnostische en therapeutische
toepassingen werd voorgesteld.

Kaalhoofdigheid op jonge leeftijd en
prostaatkanker

De eerste tellingen gebeurden reeds 50 jaar
geleden maar nieuwe technologie zou het in de
normale kliniek kunnen brengen. Wait and see!

In tegenstelling tot sommige krantenberichten
werd in een Franse studie geen bewijs gevonden
voor een verband tussen alopecia (het mooie
woord voor kaalhoofdigheid) en vroegdiagnose
van prostaatkanker. Noch op jonge noch op
oudere leeftijd.
Soms leest men dat hoge testosteronwaarden
prostaatkanker veroorzaken. Dit is niet waar!
ISMH Update Menʼs Health, maart 2011

Kankercellen in de bloedstroom tellen
Circulerende kankercellen in de bloedstroom
kunnen geteld worden en kunnen de
kankerbehandeling vooruit helpen. Dit werd
medegedeeld tijdens het symposium in Hamburg
op 13 en 14 april 2011 onder de titel “World

Biobis, april 2011

Medische Oncologie een erkende
medische specialiteit
Medische oncologie is door de Europese Unie
erkend als een medische specialiteit in uitvoering
van de Directive 2005/36/EC, verschenen in de
Official Journal of the European Union van 30
september 2005 (volgens een E-mail van ESMO
(European Society for Medical Oncology). Na
jaren discussie zeggen we eindelijk.
Maart 2011

Radicale prostatectome voor prostatitis
Chronische prostatitis kan in de slechtste
gevallen aanleiding geven tot invaliderende
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symptomen weerstandig aan alle gewone
behandelingen met antibiotica. Drie jaar geleden
werd een patiënt behandeld met een radicale
prostatectomie wat een onmiddellijke en volledige
stop van alle symptomen gaf. Een studie is nu
opgestart om deze behandeling op te volgen.
Aron Krongrad, februari 2011

Alkalische fosfatase als prognostische
factor.
Alkalische fosfatase is dikwijls verhoogd bij
patiënten met metastasen van prostaatkanker.
Een studie volgde de ALP-waarden na docetaxel
(taxotere) tot 90 dagen na de behandeling. De
normalisatie van ALP tegen 90 dagen voorspelde
een langere overleving. De logica zelf.

aankoop van een chirurgierobot.
Health Services Research, 2011

Wordt er niet teveel gescreend naar
kanker?
Gelezen in de AUA Daily Scope dat de
mensen op middelbare leeftijd overvallen worden
met richtsnoeren voor screeningstesten en
preventiepreken. Professionele organisaties
spreken elkaar dan ook dikwijls tegen. Alle testen
hebben hun eigen voor- en nadelen:
colonoscopies, CT-scan, cardiale stresstesten,
thyroïdtesten, botdichtheid meten, enz.
Een goede open relatie met uw geneesheer
laat toe elk voorstel rustig uit te praten.
Wie geen tijd neemt tot praten zit vlugger op
een achtbaan dan men denkt.

Uro. Oncol, 2010

Calcium en vitamine D bepalen bij
prostaatkanker
Calcium en vitamine D worden gelinkt aan
prostaatkanker. Een studie werd opgestart om de
vitamine D (25 OH-Vit-D-waarden) te bepalen bij
patiënten zonder metastatische kanker. Bij 106
patiënten (60,4%) werd een te lage vitamine D
waarde vastgesteld. Steeds denken aan calcium
en vitamine D bij prostaatkanker. Een onderdeel
van de behandeling.

AUA Daily Scope, 2011

Statines als preventie tegen hartrisicoʼs
Een abstract van een Cochrane review
(bekende medische onderzoekassociatie) besluit
dat er onvoldoende evidentie is om statines
systematisch aan te bevelen bij patiënten met
laag cardiovasculair risico.
Gezond leven en bewegen is altijd aan te
bevelen.

Choo. Nutr. Res., 2011

Folia Pharmacotherapeutica 38, 2011

Genen die de PSA-waarden verhogen

De tien (gezondheids-)geboden

De PSA-test wordt beïnvloed door ons
genetisch materiaal. Wetenschappers bij de De
Code Genetics hebben het genoom gescand van
15.757 IJslanders en 454 Britten die een PSA-test
hadden ondergaan. Zij ontdekken zes genetische
wijzigingen, slechts een letter van de genetische
code, die de PSA-waarden beïnvloeden. Vier van
de zes wijzigingen lijken de waarde van de PSAtest te verhogen zonder dat er kanker te vinden is.
Een wetenschappelijke variante op het eeuwig
probleem van de PSA-test. Vandaag in New York,
nog niet voor morgen in Antwerpen.
Science Translation Medicine, 2011

Nieuwe technologie doet meer opereren
In de Artsen Nieuwsbrief lazen we dat
Amerikaanse orthopedisten meer opereren voor
lumbale pijn na aankoop van een MRI-scanner
volgens onderzoekers van de Stanford
Universiteit.
Niets nieuws voor diegenen die de keuze voor
radicale prostatectomie zien toenemen na

Uit het American Institute for Cancer Research
horen we:
1. Vermijd overgewicht
2. Doe elke dag aan 30 minuten activiteiten
3. Vermijdt zoete drankjes en super calorierijk
voedsel
4. Eet meer groenten en fruit, volgranen en
bonen
5. Beperk rood vlees en geconserveerde
vleeswaren
6. Alcohol beperken tot één glas per dag voor
de vrouw en twee voor de man
7. Vermijdt zout voedsel en voedsel met zout
verwerkt
8. Gebruik geen supplementen tegen kanker
9. Borstvoeding voor zes maanden en dan
andere soorten voedsel
10.Na kankerbehandeling is het aanbevolen de
raadgevingen over preventie te volgen

Ze spreken zelfs niet meer over de rookstop
en vergeten de rode wijn voor de prostaat; in
geval van twijfel best inschrijven op het FEEL+
programma van Wij Ook.
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In de schaduw van Kos
Louis Denis

Het wordt duidelijk dat het probleem van de
endemische toename van prostaatkanker de
aandacht getrokken heeft van bevoegde instanties
in ons gezondheidsbeleid. In het vorige nummer
van PROSTAATinfo schreef de hoofdredacteur
over de nieuwe regels voor terugbetaling van de
PSA-test. Voor enkele weken kregen we een
persmededeling van de Christelijke Mutualiteiten
over het overgebruik van de PSA-test. Tenslotte
werden we door het RIZIV zelf nog eens
uitgenodigd om op 12 mei 2011 te komen
luisteren naar een consensusvergadering over
prostaatziekten en de medicaties voor
prostaatontsteking en benigne
prostaathyperplasie. Onze eigenste en dezelfde
hoofdredacteur werd uitgenodigd als jurylid om de
patiënten te vertegenwoordigen. Uiteindelijk
kregen we dan uit het Kenniscentrum (KCE) een
vragenlijst rond prostaatkanker die velen van jullie
te moeilijk vonden om te beantwoorden.
Misschien van het goede teveel, maar nu we
de kans krijgen om een mening te geven, mogen
we die niet laten liggen. Zelfs op de tiende
verjaardag van het Belgische Kankerregister
kwam de PSA-test en prostaatkanker in volle licht
gebaseerd op geregistreerde cijfers. Het zal
niemand verwonderen dat Brugge een epicentrum
is van prostaatkanker waar de vzw PSA
Vlaanderen de toon voert.
Kunnen we echter oordelen of veroordelen dat
Google bij prostaatkanker 20 miljoen hits laat
aantekenen en ongeveer 1.875 gerandomiseerde
klinische studies vermeldt? We moeten er van
uitgaan dat alle betrokkenen het beste met de
patiënt voorhebben en iedereen zijn eigen gelijk
haalt aan de hand van zelf geselecteerde
publicaties, ook diegene in de zogenaamde peerreview tijdschriften met goede reputatie.
Voor de consensusvergadering van het RIZIV
wachten we best op de officiële besluiten daar
gerenommeerde clinici hun eigen opinie hebben
neergeschreven en onze man ter plaatse niet zal
nalaten het gezond verstand te gebruiken op een
veld waar er weinige vaststaande feiten zijn en
veel onzekerheden. Zouden ze daar ook weten
dat wij in de EMA, de European Medicines
Agency, vertegenwoordigd worden én door onze
hoofdredacteur Erik Briers én door de voorzitter
van de redactieraad Henk Van daele? Dit is het
agentschap waar alle alternatieve vormen van

geneeskunde zullen beoordeeld worden op hun
waarde voor de volksgezondheid. Dit omvat niet
alleen homeopathie maar supplementen als
vitaminen en ook de plantenextracten. Een
gezondheidsactiviteit die in Europa op vijf miljard
euro geschat wordt.
Liever dan verloren te lopen, stel ik voor na te
denken over de regels voor terugbetaling voor de
PSA-testen. Een besparingsronde waar niet
bespaard wordt op uw aandeel in de betaling.

Een man met prostaatkanker krijgt 2x per jaar
een PSA-test terugbetaald. Bij mannen met een
laagrisico kanker bevelen we aan dat ze in het
eerste jaar alle drie maanden een PSA-test in
hetzelfde labo krijgen. Dit geeft een eerste
gemoedsrust voor de patiënten in kwestie en laat
toe bij verhoging van het PSA de dubbeltijd te
berekenen. Deze laatste heeft, goed uitgevoerd,
een prognostische betekenis. Hierover dient rustig
gepraat te worden om de actieve opvolging (een
zegen in 30 tot 50% van alle nieuwe gevallen)
even rustig op te volgen.
De zonen van mannen met prostaatkanker
voor 65 jaar zijn een risicocategorie en mogen alle
jaren een PSA-test laten nemen. U herinnert zich
toch dat we akkoord gaan dat bij elke PSA-test
die voor de eerste maal onverwacht hoog is (geen
grote prostaat te voelen bij het rectaal onderzoek
en geen symptomen van prostatitis) we
aanbevelen enkele weken later de test te laten
hernemen samen met het vrije PSA.
Tenslotte mogen alle andere mannen zich
boven de 50 jaar om de twee jaar laten testen. Is
dit een oproep voor een wilde screening volgens
de Zweedse gewoonte waar we, na vijftien jaar
screenen in de Europese gerandomiseerde studie
(ERSPC) op 182.000 Europese mannen,
screening voor prostaatkanker niet aanbevelen
wegens de hoge cijfers van overbehandeling?
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Overbehandeling zijnde een radicale operatie
en/of bestraling die onnodig zijn voor laagrisico
kankers. En wat met mannen op intermittente
hormoontherapie waar miljoenen bespaard wordt
aan behandeling, maar PSA-waarden de besluiten
regelen?
We besluiten dat er met goede wil bespaard
wordt op PSA-testen die tientallen miljoenen euro
onnodige behandeling en medicatie uitsparen. We
zullen ergens de richtsnoeren voor de
wetenschappelijke benadering moeten
vastleggen, maar mogen we dan tezelfdertijd de
onkosten van onnodige onderzoeken en
behandelingen mee in debat brengen? Liever een
totale benadering dan krenten uit de rozijnenkoek
vissen.
De cijfers van de Christelijke Mutualiteiten zijn
duidelijker. Er worden teveel PSA-testen genomen
(80% door huisartsen) en duidelijk boven de
leeftijd van 70 jaar. Onbegrijpelijk zo men weet dat
we in de ERSPC geen screening aanbevelen
boven de 70 jaar. De PSA-test moet uit het
routineblad labo en ondergebracht bij de
kankermerkers. Ook met dit aspect dringt een
algemene richtsnoer zich op waarbij de
besparingen op de PSA-test in het niets verzinken
tegenover de mogelijke besparingen ten gunste

van de patiënt inzake beeldvorming en
behandeling.
We herhalen dat al deze initiatieven de goede
richting uitgaan en de kans bieden een
wetenschappelijke benadering te volgen rond
diagnose en behandeling van prostaatkanker mits
wat tijd en samenwerking. Een optie voor het
Kenniscentrum?
We hebben bewust geen details aangehaald
zoals de toepassing van het PSA V (de snelheid
van toename), de evaluatie van het pathologisch
rapport en bovenal de overbehandeling.
Wanneer horen we eens een klok over de
overbehandeling bij borsttumoren?
Op de volgende Café Santé beantwoorden we
de vragen van het KCE in het openbaar met
stemming. We waardeerden uw mening, maar
voor sommigen was het duidelijk pleinvrees om
een mening te uiten op het technisch vlak. 2011
wordt het jaar voor een hernieuwde aanpak van
prostaatkanker met oog op levenskwaliteit en
kosten/baten. Het zal geen probleem zijn ons
wetenschappelijk comité warm te maken voor
deze evolutie.

Boekbespreking
Henk Van daele
Zelfhulpgroepen. Samen werken
aan welzijn en gezondheid.
Handleiding voor zorgprofessionelen die zelfhulpgroepen willen
ondersteunen.
Door Peter Gielen, Jozefien Godemont,
Koen Matthijs en Annemie Vermeulen
De auteurs zijn allen actief betrokken bij het
sinds 1982 bestaande Trefpunt Zelfhulp vzw. De
vier samenstellers zijn dus zeer goed geplaatst
om het reilen en zeilen van zelfhulpgroepen door
te lichten, en de toenemende samenwerking
tussen professionele hulpverleners en
zelfhulpgroepen te beschrijven.
De in 1935 opgerichte Amerikaanse
“Alcoholics Anonymous” wordt zowat beschouwd
als eerste zelfhulpgroep. Bij ons ontstond de
eerste AA-groep pas in 1953. Maar vooral in de
jaren ʼ60 en ʼ70 zagen vele zelfhulpgroepen het
licht, zowel in de gezondheidssector als in de

welzijnssector.
Nieuwe termen
werden
gemeengoed:
praatgroep,
patiëntengroep,
zelfhulpgroep,
lotgenotencontact,
ervaringsdeskundige, mantelzorg,
belangengroep,
belangenbehartiging,
en dergelijke meer.
Aanvankelijk
stonden
professionele
zorgverleners, zoals artsen, verpleegkundigen en
klinische psychologen, nogal wantrouwig
tegenover het toenemend aantal zelfhulpgroepen.
Wat kennen die “amateurs” er van, vroegen ze
zich af. Of: doen ze niet aan pseudotherapie?
Anderzijds stonden heel wat zelfhulpgroepen
soms wantrouwig tegenover professionelen of
vreesden ze voor hun autonomie. Het inzicht dat
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professionelen en zelfhulpgroepen elkaar
aanvullen en een echte samenwerking tussen
beide nuttig is, ontbreekt soms wel eens. Nog te
weinig wordt ingezien dat samenwerking al snel
leidt tot een win-win situatie voor beide partijen.
Het Koninklijk Besluit van 20 juli 2007 dat de
oprichting van borstklinieken regelt, vermeldt voor
het eerst in ons land de verplichte samenwerking
tussen het betrokken ziekenhuis en de lokale
zelfhulpgroep. De werkelijkheid verplicht ons
echter vast te stellen dat het met die wettelijk
voorgeschreven samenwerking niet altijd van een
leien dakje loopt. Het uitblijven van een federale
regering laat zich ook hier voelen omdat de
definitieve erkenning van de borstklinieken
achterwege blijft…

samenwerking te bevorderen tussen professionele
zorgverstrekkers en georganiseerde
ervaringsdeskundigen. Als dusdanig is het een
zeer gelukte poging. Deze publicatie is
wetenschappelijk onderbouwd: elk hoofdstuk
bevat verdere leestips, er zijn heel wat voetnoten,
en een uitgebreide bibliografie is voorhanden.
Spijtig dat een personenregister en een
zaakregister ontbreken.
Zowel voor de professionele zorgverstrekkers
als voor de onbaatzuchtige leiders van
zelfhulpgroepen is dit werk aanbevolen lectuur.
P. Gielen, J. Godemont, K. Matthijs & A.
Vandermeulen, Samen werken aan welzijn en
gezondheid, Tielt, Lannoo, 2010, 143 blz.
ISBN 978 90 209 9422 3.

Dit boek, geschreven door vier kenners van
het Vlaamse zelfhulplandschap, tracht vooral de

Tumormerkers
Erik Briers

Tumoren zij er in alle maten en gewichten,
geen orgaan of er zijn minstens enkele tumoren
beschreven. Daarbij maakt men bij aanvang één
groot onderscheid, men spreekt van goedaardige
tumoren en kwaadaardige tumoren die dan als
echte kanker omschreven worden.
Dat laatste onderscheid tussen goed- en
kwaadaardig is voor de patiënt evenwel niet erg
werkzaam. Hij of zij leert met enkele toetsenbordaanslagen via google of wat anders dat een
goedaardige tumor niet zo heel veel verschil
maakt.
Indien de goedaardige tumor wat te
enthousiast gaat groeien kan hij alleen al door
veel ruimte in te nemen in een eindig lichaam veel
last en pijn veroorzaken en daarom toch
weggenomen moeten worden. Bovendien kan een
zelfs kleine goedaardige tumor op de verkeerde
plaats functioneel heel hinderlijk zijn, denk maar
aan een kleine hersentumor die de gezichtszenuw
gaat samendrukken.
Een tweede probleem is dat veel goedaardige
tumoren in de loop van hun leven ook een slecht
karakter kunnen krijgen en kwaadaardig worden.
Op dat moment kan de tumor sneller gaan
groeien bijvoorbeeld maar ook gaan uitzwermen,
metastases gaan vormen op afstand en in heel
andere organen waar de schade heel groot kan
zijn.
Het verschil tussen goedaardig en

kwaadaardig is dan ook voor de patiënt eerder
kunstmatig. Ook een goedaardige tumor vergt
wellicht een operatie nu of later met alle
bijkomende nevenwerkingen.
Goedaardigheid en kwaadaardigheid worden
meestal door de anatomo-patholoog bepaald op
basis van het onderzoek van een klein stukje
weefsel dat via een naaldbiopsie is bekomen. Dat
gaat dan over een stukje met de afmeting van een
kleine speldenkop. Het mag duidelijk zijn dat
wanneer men een tumornodule zoekt omdat men
vermoedt dat die zich ergens moet bevinden (bij
prostaatkanker bijvoorbeeld) is het niet evident om
in 95% gezond weefsel juist de tumornodule te
vinden en aan te prikken. Daardoor zijn
naaldbiopsies ook regelmatig ten onrechte
negatief. Dit geldt vooral voor tumoren die onder
de vorm van een afgesloten gezwel groeien in
een verder gezond orgaan. Zoʼn tumor start zijn
leven als enkele cellen en doet er vaak jaren over
om een voldoende afmeting te bereiken om last te
verkopen en zichtbaar te worden met
beeldvormingstechnieken.
Heeft men dan succes en vindt men in het
materiaal duidelijke aanwijzingen van een tumor,
dan gaat de anatomo-patholoog op basis van wat
hij of zij onder zijn microscoop ziet eerst bepalen
wat het is en daarna hoe hij de kwaadaardigheid
inschat. Daarvoor worden over het algemeen
scores gebruikt. Of men spreekt van “low-grade”
tot “high-grade” tumoren waarbij uiteraard een
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lage graad op een lage graad van
kwaadaardigheid wijst en een hoge graad op een
bepaald kwaadaardige (“maligne”) tumor. In deze
klassering is geen plaats voor goedaardige
(“benigne”) tumoren.
Het grote probleem voor de anatomopatholoog is dat het onderscheid tussen een
goedaardige tumor en een laaggradige
kwaadaardige tumor maar erg klein is. Bij primaire
beentumoren is het onderscheid tussen een
goedaardig enchondroma en een laaggradig
chondrosarcoma (een kwaadaardige tumor) zo
moeilijk dat men begint van een graad 0,5 te
spreken hetgeen op een lagere kwaadaardigheid
zou wijzen dan de graad 1, maar toch niet echt
goedaardig zoals een enchondroma.

Wat ziet de anatomo-patholoog?
Hij ziet veranderingen is het morfologisch
beeld van het weefsel onder zijn microscoop. Het
kan zijn dat de rustige structuur van het normale
weefsel ernstig verstoord is.
Als voorbeeld van wat de patholoog ziet onder
zijn microscoop tonen wij hier wat beelden van
naaldbiopsies van de prostaat. Beeld 1
(bovenaan) is het normale weefsel (dit is dus niet
goedaardig, het is normaal). In de open kanaaltjes
worden de door de prostaat geproduceerde
stoffen uitgescheiden. Eén van die stoffen is het
welbekende PSA.
Het tweede beeld toont wat als een
voorstadium van prostaatkanker gezien wordt,
hooggradig PIN (postate intraepithelial neoplasia).
Deze structuren vermenigvuldigen zich sneller
dan normaal prostaatweefsel. Ook op dit beeld is
het centrum het kanaaltje waarin stoffen worden
afgescheiden. Hooggradig PIN kan naar een
echte kwaadaardige tumor evolueren die evenwel
niet altijd hooggradig is.
Het derde beeld toont een kwaadaardige
tumor met een lage graad twee volgens Gleason.
Er zijn diverse afmetingen van kliertjes te zien met
een ronde vorm en enige uniformiteit. De
celkernen zijn wat vergroot.
De volgende beelden tonen de Gleasongraden
drie, vier en vijf. De variatie in grootte van de
kliertjes is steeds groter, er zijn ook steeds meer
afwijkende vormen waarbij bij de hogere graden
ook samengesmolten kliertjes te zien zijn. Of, hoe
hoger de wanorde hoe hoger de graad en hoe
hoger de “kwaadaardigheid”. Om de uiteindelijke
score te bekomen zoekt de patholoog bij
prostaatkanker het meest voorkomende type en
het type dat het tweede meest voorkomt en hij telt

hun graad op. Indien hij
alleen graad 1 ziet zal hij
een Gleasonscore (1+1) 2
kunnen rapporteren. Ziet
hij daarentegen 60%
graad 3 en 40% graad 4
dan wordt de Gleasonscore (3+4) of 7. Ook
60% graad 4 en 40%
graad 3 levert een 7 op,
maar de prognose is wel
slechter.
Deze Gleasonscore is
in het geval van
prostaatkanker belangrijk
omdat zij een leidraad is
voor de uroloog bij zijn
behandeling. Bij andere
kankers is de graad om
dezelfde reden heel
belangrijk. Een lage
Gleasonscore zal de
uroloog toelaten met de
patiënt te besluiten om
niets te doen en te
wachten, de kans dat een
zo laaggradige tumor op
korte termijn voor
levensbedreigende
problemen zal zorgen is
uiterst klein. Bovendien
gaat de uroloog niet niets
doen, hij zal de patiënt in
een programma
onderbrengen waarbij de
patiënt regelmatig wordt
opgevolgd en waarbij
bijvoorbeeld zijn PSA
wordt gevolgd.
Is de Gleasonscore
daarentegen 7-8 of hoger
dan weet de uroloog dat
hij te maken heeft met
een model met een
minder goede prognose
en dat er wel degelijk iets
moet gebeuren. Maar
daar waar een Gleasonscore van 7 voor een
daartoe geschikte patiënt
nog met chirurgie is te
behandelen kan voor een
Gleason 8 of 9 een andere therapie gekozen
worden. Maar dat is een zaak voor de
behandelende arts die daarbij rekening zal
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houden met een hele reeks andere factoren.

Fysiologische veranderingen
Gelijktijdig met de morfologische
veranderingen in de cellulaire structuur treden er
meestal ook fysiologische veranderingen op.
Soms worden nieuwe moleculen gemaakt, maar
die zijn niet steeds specifiek voor die welbepaalde
tumor en zijn daardoor maar een beperkte hulp bij
het identificeren van een tumor en bij het bepalen
van zijn graad.
Soms heeft de groei van een tumor ook een
ander effect en verhoogt hij de lekkage van
bepaalde moleculen naar de bloedbaan. Bij
prostaatkanker is dat het lot van PSA. PSA wordt
door de prostaatkliertjes geproduceerd maar blijft
normaal gesproken binnen de begrenzingen van
de prostaat. Een heel klein beetje lekt weg naar
de bloedbaan (de prostaat is bijzonder goed
doorbloed), maar die lekkage neemt toe naarmate
de tumor groter wordt en de wanorde in het
prostaatweefsel groter. Maar helaas, ook andere
processen in de prostaat veroorzaken een
verhoging van de lekkage zodat ook PSA geen
ideale merker is zoals ondertussen algemeen
geweten is.
Die morfologische en fysiologische
veranderingen komen natuurlijk niet uit de lucht
vallen. Het zijn permanente cellulaire structuren
die bij celdeling meer van hetzelfde opleveren,
tumorcellen leveren na deling tumorcellen op. Dat
wil zeggen dat de veranderingen zich voordoen in
het genetisch materiaal van de normale cellen.
Wat die veranderingen in het genetisch materiaal
veroorzaakt is onderwerp van veel studies.
Vandaag zijn wij al heel blij dat wij hier en daar al
een duidelijk verschil zien in de genetische
opmaak van een normale cel en zijn
kwaadaardige opponent.

Uitschakelen van genen
Bij die effecten en verschillen wordt regelmatig
vastgesteld dat bepaalde genen in tumorcellen
uitgeschakeld zijn, niet meer tot expressie komen.
De oorzaak van die blokkage is een
hypermethylering van de promotor van het gen
dat codeert voor het betreffende eiwit. Waarom en
hoe die promotor op het cellulair DNA
hypergemethyleerd wordt is natuurlijk een ander
probleem waarop wij hier niet ingaan.
Een gekende groep van moleculen die in
tumorcellen onderdrukt zijn behoren tot de GSTP
groep van enzymen. Deze glutathione-Stransferase eiwitten zijn een onderdeel van de

ontgiftigende machinerie van de cel.
Glutathione is een klein eiwitje (drie
aminozuren) opgebouwd uit γ-L-glutamaat, Lcysteïne en glycine. Het is een belangrijk thiol
bevattend eiwit dat in cellen in millimolaire
hoeveelheden kan voorkomen. Glutathione is een
antioxidans waarbij glutathione peroxidase
reacties tussen peroxiden en glutathione
catalyseert waarbij een disulfide binding wordt
gevormd tussen twee moleculen glutathione.
Het ontbreken van belangrijke enzymen dat
instaat voor een deel van het verwijderen van
ongewenste moleculen heeft allicht gevolgen voor
de cel die mogelijk daardoor een tumorcel wordt.
Als hypermethylering leidt tot het ontbreken
van enzymes en indien men deze minder aantreft
in tumorcellen, en dat geldt ook voor andere
enzymes, dan kan het opsporen van
hypermethylering aanwijzingen geven over de
“tumor” status van cellen in een biopsie.
Misschien levert het zelfs informatie op over de
kwaadaardigheid van het stukje weefsel en dus
van de tumor.
Het methyleringsproces is geen willekeurig
proces, het zijn dezelfde cytosines die
gemethyleerd worden waardoor men in staat is
effectief deze toestand te herkennen in de
betreffende stukken DNA.

Glioblastoma, een voorbeeld
Een glioblastoma is een primaire hersentumor
ook hier zijn de meeste tumoren metastasen van
tumoren elders in het lichaam of secundaire
hersentumoren. Het glioblastoom (glioblastoma
multiforme GBM) is de meest agressieve onder de
primaire hersentumoren van de glioma familie.
Zoals hun naam het aangeeft zijn het tumoren
van de ondersteunende gliacellen die schade
aanrichten door het hersenweefsen binnen te
dringen.
De schade en de aanwezigheid van een
glioblastoma varraadt zich door het storen van
bepaalde functies, indien de tumor het
spraakcentrum binnendringt zal de spraak
gestoord worden, start de tumor in een zone die
weinig functies aanstuurt dan kan hij flink
aangroeien voor hij opgemerkt wordt.
Bij de behandeling is het aantal opties redelijk
beperkt, er is uiteraard chirurgie waarbij men
zoveel mogelijk van de tumor zal verwijderen,
radiotherapie en chemotherapie waarbij de
vooruitzichten voor de patiënten niet heel goed
zijn.
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Ook in dit domein worden nieuwe
therapeutische middelen uitgetest die soms
behoorlijk agressief zijn en het DNA trachten aan
te tasten om daarna de cel tot spontane celdood
(apoptosis) te verleiden. Dat zijn vaak alkylerende
agentia zoals in het geval van glioblastoma
temozolomide en carmustine die cytotoxisch zijn.
De glioblastoma cellen en andere bevatten
evenwel enzymen die beschadigd DNA herstellen
waardoor dat cytotoxisch effect wordt
tegengewerkt. Eén van die enzymen is het O-6methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT).
Dit enzym wordt uiteraard door het cellulair DNA
gecodeerd en er is ook een promotor voor dit gen.
Ook deze promotor kan gehypermethyleerd
worden waardoor het enzym niet meer
gedecodeerd kan worden en daardoor niet tot
expressie komt. Daardoor zijn deze cellen arm
aan het MGMT-herstelenzym. Het goede gevolg

daarvan is dat cellen die arm zijn aan het
herstelenzym veel gevoeliger zijn voor de
inwerking van alkylerende agentia en dus met
meer effect kunnen behandeld worden.
In dit geval zal men de hypermethylering van
de MGMT-gen promotor gaan meten om vast te
stellen of de betreffende patiënt (zijn glioblastoma)
met temozolomide of carmustine behandeld kan
worden. Een hoge methylering is in dit geval een
goede zaak.
Deze bevindingen moeten uiteraard bevestigd
worden door andere onderzoekers maar zijn
bemoedigend. Het is steeds beter indien een
patiënt een zware behandeling wordt voorgesteld
dat slechts te doen indien men de kansen op
succes positief kan inschatten. In dit geval is het
vaststellen van methylering van de MGMTpromotor een factor die kansen op succes
vergroot.

Prostate HistoScanning™

Een nieuwe ondersteunende technologie voor het management van
prostaatkanker.
Philippe Autier
Research Director, International Prevention
Research Institute (iPRI), Lyon (F).
Prostaatkanker is een ernstige conditie bij de
hedendaagse Europese man. Het is de meest
voorkomende kanker en treft 214 individuën per
1,000 . Het ziektebeeld komt vaker voor dan
vroeger, en heden betrekt prostaatkanker de
weinig begeerde plaats van tweede-meest
dodelijke kanker bij de man. Prostaatkanker komt
voornamelijk voor in de oudere man. Uiteraard
komt de maatschappelijke problematiek dan ook
duidelijk tot uiting in geïndustraliseerde
samenlevingen waar men een hoge proportie
oudere mannen in de populatie aantreft.
Er is vandaag geen algemeen aanvaarde
screening test voor prostaatkanker. Niettemin
bevelen de beroepsverbanden in het vakgebied
urologie vroege opsporing en behandeling aan.
Tot het algemene diagnostische instrumentarium
van de uroloog behoren het digitale rectale
toucher, de PSA-meting (prostaat-specifiek
antigen) in het bloed, en het transrectale
echografie-onderzoek. Verdachte bevindingen
worden bevestigd door middel van biopsie. Het
gebruik van deze tools samen geeft in een
aanzienlijk aantal mannen een onzekere
diagnose.

Prostate HistoScanning™ is een nieuwe
techniek, speciaal ontwikkeld voor de
ondersteunende beeldvorming bij de
besluitvorming, en voegt waardevolle informatie
toe aan het traditionele echografie-onderzoek. Het
maakt gebruik van geävanceerde
weefselkarakterisatie, in de vakwereld Tissue
Characterisation genaamd, om de positie en de
mate van het weefsel dat verdacht wordt
maligniteit te herbergen te visualiseren. Deze
informatie is van cruciaal belang voor de uroloog,
meer bepaald in:
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• Biopsie-planning
• Selectie van de geschikte behandeling
• Planning van chirurgische ingrepen
• Ondersteuning bij patiënten die actief
opgevolgd worden, ie. “Active
Surveillance”
In het bovenstaande beeld geeft Prostate
HistoScanning™ in rode kleur, bovenop het
traditionele zwart-wit echografiebeeld, het
gedifferentiëerde weefsel weer dat verdacht is
maligniteit te herbergen.
Op dit ogenblik zijn er meer dan 30 centra in
Europa die een onderzoek met Prostate
HistoScanning™ aanbieden, waaronder het
Universitair Ziekenhuis Brussel te Jette. Inmiddels
genoten meer dan 5,000 patiënten van de
voordelen van deze techniek. Steeds meer centra
in Europa en in de Verenigde Staten van Amerika
voeren eigen klinisch onderzoek uit en maken hun
resultaten publiek. Op het congres van de
“European Association of Urology” in maart
werden ondermeer de actuele resultaten van de
klinische multi-center studie PHS-02 voorgesteld.
Deze tonen aan dat Prostate HistoScanning™
accuraat prostaatlesies kan opsporen, de grootte
en de locatie kan aangeven, en dat de
performantie voor de voorspelling van de locatie
en het volume van klinisch gelokaliseerde
prostaatkanker binnen de prostaat gelijkwaardig is
aan die van het onderzoek met beeldvorming door
middel van kontrast-verbeterde magneetresonantie.
HistoScanning™ is gecertificeerd met het CEkeurmerk sedert 2008 in overeenstemming met
de “Europese Medical Device Directive” (MDD)
93/42/EG, zoals geamendeerd door 2007/47/EG.
HistoScanning™ is door “Health Canada-Santé
Canada” goedgekeurd sedert 2009.
HistoScanning™ is nog niet in de handel
verkrijgbaar in de Verenigde Staten van Amerika
(USA). De FDA 510(K) testprocedures zijn
lopende.
HEIDENREICH (A.), BELLMUNT (J.), BOLLA (M.), JONIAU (S.),
MASON (M.D.), MATVEEV (V.), MOTTET (N.), SCHMID (H.-P.),
van der KWAST (T.H.), WIEGEL (T.), ZATTONI (F.). 2011. EAU
Guidelines on prostate cancer: Part 1: Screening, Diagnosis, and
Treatment of Clinically Localised Disease. Gepubliceerd in
European Urology. Vol. 59, Issue 1 (Januari), PP. 61-71. De PHS02 studie word financieel ondersteund door AMD.
BRAECKMAN (J.), AUTIER (P.), ZÁT'URA (F.), PELTIER (A.),
ROMÍCS (I.), STENZL (A.), EMBERTON (M.). 2011. Evaluation of
HistoScanning™ for the detection, location and volume estimation
of prostate cancer: Results of open phase of the PHS-02 study.
Gepresenteerd tijdens het jaarlijkse congres van de European
Association of Urology (EAU). Poster Sessie # 2 “Prostate Cancer
Screening", P.18, 19/03/2011, Wien (A).

Wij Ook…
Vernieuwing van uw
lidmaatschap 2011
Als vriend van ʻWij Ook vzwʼ 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 vzwʼ. Gewoon lid: 20 € als
ʻhoofdlidʼ plus 3 € per bijkomend gezinslid.
Steunend lid: minimum: 40 €.
U zal de volgende nummers van
PROSTAATinfo dan niet missen.

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
(t.e.m. woensdag 29 juni)
in het Oncologisch Centrum Antwerpen (OCA)
Lange Gasthuisstraat 45
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