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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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Vermoeidheid gaat niet weg
door te rusten!
Willy Walschaert
Namens het Feel+team
Dankzij de aanpak van ons “Feel+Jamesprogramma”, zijnde: J= Jogging/A= Abdomen/
M=Musculair / E= Energie / S= Soepelheid,
trachten wij de negatieve invloed die ziekten,
zoals bv. kanker, op ons hele leven hebben te
beperken.
Na de noodzakelijke herstelperiode, die zowel
lichamelijk als geestelijk, een belasting vormt voor
ons lichaam, brengt beweging adem, bewegen
verbetert de lichamelijke en geestelijke conditie en
bezorgt levensvreugde.
Deze activiteit in groep uitvoeren motiveert en
is doeltreffend om uit het passieve rusten te
komen en dit om te buigen naar een positieve
energiestroom.
Wij herinneren iedereen er aan dat elke
woensdag (behalve schoolvakanties) van 10
t.e.m. 11 uur wij in groep, het hiervoorvermelde
“Feel+James programma” uitvoeren.
Deze sessies gaan door in het Oncologisch
Centrum Antwerpen (OCA), Lange Gasthuisstraat
45 te Antwerpen.
Graag een telefoontje om uw aanwezigheid te
bevestigen op het nr. 03/338.91.60. Een
gemakkelijke sportkledij, sportschoenen en een
handdoek zijn voldoende.
Deze activiteit is gratis voor leden van “Wij
Ook”, niet-leden betalen een kleine bijdrage voor
verzekering.
Wij Ook - Gij Ook?
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Beste lezers
Erik Briers
Hoofdredacteur
De oproep van Williy om deel te nemen aan
het “Feel+James-programma” is geen
noodoproep, het is een bewijs dat Wij Ook meer
is dan een “praatbarak”. Wij Ook organiseert niet
alleen Café’s Santé, ook deze bewegingsactiviteit
is een sleutelelement in onze werking. Voor ons is
levenskwaliteit en de zorg voor een gezonde
geest in een gezond lichaam geen ijdele
uitspraak.
Maar, naast het gewone nummer van
PROSTAATinfo vind je ook een heel speciale
bijlage, het verslag van onze Europese
Patiëntendag. Reeds enkele jaren organiseert Wij
Ook in september deze informatiebijeenkomst
waar wij experten van de academische en
medische wereld uitnodigen om ons patiënten de
laatste stand van zaken te komen uitleggen.
Naast deze expert artsen en professionelen
plaatsen wij dan onze eigen experten die hun
visie geven. Dit alles moet leiden tot een betere
kennis van de prostaat(kanker) problematiek bij
onze patiënten en een beter begrip voor de
patiënten bij de professionelen.
Deze uitwisseling levert ons vandaag het
vertrouwen van de Belgische urologen als een
betrouwbare partner en geeft onze patiënten ook
vertrouwen in de Belgische urologen als de hun
behandelende artsen. Een win-win situatie.
Wij beseffen natuurlijk dat er over meerdere
punten, zeker inzake vroegopsporing van
prostaatkanker (wij spreken niet over
bevolkingsscreening) nog wat discussie bestaat.
Toch menen we te mogen stellen dat een arts een
goedgeïnformeerde patiënt geen PSA-test mag
weigeren. Voor ons als patiënten is dat een
belangrijke conclusie.

14 Meeleven met de buren / Louis Denis
Ontdekkingstocht 60+ / Brigitte
16 Kort / Brigitte Dourcy-Belle- Rose
20 In de schaduw van Kos
Louis Denis
21 Boekbespreking
Als kanker in je leven komt
22 Boontje komt om zijn loontje in
vaccinatieland
Erik Briers
Omslagfoto
J.W. Coebergh en Dr. van den Eijden-van
Raaij
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Wij Ook Belgium
“Wij Ook Belgium vzw” is een onafhankelijk
ondersteuningsnetwerk voor mannen met prostaataandoeningen.
Het doel van dit netwerk is de aandacht oproepen voor
prostaataandoeningen bij het publiek en de problemen die ermee
gepaard gaan.
“Wij Ook Belgium” is een zelfhulporganisatie die beheerd en
geleid wordt door prostaatpatiënten. Als lid wordt u opgenomen in
deze vereniging van lotgenoten die ijveren voor een betere
informatie, opleiding en optimale diagnose en behandeling van
prostaatproblemen. Vergaderingen met experten worden ingericht
om uw medische, emotionele en andere vragen te begrijpen. Deze
voorlichting en uitwisseling van ervaring vervangt geen
artsenconsultatie en bij medische problemen raadpleegt u steeds de
huisarts.
De vereniging wil de patiënten voldoende voorlichten om de
noodzakelijke communicatie tussen arts en patiënt te
vergemakkelijken waarin de patiënt erkend wordt als een
volwaardige partner.
Tevens wil de vereniging behulpzaam zijn door betrokkenheid en
meevoelen rond de mogelijke lichamelijke, geestelijke en sociale
problemen die we allemaal persoonlijk meemaken of kennen.
Hiervoor is er eveneens een programma Feel+ ontwikkeld om aan
deze problematiek bij te dragen.
Ook niet-prostaatpatiënten kunnen lid worden. U kan lid worden
door uw persoonsgegevens (naam, adres, eventueel
telefoonnummer en e-mail) door te geven aan het secretariaat van
Wij Ook Belgium vzw. In de lidmaatschapsbijdrage is een
abonnement op PROSTAATinfo inbegrepen.
Wij Ook Belgium vzw -/- Nous Aussi Belgique -/- Wir Auch Belgien
Een chapter van ”Us Too International”
Founding member of
Europa Uomo, “The European Prostate Cancer Coalition”.

Secretariaat
Lange Gasthuisstraat 35-37
2000 Antwerpen
Tel: 03/338.91.54
Fax: 03/338.91.52
e-mail: info@wijook.be
Web: www.wijook.be
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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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Wisseling van de wacht voor
Prof. Dr. Jan Willem Coebergh
Dr. A.J.M. (Janny) van den
Eijnden-van Raaij, directeur IKZ
De koe bij de horens
Op 4 oktober 2011 was het zover. Tijdens het
drukbezochte symposium “Wisseling van de
wacht” in het Muziekgebouw Frits Philips in
Eindhoven heeft Prof. dr. Jan Willem Coebergh
vanwege het bereiken van de 65-jarige leeftijd zijn
functie als hoofd van de sector Onderzoek van het
Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) overgedragen
aan zijn twee opvolgers, dr. Lonneke van de Poll
en dr. Valery Lemmens. Werelddierendag, een
toepasselijker dag was er niet om de koe bij de
horens te vatten en de overdracht juist op deze
dag te laten plaatsvinden.

De verdiensten
Wat is er nu zo speciaal aan Jan Willem
Coebergh? Tijdens zijn omvangrijke loopbaan
stond voor hem altijd één ding centraal: “Wees
nieuwsgierig en zorg vooral voor vertaling van
wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk”.
In 2010 bestond de Kankerregistratie in de
regio van het IKZ 55 jaar. Daarmee behoort deze
tot één van de oudsten in Europa. Vanaf het
moment van zijn indiensttreding begin jaren
tachtig bij zowel het ErasmusMC te Rotterdam als
bij het IKZ als consulent epidemiologie is Jan
Willem Coebergh betrokken geweest bij de
kankerregistratie en het kankerepidemiologisch
onderzoek. Van oorsprong sociaalgeneeskundige, ontwikkelde hij zich tot
geregistreerd epidemioloog. Zijn proefschrift uit
1991 handelde over Incidentie en prognose van
kanker in Nederland: studies gebaseerd op de
kankerregistratie. Dit onderwerp heeft hem nooit
meer losgelaten. Sinds 2005 bekleedt Jan Willem
de leerstoel Kankersurveillance aan het
ErasmusMC te Rotterdam, die door het IKZ is
gevestigd. Onder zijn leiding zijn inmiddels een
groot aantal promovendi opgeleid, en zijn
daarmee vele proefschriften tot stand gekomen. In
2005 ontving Jan Willem de Muntendamprijs van
KWF Kankerbestrijding vanwege zijn grote

verdiensten voor het wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van de oncologie.
Binnen het IKZ ontwikkelde hij een eigen
onderzoekssector met vier onderzoeksdomeinen:
prognostiek, public health, kwaliteit van zorg en
kwaliteit van leven. Vanuit deze sector is hij sterk
betrokken bij het veld van de hulpverleners in de
kankerzorg.
Een nog vrijwel onontgonnen gebied is dat
van ouderen met kanker. De vooruitziende blik
van Jan Willem begin jaren negentig resulteerde
in het vastleggen van co-morbiditeit (bijkomende
ziekten) in aanvulling op de standaard
tumorgegevens. Hierdoor werd onderzoek naar de
behandeling van kankerpatiënten binnen de
steeds sterker vergrijzende bevolking in het
zuiden des lands mogelijk gemaakt, hetgeen
onder andere in 2004 resulteerde in de oprichting
van Stichting Geriatrische Oncologie Nederland
(GeriOnNe, www.gerionne.nl).
Ook de nieuwe onderzoekslijn op het gebied
van kwaliteit van leven, met name bij lange termijn
overlevers, in samenwerking met het Centre of
Research on Psychology in Somatic Diseases
(CoRPS) van de Universiteit van Tilburg, blijkt een
niche te zijn in de kankerzorg, en levert reeds
sinds 10 jaar waardevolle informatie op.
Daarnaast is het Pharos project naar de inzet en
doelmatigheid van dure geneesmiddelen mede op
initiatief van Jan Willem van de grond gekomen.
Tevens is het pionierswerk met betrekking tot de
hoofdhuidkoeling vanuit het IKZ tot bloei gebracht.
En ook de samenwerking met het Pharmo
Instituut te Utrecht op het gebied van
geneesmiddelenonderzoek heeft inmiddels vele
vruchten afgeworpen. De kankerregistratie van
het IKZ was in de laatste 20 jaar verantwoordelijk
voor en betrokken bij ruim 450 publicaties en
jaarlijks komen er zo’n 100 publicaties bij.
De koppeling van onderzoek met de praktijk
van alledag van de hulpverleners, met name de
toepassing van de onderzoeksresultaten in het
proces van verbetering van de kankerzorg, en het
inspelen op toekomstige
ontwikkelingen/knelpunten, heeft voor Jan Willem
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de hoogste prioriteit. Een goed voorbeeld is de
introductie van de borstsparende behandeling van
vrouwen met borstkanker in de jaren ’80. Recente
voorbeelden zijn onder meer de regionalisatie van
complexe operaties aan de endeldarm,
alvleesklier en slokdarm in de ziekenhuizen in
Brabant en Noord-Limburg. En daarbij staat de
intensieve interactie met de hulpverleners in de
regio voor Jan Willem altijd voorop. Dat is wat het
IKZ noemt: de regionale verankering, met je poten
in de modder, er zijn met en voor de regio.
Op landelijk niveau heeft Jan Willem veel
betekend voor de Nederlandse Kankerregistratie,
waarin de gegevens van alle kankerpatiënten in
Nederland zijn opgeslagen. Ook zijn belangrijke
rapportages rond het signaleren van trends en
ontwikkelingen op het gebied van kanker, de
toekomstverkenningen op het gebied van de
hemato-oncologie, de scenario-ontwikkeling vanuit
de diverse signaleringscommissies van KWF
Kankerbestrijding, met name door zijn inzet tot
stand gekomen. Het scenariorapport uit 1987
heeft een blijvende invloed gehad op het beleid
door overheid en instellingen: men stelde zich in
op de gevolgen van de vergrijzing, de
ontwikkeling van thuiszorg en de uitbreiding van
radiotherapie. Het rapport Kanker in Nederland
1990-2015 van de signaleringscommissie van
KWF-Kankerbestrijding is onder zijn
voorzitterschap en met gebruikmaking van de
gegevens van de regionale (met name IKZ) en
landelijke kankerregistratie van de grond
gekomen. Het biedt een breed en vergaand
overzicht dat zeer bruikbaar is voor wie zich
verantwoordelijk voelt voor de kankerzorg in
Nederland. Ook het rapport Kwaliteit van
kankerzorg in Nederland van KWF
Kankerbestrijding, dat in 2010 verscheen is tot
stand gekomen met medewerking van Jan Willem
en zijn onderzoeksmedewerkers en draagt bij aan
de actuele discussie rond concentratie en
spreiding van de zorg voor kankerpatiënten.
Tevens heeft Jan Willem, zowel in regionaal,
nationaal als internationaal verband intensief
bijgedragen aan diverse aspecten op het gebied
van huidkanker, met name melanoom; een
actieve bijdrage is geleverd aan de
richtlijnontwikkeling bij het melanoom ten aanzien
van de noodzaak tot vroegdetectie en ook hier
werd een rapport over preventie vervaardigd in
verband van de Signaleringscommissie. Het
kritisch volgen van de ins en outs van de

Het Integraal Kankercentrum Zuid:
Missie:
Het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ)
staat voor het bevorderen van een kwalitatief
hoogwaardige, veilige en efficiënte zorg op
maat voor kankerpatiënten in Zuid-Nederland
en daarbuiten, op tijd verleend, en waar
mogelijk in hun directe leefomgeving.
Expertise en integratie van activiteiten op
het gebied van kankerregistratie, onderzoek,
kennisdeling en zorginnovatie maken het IKZ
tot een onafhankelijke kennis- en
innovatiepartner voor alle betrokken partijen
binnen de kankerzorg.
Het IKZ is de organisatie, die midden in dit
zorgveld staat en die de noodzakelijke
samenwerking en afstemming tussen
zorginstellingen en zorgverleners stimuleert en
actief coördineert. Het IKZ werkt aan
samenhang in de zorg en nazorg, tot en met de
laatste levensfase, voor kankerpatiënten en
hun naasten, daarbij nadrukkelijk rekening
houdend met hun wensen en behoeften.
Visie:
Het IKZ gaat voor de best mogelijke zorg
voor kankerpatiënten en hun naasten. Het IKZ
wil:
•

Patiënt en zorgverlener dichter bij
elkaar brengen

•

Een onmisbare partner zijn voor
verbetering en vernieuwing van de
kankerzorg

•

Een gezaghebbend (inter)nationaal
centrum voor Research & Development
zijn met verdieping en verbreding van
het onderzoeksterrein

•

Grens- en disciplineoverstijgende
samenwerking uitbouwen, versterken en
borgen

•

Kennis en kunde van patiënt en
zorgverlener op een hoger peil brengen
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bevolkingsonderzoeken in relatie tot de
toekomstige zorgvraag behoort ook tot de
zichtbare activiteiten van Jan Willem. In dit
verband heeft hij een bijdrage geleverd aan het
rapport van de signaleringscommissie van KWF
Kankerbestrijding Vroege opsporing van
dikkedarmkanker. In het kader van de preventie
heeft hij een actieve bijdrage geleverd aan
tabakspreventie en de richtlijnontwikkeling bij het
stoppen met roken. Ook op het gebied van de
Kinderoncologie, zowel op nationaal (de Stichting
Nederlandse Werkgroep Leukemie bij Kinderen)
als internationaal niveau heeft Jan Willem zijn
sporen verdiend. Hij besteedde veel aandacht aan
de opvang van en omgang met clusters.
Naast onderzoek draagt Jan Willem ook zorg
voor het onderwijs op het gebied van de
kankerepidemiologie en zijn diverse hoofdstukken
in de gebruikte leerboeken van zijn hand.
De talloze samenwerkingsprojecten en
publicaties op internationaal gebied zijn getuigen
van de inbreng van Jan Willem in Europese
vergelijkende studies. Deze bieden de
Nederlandse kankerzorg de gelegenheid zich te
spiegelen. Zijn onomstreden rol als voorloper
werd bevestigd toen hem eind 2008 gevraagd
werd de leiding en coördinatie op zich te nemen
van het omvangrijke Eurocourse-project, een
internationaal samenwerkingsverband tussen
kankerregistraties en hun opdrachtgevers uit 12
Europese landen. Doel is om op basis van “best
practices” de inzet van de kankerregistraties in
Europa bij de kankerbestrijding, het
wetenschappelijk onderzoek van kanker en de
zorg voor kankerpatiënten te optimaliseren.
Bovengenoemde activiteiten zijn slechts een
deel van de werkzaamheden van Jan Willem.
Door het bereiken van de 65-jarige leeftijd is er
een einde gekomen aan zijn periode sinds 1982
als consulent epidemiologie en sinds 1997 als
sectorhoofd Onderzoek van het IKZ,
verantwoordelijk voor de veelzijdige benutting van
onze langlopende unieke kanker-registratie.

De loftrompet
Tijdens het symposium “Wisseling van de
wacht” gaven diverse nationale en internationale
sprekers van allure, die elk muzikaal werden
aangekondigd door pianist Gregor Bak, acte de
presence en haalden herinneringen op in de
samenwerking met Jan Willem. Na mijn

Prof. J. W. Coebergh bezoekt het Oncologisch Centrum
Antwerpen (OCA) – Directeur Prof. Dr. L. Denis.

welkomstwoord werd het symposium geopend
door Dr. Gijs Boerrigter, hoofd programma
Onderzoek van KWF Kankerbestrijding. Hij
noemde het een grote eer om te mogen spreken
op deze bijzondere dag en blikte terug op de
hechte samenwerkingsrelatie met het IKZ. Hij
memoreerde de geschiedenis en rol van KWF
Kankerbestrijding bij de start van de
kankerregistratie in deze regio en benoemde het
pionierswerk van mevrouw Verhagen-Teurlings,
die natuurlijk niet ontbrak op het symposium, met
betrekking tot de kankerregistratie in ZuidNederland. Zij kreeg daarvoor de Muntendamprijs
in 1983. Gijs Boerrigter benadrukte de cruciale
sleutelrol, die Jan Willem heeft gespeeld bij de
totstandkoming van de signaleringsrapporten over
kanker in Nederland van KWF kankerbestrijding.
Hij typeerde Jan Willem als een onafhankelijk
denker met typische kwinkslagen en humor, die
ook stevig kan inzetten en duidelijk zijn mening
kan laten horen.
In een videoboodschap werd Jan Willem
lovend toegesproken door zijn vriend en collega
Prof. Dr. Dieter Hölzel van het Tumorregister te
München. Vervolgens ging Prof. Dr. Louis Denis,
directeur van het Oncologisch Centrum
Antwerpen, in op de grensoverschrijdende
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samenwerking met het IKZ, zoals op het gebied
van de ERSPC-screening te Antwerpen en de
evaluatie van de Belgische kankerregistratie.
“Prof. Coebergh leerde het volk na te denken.
Daarbij was hij zacht in de omgang, maar sterk in
de overtuiging”, aldus Prof. Denis.
Ook Prof. dr. ir. Floor van Leeuwen,
epidemioloog van het NKI-AvL in Amsterdam,
kwam met een bloemlezing aan anekdotes. Zij zei
dat Jan Willem erin geslaagd is om het
epidemiologisch onderzoek naar kanker een
centrale plaats te geven. Ze noemde ook de
“regelgeving” die geregeld een belemmering
vormde voor wetenschappelijk onderzoek en
waaraan Jan Willem zich om die reden vaak
stoorde. Dat leverde tal van creatieve
toverwoorden op van “zelfregulering” tot
“regelneming”.
Dr. Sabine Siesling, epidemioloog bij het IKNL,
benoemde onder meer de verdienste van Jan
Willem rond onderzoek naar de kwaliteit van zorg,
ouderen en kanker en zijn rol als coördinator van
Eurocourse. Maar door zijn overvolle agenda was
het niet altijd eenvoudig om afspraken te maken.
En als de afspraak lukte kreeg de agenda vaak
andere wendingen.
Dr. Esther de Vries, één van de collega’s aan
het ErasmusMC te Rotterdam kwam even later
zelfs met een “gebruiksaanwijzing”: “Zorg voor
chocolade, maak een lijstje met onderwerpen en
schrik niet van de hersenkronkels die alle kanten
opschieten. Hij heeft een scherpe, brede,
creatieve blik, maar vooral ook het hart op de
goede plaats zitten”.
Chirurg Prof. dr. Anne Roukema (St. Elisabeth
ziekenhuis te Tilburg en Universiteit Tilburg)
roemde de bijdragen van Jan Willem aan het
ontwikkelen van een onderzoekscultuur in een
regio zonder academisch ziekenhuis en het grote
aantal wetenschappelijke publicaties van artsen,
dat mede dankzij het IKZ tot stand is gekomen.
Ook bestreed Jan Willem vaak zekerheden door
onzekerheden te verkondigen. “Is de zorg nu
zoveel beter sinds de invoering van de
borstkankerscreening? Met Jan Willem erbij
durfden we zo’n vraag wel te stellen”, aldus Prof.
Roukema. Hij sprak de hoop uit, dat Jan Willem
deze bevlogenheid ook in de toekomst blijft
behouden.

De opvolgers
Een ontroerend moment tijdens het
symposium was de letterlijke overdracht van het
stokje van Jan Willem aan zijn beide opvolgers
Lonneke van de Poll en Valery Lemmens. Het
kostbare stokje, dat alle taken en
verantwoordelijkheden van Jan Willem bevatte en
al hetgeen hij heeft opgebouwd werd door zijn
opvolgers met beide handen aangenomen. Zij zijn
nu de nieuwe bewakers van de schatkist van de
56 jaar oude IKZ kankerregistratie, die Jan Willem
zo heeft gekoesterd en zorgvuldig mede in stand
heeft gehouden en waar hij zoveel mee heeft
gedaan voor de kankerbestrijding.
Lonneke en Valery zijn twee buitengewoon
toegewijde opvolgers, de nieuwe sectorhoofden
Onderzoek, die door Jan Willem zijn opgeleid en
die de sector Onderzoek in het IKZ waardig in
stand zullen houden maar vooral verder zullen
doorontwikkelen. Valery met name op het gebied
van Kwaliteit van Zorg en Public Health, en
Lonneke met name op het gebied van Kwaliteit
van Leven. Zij zullen beiden ook een leerstoel
gaan bekleden, in Tilburg en in Rotterdam en
zullen daarmee ook de samenwerking met onze
partners aan de Universiteiten aldaar blijvend
verankeren.

De boom van Coebergh
Ter gelegenheid van de “Wisseling van de
Wacht” is een boekje aan Jan Willem uitgereikt,
getiteld “Bloei door Groei”, waaraan hij zelf een
grote bijdrage heeft geleverd.
In het hart van dit boekje staat de kringloop
van een boom, die feitelijk het levenswerk van Jan
Willem op het gebied van de kankerregistratie en
onderzoek symboliseert.
De boom heeft zijn wortels in de ziekenhuizen.
Dat is een vruchtbare bodem voor het IKZ om
gestandaardiseerd gegevens uit patiëntendossiers
te halen. Die gegevens vormen de voeding voor
analyse en nieuwe vraagstellingen. Goede relaties
met de ziekenhuizen zorgen voor een sterk
wortelgestel waarop een stevige boom kan
groeien.
Een boom zal beter groeien wanneer de grond
goed wordt bemest. Daardoor ontstaat een
structuur waar onderzoekers goed in gedijen. De
registratie- en onderzoeksboom kan vetgemest
worden door kennis van onderzoeksmethoden te
combineren met de juiste software, ondersteund
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door databewerkers die versleutelen, koppelen en
combineren.
De stam van de boom dwingt rubricering,
ordening, opslag en bewerking af, zodat de
gegevens in overzichtelijke vorm worden
omgezet. In de stam lopen de gegevens, voorzien
van coderingen op tumor, ziekenhuis, leeftijd,
geslacht en andere kenmerken naar takken en
bladeren en leiden wellicht tot vruchtvorming.
Een boom krijgt heel veel takken. Maar, een
goede hovenier weet dat er gesnoeid moet
worden om wildgroei en groeistagnatie te
voorkomen. Er ontstaat pas een mooie boom, als
er met beleid gesnoeid wordt, zodat licht en lucht
de ruimte krijgen.
Takken van deze boom staan voor de
onderzoeksdomeinen: kwaliteit van zorg, kwaliteit
van leven, public health en prognostiek. Op deze
hoofdtakken, zijn allerlei grotere en kleinere
zijtakken ontstaan die zowel regionaal, nationaal
als internationaal mogelijkheden tot samenwerking
bieden.
De bladeren zorgen voor de
omzettingsprocessen en ze leveren de omgeving
energie. Energie die nodig is om constant te
werken aan verbetering van de kankerzorg. Dat
kan door koppelingen met andere databestanden,
nieuwe vraagstellingen, onderzoeksresultaten uit
andere domeinen, nieuwe inzichten, nieuwe
samenwerkingscombinaties tussen mensen en
organisaties, patiëntenervaringen toevoegen, etc.
etc.
Groei en vruchtvorming krijgen alle ruimte in
een gezonde biotoop. De vruchten bestaan uit
publicaties, proefschriften en bijdragen aan
leerboeken, beleidsnota's en
signaleringsrapporten van b.v. KWF
Kankerbestrijding.
De kankerregistratie is een bron voor een
eindeloze diversiteit aan vruchten vanuit
verschillende vraagstellingen, die alleen tot bloei
kan komen onder goede omstandigheden.
De omstandigheden, het milieu van de
kankerregistratie heeft verschillende gezichten.
Voor het IKZ is het belangrijk om samen te
werken met universiteiten, zoals de Universiteit
van Tilburg en de Erasmus Universiteit in
Rotterdam. Ook het subsidiebeleid van de
overheid (ZonMW) en van fondsen zoals KWF
Kankerbestrijding, bepalen mede de

groeiomstandigheden. Andere belangrijke zaken
zijn: de wetgeving rondom onderzoek, de
kennisinfrastructuur, het gezondheidszorgbeleid,
de politieke agenda en het Europese beleid. Het
zijn allemaal omgevingsfactoren waarmee deze
boom zich moet verhouden. Hoe steviger de
boom, hoe beter deze milieuverwoestende tijden
kan doorstaan.

Het Coebergh stipendium
In 2012 zal voor de eerste keer het Coebergh
stipendium worden uitgereikt. De bedoeling
daarvan is, dat jonge artsen in opleiding die
geconfronteerd worden met kankerpatiënten in
een ziekenhuis in de IKZ-regio, op basis van een
gerichte vraagstelling uit hun praktijk een
onderzoeksstage van drie maanden kunnen lopen
bij het IKZ. De vraagstelling wordt omgezet in een
onderzoeksprotocol, er vindt een
literatuuronderzoek plaats en op basis van de
gegevens van de kankerregistratie wordt het
onderzoek uitgevoerd met Jan Willem als
persoonlijk adviseur. Er wordt een artikel
geschreven en de resultaten worden middels een
poster of voordracht op een nationaal congres
gepresenteerd. We hopen hiermee in de lijn van
Jan Willem mensen vanuit de klinische praktijk te
interesseren voor onderzoek op het gebied van de
oncologie als basis voor verdere verbetering van
de kankerzorg.

En verder?
Jan Willem zal voorlopig nog binnen het IKZ
werkzaam zal blijven als adviseur en als
coördinator van het Eurocourse project (European
7th Framework Programma). Daarnaast blijft hij
de door het IKZ gevestigde leerstoel
Kankersurveillance aan het Erasmus MC te
Rotterdam binnen de afdeling Maatschappelijke
Gezondheidszorg de komende twee jaar
bekleden.
Ik wil Jan Willem namens alle betrokkenen
ontzettend bedanken voor zijn enorme
verdiensten voor de kankerbestrijding, en voor de
kankerregistratie en het kankerepidemiologisch
onderzoek in het IKZ in het bijzonder. De boom,
het symbool van Jan Willem voor kankerregistratie
en onderzoek en alles wat daaruit voortkomt, is
inmiddels diep geworteld en uitgegroeid tot een
boom van allure, die al vele herkenbare vruchten
heeft voortgebracht en die in de toekomst nog
veel meer vruchten wereldwijd zal gaan afwerpen.

4PROSTAATinfo 10(2011)4 p-9

PI 10(2011)4 Q8_Prostaatinfo Werkversie 3/12/11 15:50 Pagina 10

EPPOSI: Wissel van de Wij Ook wacht
Louis Denis - Voorzitter Wij Ook vzw
Er bestaan in Europa een hele reeks
instellingen, think tanks en andere die zich met
onze gezondheid bezig houden. Daar zijn er heel
wat bij die op het beleid willen wegen, die willen
beslissen en er zijn er die zich met een deel van
de puzzel willen bezig houden. Beide zijn
belangrijk en dus zal het niemand verbazen dat
Wij Ook België en Europa Uomo (onze Europese
koepelorganisatie) deze groepen “in het oog”
houdt. Indien het om een belangrijke groep gaat
willen wij zelfs mee aan tafel gaan zitten om mee
te denken en mee te beslissen.

EPPOSI
EPPOSI staat voor: “European Platform For
Patient Organisations, Science and Industry”. Of
een groep met patiënten en vertegenwoordigers
van de wetenschappelijke wereld en van de
industrie. EPPOSI is een vzw en gevestigd te
Brussel zodat het meegenomen is dat Europa
Uomo hier vertegenwoordigd is door Erik Briers,
lid van Wij Ook België. Hij is daarin de opvolger
van Louis Denis.

Doelstelling van EPPOSI
Om de doelstelling van EPPOSI in enkele
woorden kernachtig samen te vatten kunnen wij
stellen dat EPPOSI de afstand tussen
wetenschappelijke – technische innovaties en hun
toepassing om de Europese volksgezondheid te
verbeteren wil verkorten.
Hoe dat in zijn werk moet gaan wordt verder
duidelijk gemaakt:
1

EPPOSI wil een omgeving creëren waar
de verschillende groepen op consensus
gebaseerde aanbevelingen kunnen
maken.

2

EPPOSI wil ook zijn leden en het
algemeen publiek onafhankelijk onderzoek
van hoge kwaliteit aanbieden evenals
analyse en kennis.

3

EPPOSI stelt zich ten slotte tot doel om
hen die de politieke beslissingen nemen
van relevante onafhankelijke en door
meerdere belangengroepen
(Stakeholders) gedragen en op consensus
gebaseerde aanbevelingen te bezorgen in
discussies die over menselijke gezondheid
en innovatie gaan.

Om deze doelstellingen te bereiken heeft
EPPOSI natuurlijk een reeks praktische
doelstellingen waaronder het bevorderen van het
begrip tussen patiënten, wetenschap, industrie
onderling en met de bevoegde Europese
instellingen. Het bevorderen van het uitwisselen
van informatie is uiteraard een centraal thema
maar ook het identificeren en bevorderen van
onderzoek naar (nog) niet erkende medische
noden.

En in de praktijk
Het spreekt vanzelf dat EPPOSI als vereniging
alles mag doen om deze doelstellingen te
realiseren. Daarbij is er ook in het verleden,
EPPOSI bestaat sedert 2002, al heel veel
gebeurd. EPPOSI heeft al heel wat bijeenkomsten
georganiseerd en documenten geproduceerd.
EPPOSI is ook actief in research die uiteraard
samen met derden worden uitgevoerd.

Vier grote programma’s
Vandaag ontplooit EPPOSI zijn activiteiten in
vier “Advanced Innovation Programme’s” of AIP-.
Het eerste is het AIP-CCM over chronische
aandoeningen die van groot belang zijn in een
wereld waar de gemiddelde leeftijd nog steeds
stijgt. Hier werkt EPPOSI samen met het
Europese Innovatie partnerschap over actief en
gezond ouder worden (EIP-AHA).
Het tweede programma is het AIP-HTA waar
duurzaamheid en het “rendement” van de
medische zorg bestudeerd wordt. Rendement
staat dan voor de kost van de medische zorg
maar met oog op de gerealiseerde levenskwaliteit.
AIP-INNO is het derde programma, INNO
staat voor innovatie en dat is een belangrijk
aspect van elke technologische verbetering.
Vandaag blijkt dat innovatie de beste resultaten
oplevert in een multidisciplinaire omgeving die oog
heeft voor de behoeften die zichtbaar zijn in de
maatschappij.
Ten slotte is er het AIP-Rare Diseases.
Zeldzame ziekten ook wel eens weesziekten
genoemd zijn een bijzonder brede en moeilijke
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groep van aandoeningen. Er zijn per definitie
geen grote groepen van patiënten om te
bestuderen en een medicijn zal nooit een grote
“markt” kunnen bereiken. De problemen zijn dan
ook van een andere aard en samenwerkingen
tussen landen is dan ook een strikt minimum.
Het is een hele boterham, geïnteresseerden
kunnen de website van EPPOSI bezoeken en
vinden daar over elk van deze programma’s meer
informatie evenals gepubliceerde documenten.

Tijdens de laatste algemene vergadering (19
oktober 2011) was het nodig om een nieuwe raad
van bestuur te verkiezen; namens Europa Uomo
had Louis Denis zitting in deze raad. De voorzitter
Alastair Kent (European Genetic Alliances’
Network – een patiëntengroep) bedankte alle
uitgaande bestuursleden en verwelkomde de
nieuwe waaronder Erik Briers die de plaats van
Louis Denis zal overnemen.

GENEESKUNDIGE DAGEN ANTWERPEN
2011
Locoregionale controle:
radiotherapie
Dr. Chris Goor
Universitaire Radiotherapie
Antwerpen ZNA / UZA
Uitwendige bestraling is één van
de opties bij de behandeling van een
gelokaliseerd prostaatcarcinoom. De kunst van
uitwendige radiotherapie is om een zo hoog
mogelijke bestralingsdosis op de prostaat te
geven, en de dosisbeperkende weefsels (blaas en
dikke darm) zoveel mogelijk te ontzien.
Er zijn verschillende strategieën om dit doel te
bereiken. De ontwikkelingen op dit gebied zijn
vooral de laatste tien jaar indrukwekkend (de
beeldvorming, de behandelingstechniek, de
positieverificatie).

1. De beeldvorming:
Ten eerste moet om zo min mogelijk gezond
weefsel te bestralen het gebied met de tumor (het
doelvolume) zo goed mogelijk van de normale
weefsels worden onderscheiden. Door het gebruik
van betere beeldvorming, en dan in het bijzonder
de Magnetic Resonance Imaging (MRI), is het
mogelijk geworden om de tumor erg nauwkeurig
te lokaliseren en te onderscheiden van de
normale omliggende weefsels. Voor de
dosisberekeningen echter hebben we nog steeds
een CT-scan dosimetrie nodig. Maar het is
tegenwoordig ook mogelijk deze MRI-beelden
over de CT-scan-planningsbeelden te projecteren
(= matching). Onderzoek heeft uitgewezen dat de
bestralingsvolumes hierdoor significant kleiner zijn
geworden, en dat er veel minder verschillen
optraden bij de intekening van de prostaat tussen

diverse artsen (interobserver variability).

2. Behandelingstechniek:
Wanneer met deze technieken het doelvolume
en de risico-organen nauwkeurig zijn bepaald, kan
men met moderne bestralingstechnieken proberen
dit precies te bestralen. Tegenwoordig is het
mogelijk met behulp van krachtige
planningscomputers de stralingsdosis en de
verdeling hiervan te berekenen in de tumor en de
omringende weefsels. In het verleden kon zo'n
berekening maar in een paar doorsneden/vlakken
(tweedimensioneel) weergegeven worden.
Momenteel gebeurt dat driedimensioneel (3D). Zo
kunnen de verschillende volumes uit alle hoeken
bekeken worden, waardoor zeer goed is na te
gaan of de tumor “conform” wordt bestraald, dit wil
zeggen “aangepast” aan het doelvolume. Men
spreekt dan ook van 3D conformele radiotherapie.
IMRT (intensiteitgemoduleerde radiotherapie)
is een vrij nieuwe techniek waarbij de prostaat
bestraald wordt vanuit verschillende invalshoeken,
waarbij de intensiteit van de verschillende
bestralingsbundels zo kan geregeld worden dat
het mogelijk is geworden om de grens tussen
hoge dosis en lage dosis scherper te maken. De
bestraling kan meer op de prostaat
geconcentreerd worden, terwijl de gezonde
organen maximaal gespaard kunnen worden.
Hierdoor is het mogelijk geworden om de dosis in
de prostaat te verhogen (waardoor de kans op
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genezing verbetert),
terwijl de bijwerkingen
hetzelfde blijven of zelfs
afnemen.
De ultieme manier
van “beeldgestuurd”
behandelen (IGRT =
image guided
radiotherapy) is mogelijk
door de ontwikkeling
van nieuwe
bestralingssystemen,
die vóór en tijdens de
behandeling de prostaat en het omliggende
weefsel kunnen afbeelden. Zo bestaat er
momenteel een toestel (Tomotherapie) waarbij de
bestralingsapparatuur gecombineerd wordt met
een CT-scanner in één
en hetzelfde toestel. De
plaats van de prostaat
kan vlak vóór de
bestraling zeer
nauwkeurig worden
vastgesteld, alvorens
de bestraling (volgens
het principe van een
CTscan) wordt
toegediend.

3. Positieverificatie:
Tijdens de bestralingreeks kan de plaats van
de prostaat van dag tot dag iets veranderen door
de bewegingen van de darmen, of door een
andere vullingsgraad van de blaas. In de
dagelijkse praktijk wordt het te bestralen gebied
daarom altijd ruimer gekozen zodat ook bij een
kleine plaatsverandering de tumor toch in zijn
geheel wordt bestraald. Maar daarmee wordt ook
een betrekkelijk groot volume gezond weefsel
mee bestraald. Om dit volume te beperken moet
de positie van de prostaat dus vlak voor elke
bestraling nauwkeurig bekend zijn.

Een eerste hulpmiddel hiervoor is een
dagelijkse voorbereiding, waarbij gestreefd wordt
naar een zelfde vullingsgraad van zowel darmen
(leeg) als blaas (comfortabel gevuld). Hiervoor
gaat de patiënt eerst naar het toilet voor het
ledigen van zowel darm als blaas, waarna hij vier
bekers water drinkt. De bestraling vangt ongeveer
30 minuten later aan.
Nieuw is het om met behulp van gouddraadjes
de prostaat permanent te markeren. Deze
geïmplanteerde markers zijn zeer goed zichtbaar
op de dagelijkse voorafgemaakte controlefoto’s
(EPID = electronic portal imaging device).
Hierdoor is de steeds veranderende positie van
de prostaat beter te controleren en kunnen
eventuele positieafwijkingen dagelijks en snel
worden gecorrigeerd.

Besluit:
Radiotherapie is door al deze nieuwe
ontwikkelingen steeds meer echt maatwerk
geworden.
De volumes rondom de tumor worden steeds
kleiner, dus minder gezond weefsel wordt mee
bestraald. De tumordosis kan hierdoor worden
verhoogd. Zo bereikt men een hogere kans op
genezing, met minder neveneffecten.

Prostaatcarcinoom
Prof. Hendrik Vandeursen
GZA St. Augustinus
Als er geen sprake is van
uitzaaiingen en de kanker zich nog
alleen in de prostaat bevindt, dan
bestaat de mogelijkheid de kanker te
behandelen, met een lokale therapie,
waarbij we vooral denken aan
heelkunde ofwel bestraling.
Is prostaatkanker eenmaal uitgezaaid, dan
resteert vaak alleen een behandeling om de
klachten te verminderen.
Heelkunde
Open operatief
Laparoscopisch
Robotica
Bij heelkunde zal de volledige prostaatklier‐ en
zaadblaasjes worden verwijderd. In tegenstelling
tot de “open prostaatoperatie” bij een goedaardige
prostaatvergroting waarbij het centrale
klierweefsel van de prostaat wordt verwijderd.
Dergelijke totale prostaatverwijdering kan leiden
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tot impotentie of, gelukkig niet zo vaak, tot
urineverlies (incontinentie).

1. Open operatieve radicale
prostatectomie (gehele
verwijdering van de prostaat)
Als de tumor alleen in de prostaat zit, worden
eerst de omliggende lymfeklieren verwijderd en
tijdens een operatie door de patholoog
onderzocht.
Bij de radicale prostatectomie wordt de
prostaat losgemaakt van de bekkenbodem. De
plasbuis vlak voor de prostaat wordt doorgeknipt
en de prostaat wordt losgemaakt van de blaas
nadat de beide zaadleiders doorgeknipt zijn en de
zaadblaasjes uit het omliggende weefsel onder de
blaas zijn vrij gelegd. Tenslotte wordt de plasbuis
gehecht aan de blaasuitgang. Bij het losmaken
van de prostaat uit de bekkenbodem wordt
geprobeerd de zenuwstreng die aan de linker en
rechter achterkant van de prostaat loopt, te
sparen (een zenuwsparende operatie), bilateraal
hetzij unilateraal, afhankelijk van tumorgrootte en
lokalisatie.

2. Laparoscopische radicale
prostatectomie
Bij een laparoscopische benadering (de
“kijkoperatie”) wordt er CO2 gas in de buik
gebracht zodat er een luchtholte ontstaat waarin
gewerkt kan worden. Een hol buisje wordt in deze
luchtholte ingebracht en hierdoor wordt een optiek
geschoven. Met het zicht op de monitor worden
vervolgens nog een aantal buisjes met een
diameter van 10 of 12 mm in de onderbuik
ingebracht en hier doorheen worden instrumenten
geschoven om de operatie uit te voeren. Zo kan
de prostaat worden vrijgemaakt uit de omgeving,
kan een bloeding tot staan worden gebracht en
kan er worden gehecht.
Het voordeel van deze benadering is dat de
genezing sneller gaat omdat er geen uitwendige
wonde wordt gemaakt. De anastomose tussen
blaas en urethra kan nauwkeurig aangelegd
worden omdat het zicht van de monitor vaak veel
beter is dan met het blote oog op afstand.
Uiteraard bij onvoorziene bloeding, dient
geconverteerd naar een open procedure. De
laparoscopische operatie kan in een beperkt
aantal ziekenhuizen, gezien ervaring is vereist.

3. Behandeling van
prostaatkanker met behulp van de
Da Vinci Robot
De Da Vinci Robot is in enkele centra
beschikbaar. Hierbij zit de chirurg met zijn hoofd
en handen in een nauwe ruimte en zijn zijn
vingers via een computer verbonden met het
instrumentarium, dat via holle buisjes in het
lichaam ingebracht is. Door subtiele
vingerbewegingen stuurt hij de instrumenten. Veel
oefening is nodig om deze procedure binnen een
redelijke tijd klaar te krijgen.
De Da Vinci Robot bestaat enerzijds uit een
patiëntcomponent met vier armen. Deze houden
verschillende instrumenten vast welke via kleine
gaatjes in de patiënt zijn binnengebracht door de
chirurg. De “polsbewegingen” van de
instrumenten laten een grotere bewegingsvrijheid
toe dan de menselijke hand. Trillen van de hand
wordt uitgeschakeld en bijgevolg kunnen deze
fijne instrumenten de meest precieze handelingen
uitvoeren.
De robot werkt niet
op zichzelf maar wordt
door de chirurg
bediend op een
console (zie
afbeelding).
In tegenstelling
met conventionele
kijkoperaties beschikt de chirurg hier over een
driedimendisioneel beeld welke ook nog vergroot
is.
De technische voordelen van een operatie met
de robot zijn:
* 3-dimensionaal zicht door het gebruik van
optische mogelijkheden
* Vergroting van 10 tot 20 maal voor een
exactere herkenning van structuren en
weefsellagen
* Instrumenten die kunnen worden bewogen
als een polsgewricht
* Kleinere en fijnere “hand”-bewegingen
Eigenlijk is de Da Vinci geen robot, althans
geen zelfdenkende machine die de menselijke
chirurg vervangt. De Da Vinci is het high techverlengstuk van de chirurg. Of om met de uroloog
te spreken: “De robot is zo goed als degene die
haar bedient.”
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Meeleven met de buren
Louis Denis, Voorzitter Wij Ook België vzw
Op zaterdag 12 november 2011 was ik
uitgenodigd om een lezing te houden over
“Zelfmanagement van de patiënt” in het Beatrix
theater van Utrecht en dit ter gelegenheid van het
landelijk symposium van de Stichting
Contactgroep Prostaatkanker (SCP).
Een indrukwekkende groep van 400 leden,
velen hadden ook hun vrouw meegebracht,
kwamen uit heel Nederland deze jaarlijkse
bijeenkomst bijwonen. Het programma begon met
een peptoespraak van voorzitter Hans Randsdorp
die de vertegenwoordiger van het Koningin
Wilhelmina (Kanker) Fonds inleidde. Na het
beklemtonen van het probleem prostaatkanker
voor de volksgezondheid en het maatschappelijk
belang inzake behandeling en zorg werd een
nieuwe naam van het SCP gemeld. Voortaan
noemen ze zich ProstaatKankerStichting (PKS)
om de doelstellingen klaar naar buiten te brengen.

(moderator Prof. Dr. Th. M. de
Reijke, uroloog) en speciaal
voor de partners, De rol van
de partner (moderator Fred
Stamkot, journalist).
Het ging er soms hard aan
toe daar de deelnemers hun
problemen mochten
voorleggen.
Dan valt het in onze Café
Santé sessies nog erg mee.
Zijn we beter ingelicht of zijn
onze urologen vriendelijker?

Hans Ransdorp

Na een korte samenvatting van de knelpunten:
uw algemene gezondheid is ook belangrijk, op
uzelf komt het aan, aandacht voor het
kostenplaatje en, last but not least, breng steeds
uw vrouw mee.

Na mijn lezing over de patiëntenproblemen en
hoe ze mee zelf op te lossen werden de leden
uitgenodigd om deel te nemen aan vier
parallelsessies.

Dit vuurwerk werd afgesloten met een
gastoptreden van de bekende cabaretière Sara
Kroos die het allemaal met haar vader mee
beleefde. Een lach en een traan.

Deze omvatten: Interacties tussen algemene
gezondheid en prostaatkanker (moderator R.
Lazarov, uroloog), Zelfmanagement (moderator
Mevr. H. Van Bovenkamp, beleid), Hoever moeten
we gaan met de behandeling en de kosten?

Om 16 uur de borrel en de kaas en de hele
groep tevreden naar huis. Wegens werken aan
het spoor werden speciale treinen ingelegd die de
passagiers langs andere routes op hun
bestemming brachten. Een tip voor onze NMBS?

Ontdekkingstocht 60+ op
zondag 18 september 2011
Brigitte Dourcy-Belle-Rose

activiteiten opneemt om ze aan alle Europese
landen door te spelen.

Voor deze elfde uitvoering waren we de
wanhoop nabij. Regen, buien, regen hielden niet
op tijdens de voorafgaande week maar op zondag
waren de weergoden extra vriendelijk. Droog, fris
weer om een goede zoektocht te volgen.

Deze keer was Antwerpen en haar
ontdekkingstocht tegen kanker aan de beurt.

Er daagden dan toch 280 wandelaars op
gewapend met paraplu en aangepaste kledij. Een
onverwachte bezoeker was de filmploeg van de
Europese Associatie voor Urologie (17.000 leden)
die tijdens de prostaatweek, de derde week van
september, telkens in een andere stad de

We hebben deze wandeling dan ook op CD
want de ploeg was gecharmeerd door onze
bekende sportcoach leider Willy Walschaert, onze
eigen Feel+ leider, die dus niet alleen de kruisweg
van het stadspark, Lange Leemstraat,
Justitiestraat doorwandelde maar tezelfdertijd de
filmploeg gidste (zie: www.uroweb.org).
Na twee uur wandelen kwamen de eerste
ontdekkers, onder een bleek zonnetje, goed
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In memoriam
Jef Cools
Wij Ook betreurt het heengaan van ons
gewaardeerd bestuurslid Jef Cools. Jef werd
geboren te Geel op 27 februari 1937, echtgenoot
van mevrouw Rita Bulckens en is heengegaan op
19 augustus 2011.
De Wij Ook vrienden bieden de familie hun
blijken van deelneming aan in deze moeilijke
tijden.

gehumeurd aan op het Elzenveld waar koffie, thee
en koffiekoeken wachten.
De kanunnik van Gesselzaal was gauw gevuld
met onze wandelaars die hun tombolabiljet
meekregen. Na het bakje troost of verfrissing
bracht Henk Van daele ons in de juiste stemming
voor de klassieke tombola. Ditmaal werden de
biljetten getrokken door Zhenya Starkova, leidster
van de filmploeg en werden alle prijzen zoals
gebruikelijk gekanaliseerd door onze ervaren
organisatieploeg Emy Dezeure, Anja
Vancauwenbergh en Brigitte Dourcy-Belle-Rose.
Ook werd de traditie in stand gehouden dat het
diamantje van de firma Slaets gewonnen werd
door een jonge dame van 60+. Onze schepen en
Voorzitster OCMW Antwerpen, Monica De
Coninck, een trouwe steun aan het Oncologisch
Centrum en steeds aanwezig, gaf de “Antwerpse
steun” aan de gelukkige winnares mevrouw Bree
Suzanne uit Hoboken met de nodige zoenen (zie
foto).
Na dank aan de milde sponsors voor de
tombola waren we allen, nog steeds onder
dezelfde zon, op weg naar huis met de gedachte
volgend jaar op 17 september 2012 terug te
komen.

Vernieuwing van ons
lidmaatschap 2011
We naderen het jaareinde en weldra staan
we in 2012. Waarschijnlijk wil je nog steeds op
de hoogte blijven van alle nieuwtjes om uw
levenskwaliteit in stand te houden.
Niettegenstaande de stijgende levensduurte
heeft het bestuur besloten om het lidgeld te
behouden:
Gewoon lid: 20 € en Steunend lid: 40 €.
Feel+ (bewegingsles) 3 € bijkomend bij het
lidmaatschap.
Blijf ons dus steunen en schrijf vandaag uw
lidgeld over op ons gekend nummer:
IBAN : BE 78 4037 1493 0186
SWIFT : KREDBEBB
En je PROSTAATinfo valt in de bus.
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KORT

Brigitte Dourcy-Belle-Rose
Luistert arts nog naar patiënt?

Dalrymphe Theodore, een recente
nieuwsfiguur in Vlaanderen, gaf de bedenking
mee dat “De realiteit toont dat artsen steeds
minder aandacht hebben voor patiënten en steeds
meer voor hun computerscherm.” We vrezen dat
hij de nagel op de kop slaat.
Artsenkrant, september 2011
Chinese artsen dragen sportschoenen om snel
weg te lopen voor agressieve patiënten. Waarom
geen sportschoenen voor patiënten om snel weg
te lopen voor gepeperde honoraria?
Artsenkrant, november 2011
Aspirine helpt tegen darmkanker. Een oud
verhaal dat bevestigd wordt door een
gerandomiseerde studie van de Universiteit

Newcastle. Een dagelijkse lage dosis aspirine
blijkt nuttig tegen darmkanker, hartinfarcten en
hersentrombose. De neveneffecten zijn kans op
maagzweren en bloedingen. Na de 60 jaar dus lid
worden van de aspirineclub.
De Morgen, 29.10.11
Ook Homerus slaapt wel eens. Onze eigenste
hoofdredacteur schrijft in PROSTAATinfo van
september 2011 op pag. 22: “Eunuchen waren
impotent“. Spijtig genoeg lezen wij alles na en
controleren wij nog meer. In een artikel over
seksualiteit in gecastreerde mannen in de
wereldgeschiedenis door Aucoin en Wassering
lezen we iets anders. We citeren “Eunuchen
werden gewaardeerd voor hun loyaliteit,
managerstijl, wijsheid en opvoedkundige ervaring.
Bovenal meer dan aseksueel of celibatair, waren
ze dikwijls seksueel actief. In sommige culturen
(ook harems) waren ze erg geliefd door vrouwen
en mannen als seksuele partner. Dit is wel andere
koek, nietwaar?
Social Science and Medicine 2006; 63: 3162

PROSTAATinfo 10(2011)4 p-16

PI 10(2011)4 Q8_Prostaatinfo Werkversie 3/12/11 15:50 Pagina 17

Vitamine E en het risico van
prostaatkanker.
De uitslagen van de SELECT-studie (Selenium
en Vit E Cancer Prevention Trial) die 35.000
patiënten opvolgde met selenium, vitamine E of
placebo, publiceert nu 521 gevallen van
prostaatkanker. De eindconclusie: een verhoogd
absoluut risico op prostaatkanker van 1,6 per
1.000 patiëntenjaren voor de Vit E Groep.
Het werd reeds gezegd: “Teveel is teveel“.
ISMH 25.10.11
Versterking van de positie van de patiënt:
Europese commissie wil duidelijker regels voor
informatie over receptengeneesmiddelen. Juist, en
wij willen dat de apothekers hierbij betrokken
worden.
Nieuwsbrief Gezondheid, EU 78, 27.10.11
Keurmerk voor plastische chirurgen. De
Nederlandse plastische chirurgen hebben normen
opgesteld voor hun operaties. Artsen en klinieken
willen voortaan medische complicaties en
sterfgevallen openbaar maken. Er zal nogal wat
transpiratie opzwellen na deze transparantie.
Streekkrant, 23.10.11
Doet meer zout eten langer leven? Een studie
in JAMA, een Amerikaans medisch tijdschrift,
beweert dat een laag zoutverbruik gepaard gaat
met hogere sterfte ten gevolge van problemen
met hart en bloedvaten. Niets van aan zegt onze
Hoge Gezondheidsraad. Blijf zout beperken tot 5
gr per dag per volwassene. Matigheid in alles, zei
mijn bomma en zij werd 95 jaar.

In verband met hierboven, gelezen in de
Artsenkrant. Het citaat van de dag van Richard
Bayan: “Neveneffecten: symptomen van de
geneeswijze die ons heimwee doen krijgen naar
de oorspronkelijke ziekte”. Voor wie het vergeet:
de helft van de door PSA gevonden
prostaatkanker dient best niet behandeld. Lees
zijn laatste boek ”Positief Cynisme”.
Wikipedia, 6.11.11
Goed nieuws van het farmafront. De klinische
proeven met MDV3100 hebben zulke goede
resultaten dat de studies gestopt werden om ook
MDV3100 te geven aan patiënten die een placebo
kregen. MVD3100 is een anti-androgeen dat
werkt op de androgeenreceptor. Goed nieuws
voor patiënten met prostaatkanker in progressie.
AUA Daily Scope, 4.11.11
Over eunuchen die lust hebben in seks. Op de
vorige en op deze pagina lezen we dat eunuchen
erg geapprecieerd werden om hun seksuele
activiteit. Volgens de “Dikke Van Dale” op pagina
972 is een eunuch een ontmande, gesneden
man. Van Dale maakt een onderscheid tussen
zogenaamde witte eunuchen uit de Kaukasus die
half gecastreerd zouden zijn en zwarte of volledig
gecastreerde (Egypte en Sudan). Wie zei het ook
alweer, geen ballen, geen testosteron, geen libido.
Eén bal geeft dat nog een kans… is dit de
verklaring?
De hoofdredacteur…

Hoge Gezondheidsraad, ref. 8309.
De steen in de kikkerpoel. De US Prevention
Services Task Force (USPSTF) gaven hun rapport
uit over bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker.
Hun besluit: de PSA-test (patiënten schrik
aanjagen) krijgt een D-rating, dwz: Niet
aanbevolen bij mannen zonder klachten omdat de
nadelen van de test groter zijn dan de voordelen.
De oncologen en urologen ontgraven de
strijdbijl omdat bijsturing gevraagd wordt tegen 8
november 2011. Wordt vervolgd.
ISMH, 26.10.2011
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In de schaduw van Kos
Louis Denis

Het wordt elke dag duidelijker dat we in
Europa op economisch vlak een moeilijke tijd
tegemoet gaan. Men moet echt geen doemdenker
zijn om te voorspellen dat het budget voor
gezondheid en sociale lasten zal verminderen, dit
in tegenstelling tot de stijgende behoeften door
verarming en vergrijzing. Die stijgende behoeften
zijn reëel en meetbaar.

goedaardige prostaatvergroting en/of
prostaatontsteking. Enkele cijfers uit Europa. In
2008 schatten we het aantal mannen met
prostaatkanker op 3 miljoen en elk jaar komen
hier 250.000 mannen bij. Een peulschil in
vergelijking met goedaardige prostaatvergroting
waarvan het aantal mannen met problemen
geschat wordt op 50 miljoen.

Dit is dan ook niet het moment om de armen
te laten zakken en te wachten of verwachten dat
een of ander mirakel de situatie zal veranderen.
Het is integendeel de tijd om de handen uit de
mouwen te steken en samen met alle
betrokkenen te werken aan het in stand houden
van ons sociaal gezondheidssysteem in een
efficiënter en haalbaar systeem. Dit geldt ook voor
de patiënten zelf.

De preventie en behandeling van deze
aandoeningen efficiënter maken is mogelijk. De
eenvoudigste efficiëntie is de massa van deze
aandoeningen te behandelen in de
huisartsgeneeskunde met een welbepaald
zorgpad. De Antwerpse huisartsen wensen te
denken aan deze uitdaging. Een moeilijker
probleem is de zorgbegeleiding bij de patiënten
met prostaatkanker die ontsnappen aan de
gebruikelijke controle die nu standaard is.
Inderdaad is prostaatkanker een chronische
ouderdomsziekte met hoogtepunt van voorkomen
ronde de 70 jaar en een langdurig klinisch verloop
van 10 tot 15 jaar. De meeste patiënten overlijden
dus door andere aandoeningen, meestal hart- en
vaatziekten.

Het is reeds enkele jaren dat we ijveren, niet
allen voor patiëntenrechten, maar ook voor
patiëntenplichten. Om als volwaardig partner in
het gezondheidsbeleid een rolletje te spelen,
moeten we vasthouden aan de standpunten die
ons mee aan de top van het Europees
gezondheidsbeleid brachten. Deze zijn eenvoudig
en rechtlijnig. Samen in partnership met de
professionele zorgverstrekkers, artsen,
verpleegkundigen, technici en paramedici, ijveren
we voor een optimale medische behandeling in
balans met een volledige patiëntgerichte zorg.
Aan het eerste kunnen we niet veel bijdragen
maar we willen graag mee beslissen in alles wat
zorg aangaat. Ook in de eerste plaats dat
primordiaal de patiënt behandeld wordt en dan
pas zijn kanker. En dat levenskwaliteit van onszelf
en onze geliefden soms voorrang krijgen. We
willen ook geen studies meer rond vooruitgang in
de medische behandeling zonder dat
levenskwaliteit en het kosten/batenplaatje mee als
eindpunt besproken worden.
De professionele groepen hebben ons blind
vertrouwen niet beschaamd en op dit ogenblik
werken we in partnership met de voornaamste
uro-oncologische groepen van Europa en
uiteraard met de patiëntengroepen in de
Europese programma’s tegen kanker in het
algemeen en prostaatkanker in het bijzonder.
We wensen echter niet te kankeren over
kanker en werken aan de informatie en educatie
van alle prostaataandoeningen, zoals

We hebben in de loop van de vorige eeuw
ervaring opgedaan in het natuurlijk en behandeld
verloop van prostaatkanker, vanaf de diagnose
over de eerste behandeling naar de
hormoonresistente ziekte en uiteindelijk, na
verspreiding van de ziekte in het lichaam, het
overlijden door prostaatkanker.
We hebben geleerd dat actief opvolgen, d.w.z.
na de diagnose de ziekte observeren bij een
gunstige prognose zonder actief te behandelen, in
30 tot 50% van alle prostaatkankers de
aanbevolen weg is. We weten al 50 jaar dat
waakzaam wachten aangewezen is bij mannen
die geen tien jaar te leven krijgen wegens
ouderdom of wegens andere ongeneeslijke
ziekten, vnl. een combinatie van hart-, long- en
suikerziekten.
In het eerste geval wordt er toch ingegrepen
met genezing als doel zo we verhoogde activiteit
van de tumor vaststellen. In het tweede geval
gaan we over tot hormonale behandeling zo er
klachten optreden. Deze behandeling is palliatief,
niet gericht op genezing maar tot rust brengen
van de kankergroei. Ook hierin geloven we dat
minder meer is, d.w.z. dat een intermittente
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behandeling dezelfde overlevingsresultaten brengt
maar een betere levenskwaliteit.

individueel gegeven wordt met oog voor
levenskwaliteit en kosten/baten.

Statistisch comfortabel is de kennis dat
overlijden door prostaatkanker na 15 jaar
schommelt tussen 2 en 4%.

De diagnose van prostaatkanker is niet meer
het einde van een mensenleven maar een begin
van een gelouterd echt leven na een periode van
mentale en fysieke beproeving.

De hedendaagse patiënt, ondersteund door
zijn huisarts en het multidisciplinair
specialistenteam, begrijpt zijn ziekte beter en is
dan ook in staat mee een behandeling te bepalen
die steunt op wetenschappelijk onderzoek en die

We gaan er voor dankzij de samenwerking
van allen.

Boekbespreking
Henk Van daele
Als kanker in je leven komt…
Gids voor de patiënt en zijn naasten.
Redactie Luc Van Haute
Onder leiding van Luc Van Haute, algemeen
directeur van de Stichting tegen Kanker, stelde
een zeskoppig redactiecomité een zeer nuttig
boekwerk van 182 bladzijden samen. Het
algemeen onderwerp van deze kosteloze
publicatie is wat er met een mens gebeurt
wanneer hij of zij de diagnose kanker te horen
krijgt.
Het boek bestaat uit drie delen: 1, wat is
kanker en hoe verandert deze ziekte je lichaam?
2, welke gevoelens ondergaat een kankerpatiënt
en hoe beïnvloedt dit zijn relaties met zichzelf en
met de anderen? 3, hoe verloopt het leven van
een kankerpatiënt in het ziekenhuis, thuis, op
school, op het werk, of op reis? Verder vindt de
lezer achteraan nog een woordenlijst met de
verklaring van een honderdtal termen.
Het boek is rijk voorzien van foto’s,
tekeningetjes, icoontjes, enz. Taal en zinsbouw
zijn eenvoudig gehouden wat het begrijpend lezen
zeker ten goede komt.
Het moet niet gemakkelijk zijn een vrij
algemeen boek samen te stellen dat voor alle
kankerpatiënten nuttig dient te zijn. Dus zowel
voor de dertienjarige puber met leukemie als voor
de oudere senior met longkanker. Door op het
medische vlak vrij algemeen te blijven is het
redactiecomité daar toch wonderwel in geslaagd.
Wie meer gegevens wenst te weten over één
bepaald type van kanker moet dus andere
bronnen raadplegen. Misschien was het wenselijk
geweest een beperkt aantal bronnen voor de

meest voorkomende
kankers in een
literatuurlijst op te nemen.
Deze sober
uitgegeven publicatie richt
zich in de eerste plaats tot
alle 60.000 mensen die
jaarlijks in ons land door
kanker worden getroffen,
en, zoals de titel het
expliciet aanduidt, ook tot
hun directe omgeving.
Maar toch zou iedereen dit werk moeten ter hand
nemen want ook de relaties tussen de patiënt,
enerzijds, en de zorgverstrekkers, ziekenfondsen,
verzekeringsmaatschappijen, school, werkgevers,
enz., anderzijds, komen ruimschoots aan bod. De
subtitel van deze publicatie lijkt ons dus iets te
beperkend: in het dagelijks leven ontmoet immers
iedereen kankerpatiënten en sommige mensen
hebben het daar nog altijd moeilijk mee.
Graag hadden we in dit rijk geïllustreerde boek
wat meer informatie aangetroffen over de rol van
ervaringsdeskundigen, het praktische nut van het
lotgenotencontact, de psychische steun die kan
uitgaan wanneer men deelneemt aan de
activiteiten van een patiëntenvereniging, en
dergelijke meer. De drie zinnen in dit verband op
bladzijde 88 zijn wel heel magertjes en herleiden
een patiëntenvereniging tot een praatgroep, wat
meestal niet het geval is. De redactie had enkele
ervaren kankerpatiënten moeten raadplegen om
hiervoor de nodige bijdragen te leveren zodat het
minieme brokje “Contact met lotgenoten” wat
meer informatieve vulling had gekregen. Ons
inziens is dit zeker een schoonheidsfoutje.
Dit leerzaam boek kan worden aangevraagd
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via het ziekenfonds of via een
verzorgingsinstelling. Wens je het thuis te
ontvangen tegen verzendingskosten, dan vraag je
een exemplaar via de website van de Stichting
tegen Kanker.

Luc Van Houte (edit.), Als kanker in je leven
komt… Gids voor de patiënt en zijn naasten,
Brussel, Stichting tegen Kanker, 2011, ISBN 978
90 4653 583 7.

Boontje komt om zijn loontje
in vaccinatieland
Erik Briers
Nu de “koude” winter weer voor de deur staat
roept men ons weer op om ons te laten
vaccineren. In principe is het voor de griep al te
laat, maar je zal ook getuige zijn van discussies
die tegen het vaccineren voor bepaalde
kinderziekten zijn, daarom dit korte verslag van
wat wij de vorige winter mochten meemaken en
noteren.
Waarover gaat het? Het gaat over mazelen die
in ons land enkele uitbraken hebben veroorzaakt,
uitbraken die met een simpel vaccin al sedert vele
jaren kunnen voorkomen worden.
Wat is er bijzonder aan deze uitbraken? Wel
ze zijn eerder geconcentreerd in enkele scholen
of groepen met bepaalde principes rond
gezondheid. De ouders van de betrokken
kinderen hangen antroposofische of
homeopathische principes aan en zijn tegen
vaccineren.
In de feiten, tot half juni 2011 heeft België
officieel kennis van 400 gevallen van mazelen. In
het ganse jaar 2010 waren er dat 40. Ook
Frankrijk kent duizenden gevallen van mazelen
zodat van epidemische uitbraken mag gesproken
worden.
Mazelen worden beschouwd (door sommigen)
als een goedaardige kinderziekte die je best
gewoon doormaakt. Evenwel, die goedaardige
ziekte maakt ook vandaag nog elke dag
slachtoffers, dagelijks sterven een 450 kinderen
aan de gevolgen van ‘banale’ mazelen.
Van 231 gevallen (voor half mei 2011) werden
er 26 opgenomen in een ziekenhuis waarbij één
kind in septische shock ging en een mannelijke
dertiger acute mazelenencefalitis doormaakte en
één kind is voor het leven getekend. Van 142
gevallen was de vaccinatiestatus bekend, 119
werden nooit gevaccineerd en 23 kregen slechts
één van de aangegeven twee dosissen. Als

redenen voor het niet vaccineren werden
antroposofische overtuigingen (55%) of
homeopathische principes (26%) het frequentst
aangegeven. Ook omstandigheden werden als
uitvlucht voor het niet nakomen van de
hernieuwing van de vaccinatie aangegeven.
Waarom zou men zijn kind niet laten
vaccineren tegen een ziekte die een beslist niet
goedaardig verloop kan kennen.
De anti-vaccinatielobby heeft er een hele
voorraad van, op de websites van ook
homeopaten kan je ze zo lezen; lees even mee:
“Verschillende studies tonen ook aan dat
personen die geen mazelen of andere
kinderziektes doorgemaakt hebben tijdens hun
kinderjaren vaker leiden aan ernstige ziektes
zoals kanker, multiple sclerose (M.S.), en
storingen in het immuunsysteem. Mazelen is juist
belangrijk voor de ontwikkeling van ons
immuunsysteem. Het risico op encefalitis
(hersenvliesontsteking) wordt van officiële wegen
overschat met een factor tien.”
[Op www.post-vaccinaal-syndroom.nl ]
Wat hier beweerd wordt is helemaal niet
gebaseerd op ernstig wetenschappelijk onderzoek
en dat mazelen doormaken belangrijk is voor de
ontwikkeling van het immuunsysteem is al
evengoed larie. Mazelen doormaken heeft zeker
een invloed op dat gedeelte van het
immuunsysteem dat de antilichamen tegen
mazelen zal aanmaken maar voor andere
functies? Daar moeten we dan nog bij vermelden
dat tijdens het vaccineren het kind of de persoon
eveneens blootgesteld wordt aan het
mazelenvirus en eveneens zijn heel
immuunsysteem zal geïnitieerd worden om
antilichamen te maken, maar dan zonder de
‘onschadelijke’ ziekte te moeten doormaken.
Vaccinatieprogramma’s hebben steeds twee
doelstellingen, de individuele is zichzelf of zijn
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kind beschermen tegen een onnodige en mogelijk
schadelijke ziekte. De tweede is voor de groep. Is
meer dan 95% van de groep immuun dan kan de
ziekte zich in de groep niet verspreiden. Daar
rekenen de anti-vaccinatie groepen ook op, als
bijna iedereen gevaccineerd is hoeven zij zich
toch niet te vaccineren.
Maar wat onze antroposofen vergeten waren
is dat zij heel graag hun kinderen naar hun ‘eigen’
(Steiner) scholen sturen. Daar waar in hun
gewone thuisgroep wellicht meer dan 90% van de
kinderen immuun is wordt dat in de scholengroep
dan plots minder dan 20%. Indien één kind dan
op vakantie in Frankrijk of in Duitsland besmet
wordt kan dat in de scholengroep tot een echte

uitbraak leiden zoals dat in Gent te zien was.
Het onverantwoord gedrag ten opzichte van
mazelen en daarbij rekenen op de anderen die
zich wel zullen laten vaccineren heeft hier een
dure rekening opgeleverd. Hun kinderen zijn wel
ziek geworden. Maar het valt mee, onze
ziekteverzekering betaalt voor hun
ontwijkingsgedrag de ziekenhuisfactuur en via
andere paden wordt ook het werkverlet wegens
een ziek kind betaald.
Is dat logisch? Of mag men vragen dat wie de
vrijheid neemt zijn kind niet te laten vaccineren
daar later ook de consequenties van zal
accepteren?
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