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3.000.000
In Europe (EU) 3.000.000 men live with prostate cancer. Each
year 300.000 men learn that they have prostate cancer and
68.000 die of prostate cancer. Both numbers increase every

year.

Europa Uomo is a confederation of 22 representative national
patients’ support groups for prostate diseases in general and

prostate cancer in particular. 

Hence, we call for the commitment and action necessary for
men to have timely access to the right treatment. Specifically, we

call on:

1] Recognition by governments of the morbidity and mortality
burdens of prostate cancer.

2] Commitment from governments to ensure sustainable support
for basic and clinical research for new biomarkers and cancer

treatment trials.

3] Health professionals to educate the public about the risk
factors for prostate cancer, such as family history

4] Physicians to tailor treatment for the individual patient through
the appropriate use of PSA testing avoiding over and

undertreatment. 

5] Society to build partnerships in helping to reduce the burden of
the disease as well as identify common action and reducing the

existing inequalities on access to treatment.

EUROPA UOMO
The European Prostate Coalition

Secretariat
Lange Gasthuisstraat 35-37
2000 Antwerpen - Belgium

Tel.: +32.3.338.91.54
Fax.: +32.3.338.91.52

E-mail: europauomo@skynet.be
www.europa-uomo.org ©
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kankerregister. Guy Thys was verantwoordelijk
voor dit werk. De huisartsen werden bevraagd
over de aanwezigheid van prostaatkanker door
Kristien d’Hooge. Het opzoeken van de dossiers,
een detective werk dat ons bracht langs de
verschillende ziekenhuizen in het Antwerpse, werd
uitgevoerd door Annemie Hermans. Vervolgens
werden de dossiers beoordeeld door het “Causes
of death committee”. Dr. Van Vliet, uroloog, en Dr.
Verhaegen, internist, beoordeelden vanuit hun
praktijkervaring de dossiers, samen met Dr. Vera
Nelen en Prof. Jan Willem Coebergh.

De foto op de voorflap werd genomen naar
aanleiding van de pensionnering van Dr. Paul Van
Vliet, uroloog en lid van het Antwerpse “Causes of
death committee”. Dr. Van Vliet was met zijn
enorme praktijkervaring, maar ook met zijn humor
en warmte, een uiterst gewaardeerd lid van de
Antwerpse ERSPC-ploeg en we danken hem dan
ook van harte voor de jarenlange toewijding. 

Andere ERSPC-medewerkers op de foto
(pagina 10) zijn Dr. Vera Nelen, verantwoordelijk
voor de wetenschappelijke aspecten van de
studie; Brigitte Dourcy-Belle-Rose,
onderzoekscoördinator; Guy Thys, database
manager; Annemie Hermans, verantwoordelijk
voor de opvolging van sterftedossiers. Ontbreken
op de foto Dr. Herman Verhaegen, lid “Causes of
death committee”; Kristien d’Hooge,
verantwoordelijk voor mortaliteitsenquêtes aan
huisartsen; Prof. Dr. Louis Denis, projectleider.
Aan al deze medewerkers dank voor de
jarenlange motivatie en inzet.

Wat nu met de ERSPC Antwerpen? 
De studie wordt wat Antwerpen betreft stilaan

afgerond. De laatste dossiers van mannen die
stierven met prostaatkanker worden opgevraagd
en beoordeeld. Daarna zullen de gegevens van
de deelnemers door het PIH nog verder worden
opgevolgd via sterfte- en kankerregisters.
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In 1990 startte het Antwerpse luik van de
Europese studie voor screening van
prostaatkanker (ERSPC). De Scheldestad was
daarmee, samen met Rotterdam, een pionier in
Europa. Ondertussen namen 182.000 mannen in
acht landen deel aan de Europese studie (België,
Nederland, Italië, Finland, Frankrijk, Oostenrijk,
Spanje en Zweden). 

Een tweede publicatie in de New England
Journal of Medicine, een internationaal
gerenommeerd medisch tijdschrift, verscheen dit
jaar. De resultaten bevestigen het effect van
screening op vermindering van de sterfte aan
prostaatkanker. Ze wijzen echter ook nog steeds
op het risico van overdiagnose en de gevolgen die
dat kan hebben op de kwaliteit van leven,
voornamelijk door overbehandeling. De laatste
gegevens uit de publicatie vindt u verder in dit
nummer.

Nu het einde nadert, past het even stil te staan
bij de vele mensen en instanties die het
Antwerpse deel van de ERSPC-studie hebben
mogelijk gemaakt. De stad, het OCMW en de
provincie Antwerpen speelden een cruciale rol. De
studie werd gesteund door de Vlaamse overheid.
De Antwerpse huisartsen namen actief deel. En
last but not least was de studie voor wat betreft de
uitvoering in handen van het Oncologisch
Centrum Antwerpen (OCA) en het Provinciaal
Instituut voor Hygiëne (PIH). 

De sterfte aan prostaatkanker was het
eindpunt van de studie. Hiervoor was de
beoordeling nodig van de doodsoorzaken van
mannen die aan prostaatkanker leden en
vervolgens stierven. De gegevens over sterfte
werden bekomen via de bevolkingsgegevens van
de stad Antwerpen. De kankergegevens uit het

Erik Briers
14 Kort -/- Brigitte Dourcy-Belle-Rose
17 In de schaduw van Kos -/- Louis Denis
19 Stevia, het nieuwe zoetje -/- Erik Briers
22 Boekbespreking

Palliatieve zorg en euthanasie in België. 
Evaluatie van de praktijk en de wetten.

Omslagfoto
Dr. Paul Van Vliet uroloog en lid van het
Antwerpse “Causes of death committee”,
zie pagina 10.

ERSPC Antwerpen, de finale
Dr. Vera Nelen
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“Wij Ook Belgium vzw” is een onafhankelijk
ondersteuningsnetwerk voor mannen met prostaataandoeningen.
Het doel van dit netwerk is de aandacht oproepen voor
prostaataandoeningen bij het publiek en de problemen die ermee
gepaard gaan.

“Wij Ook Belgium” is een zelfhulporganisatie die beheerd en
geleid wordt door prostaatpatiënten. Als lid wordt u opgenomen in
deze vereniging van lotgenoten die ijveren voor een betere
informatie, opleiding en optimale diagnose en behandeling van
prostaatproblemen. Vergaderingen met experten worden ingericht
om uw medische, emotionele en andere vragen te begrijpen. Deze
voorlichting en uitwisseling van ervaring vervangt geen
artsenconsultatie en bij medische problemen raadpleegt u steeds de
huisarts.

De vereniging wil de patiënten voldoende voorlichten om de
noodzakelijke communicatie tussen arts en patiënt te
vergemakkelijken waarin de patiënt erkend wordt als een
volwaardige partner.

Tevens wil de vereniging behulpzaam zijn door 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

Wij Ook Belgium vzw -/- Nous Aussi Belgique -/- Wir Auch Belgien
Een chapter van ”Us Too International”

Founding member of
Europa Uomo, “The European Prostate Cancer Coalition”.

Secretariaat Wij Ook Belgium vzw
Lange Gasthuisstraat 35-37
2000 Antwerpen
Tel: 03/338.91.54
Fax: 03/338.91.52
e-mail: info@wijook.be
Web: www.wijook.be
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Louis Denis - Antwerpen

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

Met de steun van
European School of Oncology
Dr. Alberto Costa
Via del Bollo 4, 20123 Milaan - Italië
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Ondanks het feit dat kanker
(een verzameling van vele
verschillende ziekten) in de 21e
eeuw de meest geneesbare van
alle levensbedreigende ziekten is
geworden, blijft het woord vrees
en paniek zaaien bij de patiënt(e)
en zijn sociale omgeving. 

In de eerste helft van de vorige eeuw was dit
nog terecht. De diagnose van kanker werd pas
gesteld nadat er symptomen (lichamelijke
klachten of afwijkingen) werden vastgesteld. Deze
symptomen komen pas zeer laat voor in het
verloop van de ziekte die vele jaren kan
aanslepen, zoals rugklachten bij prostaatkanker of
darmobstructie bij darmkanker, waarbij het proces
al te ver in botten of organen ingevreten is om
nog te genezen. 

Dit is de reden waarom we uitentreuren blijven
herhalen dat plasklachten bij de man nooit
ontstaan door een beginnende prostaatkanker. 

Plasklachten worden veroorzaakt door de
goedaardige vergroting van de prostaat. We
noemen dit benigne prostaathyperplasie (BPH),
een fenomeen dat praktisch bij elke man
verschijnt bij het ouder worden. Dit is een
aandoening die we eerst behandelen met
geneesmiddelen en later, zo nodig, met chirurgie.
Plasklachten door gevorderde prostaatkanker
bestaan alleen als de kanker gedurende jaren
evolueert naar een massa in het kleine bekken.

Plasklachten worden nooit veroorzaakt door
een beginnend prostaatkanker

Deze zeer late diagnose werd helemaal
teruggedrongen met het uitvoeren van
diagnostische tests, die we merkers noemen, en
die waarschuwen voor de mogelijkheid van een
kankerdiagnose. Bloed in de stoelgang voor
darmkanker, een knobbeltje voor borstkanker, en
de PSA-test voor prostaatkanker. Deze tests laten
toe de kankers in een vroeger stadium van hun
evolutie te vinden. Een stadium waarin ze met
meer succes kunnen worden behandeld door
chirurgie en/of radiotherapie. Spijtig genoeg leiden
diezelfde tests ook tot een diagnose kanker

Niet kankeren over kanker
Louis Denis
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waarbij een groep cellen onder de microscoop op
kankers lijken zonder dat ze ooit verder groeien
en een klinisch probleem vormen. We noemen dit
overdiagnose van een indolente kanker. Uiteraard
komt dit frequent voor in screeningsituaties
waarbij alle mannen en vrouwen, tussen bepaalde
leeftijdsgrenzen, systematisch onderzocht worden.

De cijfers in verband met overdiagnose
schommelen bij prostaatkanker tussen 30 en 50%
van de diagnose gemaakt op basis van een
screeningtest en opvolgende biopsies.
Overdiagnose is eigen aan alle soorten
kankerscreening en schommelt rond 20% voor
borstkanker tot mogelijk 90% voor
schildklierkanker.

Overdiagnose is een gevolg van alle
vroegopsporing naar kanker

Deze kleine letsels vallen wel onder de
noemer kanker als weefselonderzoek
(histopathologische diagnose) zulks bevestigt. Het
zijn dan ook kleine kankers waarvan we weten (of
liever denken) dat ze nooit zullen uitgroeien tot
een dodelijke vorm van kanker. Hun verdere groei
hangt af van de graad van differentiatie, de
grootte van de tumor, de immunologische
weerstand van de patiënt en al de andere ziekten
die de patiënt meedraagt.

De differentiatiegraad (verschil van een
normale cel) wordt bij prostaatkanker uitgedrukt in
Gleasonscore, die loopt van 3+3 tot 5+5 (volledige
anarchie van cellen en weefsel).

In de moderne pathologie wordt een
Gleasonscore onder de 6 (3+3) zelden
beschouwd als een echte kanker. Als de stip
groter is dan 0,5 cc (recent 1,2 cc) denken we dat
de kanker toch kan doorgroeien. We weten nu dat
ons lichaam zelf al die kleine kankertjes de baas
kan. Ten slotte blijft de gezondheid van de patiënt
cruciaal want de kanker, zelfs als hij doorgroeit,
heeft tijd nodig om de patiënt te doden (voor
prostaatkanker tot 15 à 17 jaar). Patiënten die
minder dan tien jaar levensvooruitzicht hebben,
moeten zich dan ook nooit zorgen maken over
een beginnende prostaatkanker.

Wat is het gevolg van dit betoog? Praktisch
alle mannen zijn volgens leeftijd drager van een
microscopisch prostaatkanker: 30% op 30 jaar en
80% op 80 jaar.
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Het gevolg is dat wanneer een tachtigjarige
me vraagt of hij prostaatkanker heeft, mijn
stereotiep antwoord is: “Ja, maar ik bewijs u geen
dienst door het te bewijzen.”

80% van alle tachtigjarige mannen hebben
vast een minieme, indolente prostaatkanker

Met het fenomeen van overdiagnose als een
vaststaand feit, blijft de moeilijkheid hoe we de
situatie in de realiteit moeten inschatten. Het
eenvoudigste zijn de autopsiestudies (onderzoek
van overleden patiënten) waarbij praktisch alle
kleine kankers gevonden worden. Deze noemen
we latent (verborgen). Ook tijdens chirurgie, bij het
wegnemen van de prostaat en blaas bij
blaaskanker of bij operaties voor BPH, vinden we
deze kankertjes. We noemen ze dan toevallige
kankertjes.

Dertig jaar geleden was er nog discussie of
deze moesten behandeld worden na een
toevallige vondst bij een transurethrale resectie
(uitboren met vele kleine stukken) van de
prostaat. Na tien jaar discussie was iedereen
akkoord dat de kleinste tumoren T1a (T1a kleiner
dan 5% van de resectie) niet worden behandeld
en bij diegenen die groter waren (T1b) blijft het
een optie.

Het probleem wordt moeilijker met het
opkomen van de screenings. Begonnen in
Antwerpen (pilootstudies 1991-1994), officieel
vanaf 1994, werd de Europese Gerandomiseerde
Studie naar Screening voor Prostaatkanker
(ERSPC) een megastudie die bewezen heeft dat
de PSA-test als screeningsinstrument de
mortaliteit van prostaatkanker kan verlagen met
één derde bij mannen tussen 55 en 69 jaar. Het
totaal aantal deelnemers bedraagt 162.000 uit
acht Europese landen (10.000 uit de Antwerpse
regio).

Een belangrijke uitslag die echter
overschaduwd wordt door het feit dat we al tien
jaar geleden vaststelden op basis van pathologie,
kliniek en overleving, dat we 30% van de
patiënten niet alleen een overdiagnose
bezorgden, maar ook een overbehandeling.

De overbehandeling in de ERSPC-studie
wordt geëvalueerd op 30%
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Het hoeft geen verwondering dat we voor een
dergelijk probleem (vroegopsporing van
prostaatkanker gebaseerd op de PSA-test) niet
kunnen aanbevelen als verantwoord
bevolkingsonderzoek. Hierbij spelen nog andere
factoren als levenskwaliteit (de behandeling heeft
ernstige neveneffecten) en kosten-baten analyse
(hoeveel mannen halen voordeel uit het
onderzoek, aan welke kost?).

Eigenaardig genoeg herkent het publiek deze
problematiek niet. Zelfs “genezen” van een
onbeduidende kanker hebben ze kanker overleefd
zonder te beseffen dat ze praktisch nooit gevaar
liepen aan kanker te sterven. Deze misvatting
begint reeds bij de biopsie-uitslag. Wanneer de
uitslag bij 3 op 4 geen kanker aangeeft, bracht dit
opluchting en dankbaarheid, terwijl ik me
verontschuldigde voor een onnodige biopsie.
Wanneer de uitslag kanker gaf, werd dit aanvaard
als een schok ondanks de uitgebreide voorlichting
om kanker vroeg te vinden om te genezen.

Ondanks de bewijsvoering loopt de Europese
studie verder daar de opvolging van nu gemiddeld
elf jaar nog lang niet het traag klinisch verloop van
prostaatkanker (van 15 tot 17 jaar) overstijgt.
Uiteraard wordt het onderzoek in de kliniek
toegespitst op de patiënten die echt sterven door
prostaatkanker (2,4%) en hoe we die afloop
kunnen voorkomen. Het grote belang van de
studie is echter de bewijsvoering rond
overdiagnose en overbehandeling die tot 30% van
alle mannen, gediagnosticeerd met een
beginnend prostaatkanker op basis van
wetenschappelijke gegevens, vrijstellen van
invasieve behandeling. Dit heeft geleid tot het
concept dat prostaatkanker met laag risico een
ideale kandidaat is voor actief opvolgen zonder
invasieve of andere behandeling.

Actief	  opvolgen Waakzaam	  wachten

Gezonde	  patiënten Zieke	  patiënten

Lage	  risico	  kanker Alle	  kankers

Opvolging	  onderzoeken
bepaalt	  behandeling Behandelen	  bij	  klachten

Optie:	  genezing	  wanneer
nodig Optie:	  palliatie

Tabel 1: Afwachten om verschillende redenen
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Lage risico prostaatkanker wordt gedefinieerd
als Gleasonscore < 3+3, PSA < 10, Stadium T1c,
T2, PSAD < 0,2, maximum 2 core biopsie +. Dit is
de definitie in het PRIAS-protocol vanaf 2006.

Deze aanpak mogen we niet verwarren met
waakzaam wachten waar de levensverwachting
korter is dan 10 jaar en een invasieve
behandeling geen voordeel brengt (zie tabel 1).

Active Surveillance for low risk
Prostate Cancer
Tien jaar ervaring met actief opvolgen werden

besproken in een symposium georganiseerd door
ESO de Europese School voor Oncologie, met
medewerking van Europa Uomo, op 12-13 januari
2012 in Rotterdam o.l.v. C. Bangma, L. Klotz, L.
Denis en C. Parker en een twintigtal leden met
expertise in deze opvolging. De titel van het
symposium was “Active Surveillance for low risk
Prostate Cancer”.

In het eerste deel werden de resultaten
voorgesteld uit Europa, de VSA en Japan. Het is
duidelijk dat het concept blijvend is, maar kan
verbeterd worden door selectie, patiëntenzorg en
vooral de hoop op nieuwe beeldvorming, vnl.
ultrasone histoscan en kernspintomografie (MRI).
Lopende studies rond preventie, beeldvorming en
gerandomiseerde behandelingen, werden
geciteerd.

De impact van de resultaten van
prostatectomie tonen herhaaldelijk een upgrading
(hogere Gleason) en upstaging (hogere
classificatie) van de ziekte met uiteraard vragen
naar de lange termijn evaluatie. Belangrijk is dat
Peter Carroll (University of California San
Francisco) geen verschil in resultaat aantoonde.

Op wereldvlak worden nu ongeveer 5.000
patiënten in studieverband gevolgd met
mogelijkheid tot het bewaren (biobanking) van
weefsel en bloed om betere prognostische
factoren te onderkennen. Nomograms en
voorspellende modellen kunnen bijdragen tot een
betere selectie waarbij nieuwe criteria voor
volume en Gleasonscore een rol kunnen spelen.

Uiteraard kwamen ook de patiëntenervaringen
aan bod. Het blijft toch nog even doordenken voor
vele patiënten, hoewel de cijfers qua overleving
en levenskwaliteit door de selectie beter zijn dan
bij elke andere behandeling. De internationale
criteria voor actief opvolgen worden overal
gevolgd en de richtsnoeren met de
patiëntenbeslissing speelden een rol in de keuze
naar opvolging. Waar minder en minder patiënten
zich toch laten behandelen zonder

protocolverandering met meestal hogere PSA
(bekeken als onbetrouwbaar) en hogere
Gleasonscore (3+4 wordt aanvaard). Het geeft de
patiënten ook de kans hun levensstijl actief aan te
passen (gezonder leven, bewegen en voeding
aanpassen).

Besluiten:
1. Een internationale wereldregistratie van

patiënten onder actieve opvolging is aanbevolen.
2. De verhoogde getallen van laagrisico

prostaatkanker wordt veroorzaakt door screening
en overdiagnose.

3. Herdefinitie van indolente kanker wordt
gebaseerd op uiteindelijke tussentijdse resultaten.

4. Technische vervolmaking in ultrasone
diagnose en kernspintomografie dienen
geëvalueerd.

5. Studies tijdens actieve opvolging zijn
aanbevolen, zoals bewegen,
voedingssupplementen en mogelijk medicatie.

6. Patiëntenzorg dient begeleid in een
multiprofessioneel kader met nadruk op
levenskwaliteit.

De samenwerking tussen de professionele
zorgverstrekkers en de patiëntenorganisaties
wordt onderlijnd.

Tijdens het symposium werden ook
verschillende werkgroepen georganiseerd.
Nummer 5 ging over “Patients considerations in
active surveillance program” en werd geleid door
Ida Korfage en Hans Randsdorp. Het verslag van
deze groep nemen we over van de PKS
ProstaatKankerStichting Nieuws, maart 2012, p.7:

“1) Dank namens Europa Uomo en PKS dat
ESO het zinvol heeft geacht ook de
patiënten(organisaties) bij de conferentie te
betrekken. Wij hopen dat ESO onze inbreng
waardevol vond en deze praktijk zal voorzetten.

2) Als actief opvolgen als een uiterst
waardevolle optie onder de aandacht van de
patiënt gebracht moet worden dan is het allereerst
en bovenal van belang dat de medicus een “level
playing field” met zijn patiënt bewerkstelligt. Pas
dan heeft hij het vertrouwen van de patiënt en zal
deze voldoende rust kunnen vinden om voor
actieve opvolging te kiezen. De medicus kan dit
proces overdragen aan personen die beter in
staat zijn om hierover met de patiënt te
communiceren.

3) Patiënten tonen verschillende culturele
achtergronden en karakters en maken deel uit van
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verschillende sociale verbanden. Kennis van en
ervaring met de omgang met deze verschillen
staat aan de basis van het creëren van een “level
playing field”. Veronachtzaming of onderschatting
daarvan kan vroeg of laat in de behandeling
leiden tot vertrouwensbreuk en zelfs tot (ernstige)
conflicten.

4) Professionaliteit inzake actieve opvolging is,
mits aan punt 2 is voldaan, het belangrijkst punt
waarop patiënten hun keuze bepalen.

5) Als aan deze voorwaarden is voldaan kan
de boodschap “Ja u hebt kanker, nee u hoeft niet
geholpen te worden, ja we houden het in de gaten
en daarop kunt u vertrouwen” worden
overgebracht en is de kans maximaal dat de
patiënt zijn vertrouwen niet verliest als in de
media (door populaire personen) ongefundeerde
uitspraken worden gedaan over
prostaatproblemen.

PROSTAATinfo 11(2012)2 p-8

6) Medici kunnen hun voordeel halen uit
methoden die consultants en uitvoerende
bedrijven gebruiken om een opdracht in de wacht
te slepen. Uiteraard mits toegesneden op de
specifieke situatie in de zorgsector.

7) Onderdelen van het advies om over te gaan
tot actieve opvolging zijn: een beslissingsmodel
voor de keuze wel/niet actieve opvolging, een
begeleidingsplan voor het proces van actieve
opvolging en een organisatiemodel dat de patiënt
inzicht geeft in de disciplines binnen de
zorginstelling die samenwerking om het
programma van actieve opvolging uit te voeren.
Het model biedt de patiënt inzicht in alle
elementen die noodzakelijk zijn om zijn
vertrouwen aan de zorginstelling te geven.
Elementen zijn o.a.: aanspreekpunt,
controleprogramma, evaluatie- en
rapportagemomenten etc.”

Erik Briers
Over het voorschrijven van geneesmiddelen

en over het afleveren daarvan heeft de minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid nieuwe
regels uitgevaardigd die het leven van niemand
gemakkelijker maken maar die geld moeten
besparen. Er is hierover al heel wat inkt gevloeid
en fout geïnformeerd maar dat is niet uniek. Denk
aan de wet over het bevriezen van de
energieprijzen.

Bij de geneesmiddelen gaat het steeds over
het bevorderen van het voorschrijven van
generieken of van geneesmiddelen
voorgeschreven op stofnaam.

Nieuw is dat er een lijst komt met daarop de
goedkoopste varianten waaruit de apothekers
mogen (moeten) kiezen. Deze goedkoopste
varianten (maximaal drie) moeten hetzelfde actief
bestanddeel of combinatie van actieve
bestanddelen bevatten, van eenzelfde sterkte,
dezelfde toedieningswijze en frequentie, waarbij
het duurste van de eventueel drie varianten
maximaal 5% duurder mag zijn dan het
goedkoopste.

De apotheker mag één van deze afleveren
waarbij de patiënt op terugbetaling mag rekenen.
Het woordje “mag” is belangrijk, de apotheker is
daar niet toe verplicht. Maar de stok achter de
deur is dat de patiënt in alle andere gevallen

(tenzij er medische -bijvoorbeeld allergie- redenen
zijn) geen tussenkomst van de ziekteverzekering
zal genieten.

Voor antibiotica en antimycotica is de regel
een beetje anders, hier geldt dezelfde redenering
maar de lijst wordt elke maand aangepast. De lijst
zal op een website terug te vinden zijn.

Volgens onze lezing gaat het dus niet om één
enkel product maar kan het gaan over maximaal
drie producten. En het gaat uiteraard niet op dat
eender welk antibioticum of antimycoticum mag
worden afgeleverd, het moet duidelijk over
hetzelfde actief bestanddeel gaan. Deze
toepassing geldt ook indien de arts een voorschrift
op specialiteit heeft afgegeven.

Moeilijk
Deze streng door te voeren wet, anders

betaalt de patiënt de volle pot en wie wil de
patiënt dat aandoen, is voor veel partijen
problematisch.

Voor de patiënt stelt zich het klassiek
probleem van de therapietrouw. Zeker voor
patiënten die chronische aandoeningen hebben
en langdurig veel medicijnen moeten nemen.
Deze kunnen van maand tot maand
geconfronteerd worden met nieuwe namen en
kleuren, maar de frequentie en toedieningswijze
moeten volgens de wet identiek zijn. Deze
wijzigingen, eventueel van maand tot maand,

Geneesmiddelen
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zullen zeker onzekere en of oudere patiënten niet
helpen om hun medicijnen trouw en juist te
gebruiken.

De apotheker zal zo stilletjes aan niet meer
weten hoe hij zijn voorraad gaat beheren.
Enerzijds zal hij elke maand mogelijk een nieuw
antibioticum in grote aantallen vooraan in de kast
moeten leggen, maar ook de andere moeten
blijven want de patiënt heeft het laatste woord.

De groothandelaar van farmaceutische
producten wordt mogelijk geconfronteerd met niet
langer verkoopbare voorraden, en zijn
bevoorrading zal misschien problematisch
worden. Vorige maand was product “A” de
winnaar, dus die ligt in de kast, maar deze maand
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is het product “B”, maar dat is de eerste twee
weken niet leverbaar?

En de arts-voorschrijver, zij of hij zal zich
moeten oriënteren op de actieve stof, hopelijk
hebben zij dat geleerd, maar ook op de patiënt
zijn specifieke toestand. Misschien is de patiënt
allergisch, vroeger schreef de arts dan een
geschikt antibioticum voor, vandaag moet hij
expliciet aangeven waarom die specialiteit “moet”,
zo staat het in de wet.

Hoe dit alles zal gerealiseerd worden is niet
duidelijk; gaat het ministerie aanbestedingen
uitschrijven of worden de prijzen bij decreet
opgelegd? Ik vermoed dat dit toch nog een
staartje zal krijgen.

Europese studie voor screening van
prostaatkanker. De laatste bevindingen
bevestigen een grotere winst in
prostaatkankersterfte door screening

Dr. Vera Nelen
Provinciaal instituut voor Hygiëne

1. Laatste bevindingen van de
ERSPC 
De lange termijn Europese studie over het nut

van screening van prostaatkanker, de ERSPC
(European Randomized Study of Screening for
Prostate Cancer), publiceerde afgelopen maart
nieuwe resultaten na elf jaar opvolging. Deze
publicatie bevestigt de originele bevindingen dat
screening de sterfte van prostaatkanker
beduidend vermindert.

De publicatie verscheen in het
gerenommeerde New England Journal of
Medicine, en vond een 21% daling van de
prostaatkankersterfte bij mannen in de
screeninggroep die een PSA-bloedtest
aangeboden kregen, in vergelijking met de
controlegroep. Het verschil in sterfte was zelfs
29% wanneer we in de screeninggroep alleen de
mannen beschouwen die echt een bloedtest lieten
doen en we de controlegroep corrigeren voor
mannen die toch voor een test gingen. 

Door verlengen van de follow-up tot gemiddeld
elf jaar, verbeterde de studie haar resultaten (de
vorige publicatie had een follow-up van gemiddeld
negen jaar). Er waren 31% minder mannen nodig
in vergelijking met de vorige publicatie, met een
diagnose van prostaatkanker om 1 leven te
redden.

De verlengde follow-up versterkt de
argumenten voor screening. Op dit moment, zijn
nog maar 30% van de deelnemers aan de
internationale studie overleden. Het totale effect
van de screening op sterfte kan bij langere follow-
up nog toenemen.

De nadelen op vlak van overdiagnose,
overbehandeling en vermindering van de kwaliteit
van leven, blijven echter belangrijke hinderpalen
om de screening geschikt te maken voor
bevolkingsonderzoek.

ERSPC-bevindingen bevestigen dat ongeveer
30% van de gevonden kankers weinig kans
hebben om te evolueren en tot het overlijden van
de patiënt te leiden. Toch hebben ook deze
patiënten een diagnose van prostaatkanker
gekregen en kunnen ze bij “onnodige”
behandeling te maken krijgen met de
nevenwerkingen van de behandeling die een
ernstige impact hebben op de kwaliteit van leven.
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2. De Europese en Amerikaanse
studie naar screening van
prostaatkanker
De Europese ERSPC-studie is de grootste

prostaatkanker screeningstudie ter wereld. Aan
deze studie namen acht landen deel: België,
Nederland, Finland, Frankrijk, Italië, Spanje,
Zweden, Zwitserland. In totaal namen 182.000
mannen deel aan de studie, waarvan 10.000 uit
Antwerpen. Deze mannen werden willekeurig in
twee groepen ingedeeld. Eén groep werd
gescreend op prostaatkanker met behulp van de
PSA-bloedtest, elke twee of vier jaar. De andere
groep werd opgevolgd als controle. 162.000
mannen behoorden tot de kern-leeftijdsgroep van
55-69 jaar. De resultaten in de recente publicaties
betreffen deze leeftijdsgroep. Gemiddeld werden
de mannen gedurende elf jaar opgevolgd. Bij een
PSA-gehalte van 3 ng/ml of meer werd verder
onderzoek met behulp van biopsies aanbevolen.

In de screeninggroep werden 6.963
prostaatkankers gevonden, in de controlegroep
5.396. In de screeninggroep stierven 299 mannen
aan prostaatkanker, in de controlegroep 462. De
sterfte aan prostaatkanker in de screeninggroep
was 21% lager dan in de controlegroep. Bij
correctie voor niet deelname in de screeninggroep
en onderzoeken in de controlegroep was het
verschil 29%. 1.055 mannen moesten gescreend
en 37 behandeld worden om één leven te redden,
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31% beter dan de vorige publicatie twee jaar
geleden. 

Naast de voordelen bracht de ERSPC-studie
ook de nadelen op vlak van overdiagnose aan het
licht. 30% van de gedetecteerde kankers hebben
weinig kans op evolutie en vormen geen
bedreiging voor het leven van de patiënt. Detectie
van deze kankers en vooral behandeling ervan
met als gevolg nevenwerkingen (incontinentie,
impotentie, …) met een serieuze impact op de
levenskwaliteit, vormen een ernstig nadeel van de
screening. 

In de balans tussen voor- en nadelen van de
screening wegen deze nadelen op de
levenskwaliteit door. Het is cruciaal voor de
toekomst van de prostaatkankerscreening als
bevolkingsonderzoek hiervoor oplossingen te
zoeken.

Ook in Amerika werd een grootscheepse
studie over screening van prostaatkanker
georganiseerd. Deze studie vond geen effect van
de screening op de prostaatkankersterfte. De
Europese studie is fundamenteel verschillend van
de Amerikaanse studie waar een groot deel van
de controlegroep uit eigen beweging een PSA-test
onderging en de deelnemers vaker in hun recente
verleden een PSA-test hadden, zodat de kracht
van de Amerikaanse studie om een effect op de
sterfte te vinden, beperkt was. In Europa werd
later dan in Amerika gestart met individuele PSA-

Van links naar rechts: Annemie Hermans, Dr. Paul Van Vliet, Dr. Vera Nelen, Brigitte, Guy Thys en Brigitte Dourcy-Belle-Rose.
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testen zodat de Europese studie meer gevrijwaard
is van ongecontroleerd PSA-gebruik in de
screening en de controlegroep.

3. Actieve opvolging
Een oplossing vinden voor de nadelen van de

screening, overdiagnose en overbehandeling en
de gevolgen die dit heeft voor de kwaliteit van
leven, is een belangrijke kaap die moet genomen
worden vooraleer van prostaatkanker
bevolkingsonderzoek kan gesproken worden. 

Op dit moment biedt vooral de strategie van
actieve opvolging de beste kans voor mannen met
een onbelangrijke kanker om onnodige
procedures te vermijden. Dit betekent dat mannen
na hun diagnose van prostaatkanker in een
opvolgingsprogramma komen met regelmatige
check-ups. De bedoeling is om invasieve
behandeling te vermijden of tenminste uit te
stellen tot het moment dat bij de kanker tekenen
van of risicofactoren voor evolutie worden
vastgesteld. Een goed schema zoeken voor deze
actieve opvolging is ook momenteel nog voorwerp
van verder onderzoek.

4. Enkele cijfers tot besluit
De ERSPC-studie toonde aan dat

vroegopsporing van prostaatkanker een gunstig
effect heeft op de sterfte aan prostaatkanker.
Wanneer we 1.000 mannen tussen 55 en 69
screenen voor prostaatkanker en ze verder hun
hele leven volgen, zullen 23 mannen nog steeds
sterven aan prostaatkanker, negen mannen zullen
gered worden en niet sterven aan prostaatkanker.
Gemiddeld zullen deze mannen acht jaar langer
leven. 

Daar staat tegenover dat 45 mannen extra
een diagnose van prostaatkanker krijgen, dat

meer dan 1.000 jaren van prostaatkankervrij leven
verloren gaan, en dat 41 mannen overbehandeld
zullen worden voor een prostaatkanker die hun
leven niet zal bedreigen. Als we ook willen
rekening houden met de kwaliteit van leven en
niet alleen met de lengte van het leven, dan
moeten we een kwart van de levensjaren die
gewonnen worden door de screening terug
aftrekken, omdat de kwaliteit van leven in die
gewonnen jaren ernstig wordt aangetast. Dus
overbehandeling en de nevenwerkingen die
ermee samen hangen, hebben voor gevolg dat de
voordelen van de screening deels worden teniet
gedaan door de nadelen op de kwaliteit van het
leven. 

Tot het ogenblik dat voor de nadelen een
oplossing wordt gevonden, is opstarten van
bevolkingsonderzoek voor prostaatkanker te
vroeg. Bevolkingsprogramma’s voor screening
van prostaatkanker zullen slechts mogelijk zijn
wanneer de medische gemeenschap de kans om
de sterfte aan prostaatkanker kan terugdringen,
en het onaanvaardbaar hoog niveau van
overdiagnose en overbehandeling beter in balans
weet te brengen.

5. Referenties
Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ, et al.

Prostate cancer mortality at 11 years follow-up.
New England Journal of Medicine, 15 March
2012, Vol. 366: 981-990.

Heijnsdijk EA, Wever EM, Auvinen A et al.
Quality of life and number needed to screen in the
ERSPC trial: a simulation model to estimate
harms and benefits of PSA screening. New
England Journal of Medicine, submitted.
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De eerste “Belgian Pharmaceutical
Conference”
Henk Van daele

Meer dan 500 deelnemers woonden op 17
april laatstleden de eerste “Belgian
Pharmaceutical Conference” bij. Zoals
tegenwoordig gebruikelijk is op wetenschappelijke
congressen in België, was Engels de voertaal
tijdens deze hoogdag van de farmaceutische
sector.

De organisatie was in handen van de “Belgian
Association of Pharmaceutical Physicians”

(BeAPP) en pharma.be, de “Algemene Vereniging
van de Geneesmiddelenindustrie” die ongeveer
140 farmaceutische bedrijven van dit land
overkoepelt. 

Het algemeen thema van de conferentie was
“The impatient patient”. Met de titel “Ongeduldige
patiënt” werd tijdens de studiedag onder meer
bedoeld dat een groeiend aantal patiënten alle
aspecten van hun ziekte willen begrijpen en dat
ze bijgevolg een actieve rol willen spelen bij de
keuze van de voorgestelde medische therapieën,
samen met de hen behandelende arts(en). Dat
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patiënten eindelijk een stem krijgen in het
behandelingsproces lijkt ons niet meer dan
normaal; de Belgische wet op de patiëntenrechten
dateert immers al van 22 augustus 2002 en
voorziet die mogelijkheid. Deze actieve rol van de
patiënt bij de behandelingskeuze is dus volkomen
gerechtvaardigd en wettelijk. De meedenkende
patiënt wordt op deze wijze, als autonome
persoon, tevens mee verantwoordelijk voor de
gevolgde therapie. Dit betekent ook meer overleg
met de behandelende arts(en), dus een grotere
tijdsinvestering voor het medisch corps. Maar
anderzijds zullen meer patiënten de gekozen
therapie trouw blijven, gezien hun gedeeltelijke
verantwoordelijkheid. 

Verwonderlijk was wel dat met een thema als
“The impatient patient” geen patiënten betrokken
werden bij het programma. Wel kwamen
afgevaardigden aan het woord van
patiëntenkoepels zoals “Patient View”
(www.patient-view.com) en “European Patients’
Forum” (www.eu-patient.eu). Maar
koepelorganisaties sturen als vertegenwoordigers
meestal hun betaalde administratieve krachten
naar dergelijke bijeenkomsten: dit zijn dan geen
patiënten-vrijwilligers, zoals dit bijvoorbeeld bij Wij
Ook vzw het geval is. 

De rol van de patiëntenorganisaties kwam in
sommige toespraken wel aan bod. Dokter Ri De
Ridder van het RIZIV belichtte onder meer de
druk van de Werkgroep Hersentumoren vzw
(www.wg-hersentumoren.be) om bevacizumab
(merknaam Avastin) “off-label” te mogen
gebruiken voor glioblastomen, één van de vele
soorten hersentumoren. “Off-label use” is het
voorschrijven van een medicijn voor ziekten
waarvoor het product niet geregistreerd is, en
meestal ook niet wordt terugbetaald. Voor
patiënten met een (zeer) zeldzame kanker zijn
“off-label use”, of “compassionate use”, of het
deelnemen aan een “clinical trial”, heel dikwijls de
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laatste therapeutische mogelijkheden.
We weten dat het jaren onderzoek vergt om

een nieuwe molecule te vinden en deze dan te
ontwikkelen tot een geregistreerd medicijn dat bij
de apothekers te koop wordt aangeboden. Hierbij
spelen klinische studies (of “clinical trials”), op
dieren maar vooral op mensen, een
vooraanstaande belangrijke rol. Ons land neemt in
deze wetenschappelijke industrie een belangrijke
plaats in. Niet minder dan 30.000 werknemers zijn
in België bij deze research betrokken. Leo Neels
wees er uitvoerig op dat deze industrietak op
weinig steun kan rekenen van de politieke
overheden. Politici, zo zei hij, denken immers op
korte termijn, terwijl de ontwikkeling van een
nieuw geneesmiddel jaren in beslag neemt. Neels
kon gemakkelijk scoren door te verwijzen naar de
afwezigheid van twee aangekondigde politici op
deze farmaceutische hoogdag. Zowel mevrouw
Onkelinx als Elio Di Rupo, beiden voorzien op het
programma, lieten zich verontschuldigen. Leo
Neels wees er ook op dat negen procent van de
klinische studies in Europa in ons land werden
verwezenlijkt, maar dat China, India, Zuid-Amerika
en Oost-Europese landen zich inspannen om ook
een deel van die farmaceutische koek naar zich
toe te trekken Ze beschikken over grote
patiëntenpopulaties en kunnen de kosten van
wetenschappelijk onderzoek vrij laag houden.

Tot slot van de dag werd voor de dertigste
maal de jaarlijkse Galenusprijs uitgereikt,
genoemd naar de arts Claudius Galenus uit de
oudheid. Dit jaar ging de prijs uitzonderlijk naar
twee farmabedrijven: Janssen voor het
geneesmiddel telaprevir (merknaam Incivo) en
MSD met boceprevir (merknaam Victrelis). Beide
nieuwe medicijnen betekenen een belangrijke
doorbraak voor de behandeling van hepatitis C,
een virale leverontsteking waarmee wereldwijd
250 tot 300 miljoen mensen zouden geïnfecteerd
zijn.

Kan “organic food” de wereld voeden?
Erik Briers

Het antwoord op die vraag gekleurd. Er zijn de
hevige voorstanders van “organic”, vegetarisme
en veganisme, en er zijn de “niet overtuigden” om
ze dan maar zo te noemen. Tussen beide gaapt
er een kloof en het is een moeilijke discussie. Wij
zullen de kwestie hier niet beslechten maar willen
een recente publicatie in Nature en een historisch
argument aanbrengen; u beste lezers doet er
verder mee u wil.

Het historisch perspectief
Tijdens zijn evolutie is de mens met

organische landbouw gestart. Daarbij heeft de
mens plantenrassen weten te selecteren die
voeding opleverden die geschikt waren om de
bevolking in stand te houden en te laten
aangroeien. Niettemin kende die werkwijze zijn
limieten. Het bewerkbaar areaal was beperkt
en kon niet steeds vergroot worden. Bovendien
stelde de landbouwer vast dat zijn opbrengst
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langzaam afnam waardoor steeds meer areaal
nodig was. Een bijkomend probleem waren de
misoogsten die ofwel veroorzaakt werden door
klimatologische omstandigheden of door plagen,
dat konden insecten zijn maar ook schimmels.
Rond 1850 waren elkaar opvolgende misoogsten
van de aardappel bijvoorbeeld de oorzaak van
een massale uitwijking van Ieren naar Amerika; zij
hadden de keuze, omkomen van honger of
emigreren. De grote hongersnood (1845-1852)
kostte naar schatting een miljoen Ieren het leven,
de bevolking daalde met ongeveer 20%. 

Dat gebeurde ook in de rest van Europa,
hongersnood was hoegenaamd niet zeldzaam.
We mogen stellen dat de land- en tuinbouw tot
omstreeks 1850 puur organisch was, chemische
meststoffen en bestrijdingsmiddelen waren
onbekend.

We kunnen een beetje kort door de bocht hier
al besluiten dat organische landbouw (het model
van voor 1850) de wereldbevolking niet kan (kon)
voeden…

Justus von Liebig

Rond 1850 was de chemie geëvolueerd tot
een echte wetenschap, zowel het begrip van wat
materie was als de mogelijkheden van de
analytische chemie waren enorm toegenomen.
Geconfronteerd met de steeds lagere opbrengst
van de landbouw en hongersnood zette chemicus
Justus von Liebig (1803-1873) aan de studie.
Door zorgvuldig de planten en de bodem waarop
ze groeien te analyseren ontdekte hij dat planten
een aantal voedingsstoffen nodig hebben. Hij
ontdekte ook dat in bodems met een lage
opbrengst bepaalde van die voedingsstoffen
grotendeels ontbreken. De stap naar het
toevoegen van die stoffen aan een uitgeputte

bodem was niet groot en de chemische
meststoffen waren een feit. De introductie van
deze chemische meststoffen bracht een echte
revolutie teweeg in de landbouw, de opbrengst
zelfs op een uitgeputte bodem nam toe. Later in
zijn leven besefte Justus von Liebig dat teveel
meststoffen ongunstig was voor andere processen
in de bodem waardoor hij opriep tot matigheid bij
het gebruik ervan.

Dit was de eerste stap naar een betere
controle over de opbrengsten, een volgende was
de introductie van gewasbeschermende middelen
en de selectie door kruising van rassen die
ziekteresistent waren en op redelijk arme gronden
konden groeien. Zo belanden wij bij de moderne
landbouw van vandaag.

Deze moderne (conventionele) landbouw
samen met de vorderingen van de geneeskunde
en hygiëne verklaart dat onze wereldbevolking zo
scherp is kunnen stijgen. Met alleen vooruitgang
in de geneeskunde zou de bevolking nooit zo
sterk kunnen aangroeien bij gebrek aan
voldoende voedsel.

Organic food
Vandaag is er dan een strekking ontstaan die

de verworvenheden van de wetenschap
goeddeels verwerpt en “organische” land- en
tuinbouw vraagt. Zij willen producten van een
bodem waaraan geen nutriënten zijn toegevoegd
en waar geen gewasbeschermende middelen
gebruikt worden. Daarbij gaan zij ervan uit dat
deze producten gezonder zouden zijn, duurzamer,
lekkerder en dat ze bovendien in zo’n
hoeveelheden zouden geoogst kunnen worden
dat ze de wereld zouden kunnen voeden.

Wij willen het hier niet hebben over de eerste
“claims”, alleen over die laatste. In het 10 mei
nummer van Nature (Verena Seufert et al.
10.1038/Nature, vooraf gepubliceerd via het web)
wordt een meta-analyse gepubliceerd van studies
die de verschillen in opbrengst bestudeerden. Bij
een beoordeling van een systeem (conventioneel
versus organisch) is de opbrengst slechts één
element maar wel een belangrijk element
aangezien het bepalend is voor de
voedselzekerheid, het areaal van landbouwgrond
is beperkt en het uitbreiden kan andere
ecologische factoren zoals biodiversiteit in het
gedrang brengen.

Wat zijn hun bevindingen?
In de wetenschappelijke literatuur zijn reeds

veel rapporten verschenen die de traditionele

PROSTAATinfo 11(2012)2 p-13
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landbouw vergelijken met de organische variant.
Bij de selectie van studies gebruikten de auteurs
enkele criteria: (1) de organische variant moest
echt organisch zijn (bijvoorbeeld gecertificeerd
door officiële organisaties) (2) de studies moesten
zowel ruimtelijk als klimatologisch vergelijkbaar
zijn (3) de weerhouden studies moesten het
inschatten van de monstergrootte en meetfout
mogelijk maken.

Twee-en-zestig rapporten konden weerhouden
worden. Daarin werden resultaten voor 34 soorten
over 316 testvelden met organisch en
conventionele teelt vergeleken. De opbrengst van
organische oogsten viel bij vergelijking op 75%
van de conventionele oogst (0,71-0,79). De
opbrengst is dus significant lager (25%).

Dit verschil is natuurlijk van vele factoren
afhankelijk en voor sommige oogsten is er bijna
geen verschil. Neem fruit en olieproducerende
gewassen, hier is de minderopbrengst slechts 
-3% tot -11%, een verschil dat niet statistisch
significant is.

Voor andere oogsten zoals granen en
groenten is het verschil dan weer zeer significant
met -26% tot -33%.

Aangezien organische landbouw sterk(er)
afhankelijk is van de natuurlijke samenstelling van
de bodem en de mogelijkheden om door

wisselende oogsten nutriënten in de bodem in te
werken komt ook dit uit de studie naar voren. 

Een besluit…
Het is en zal moeilijk blijven om zo maar een

radicale keuze te maken. Volgens ons zal de
beslissing om organisch te gaan afhangen van de
omstandigheden. Voor sommige gewassen
(aardbeien bijvoorbeeld) kan een organisch
alternatief waardevol zijn. Maar voor sommige
andere gewassen zal de conventionele landbouw
noodzakelijk blijven als we de toenemende
wereldbevolking willen blijven voeden. Het is in dit
debat ook nodig om wetenschappelijke en
technische argumenten te laten spelen en
emoties voorzichtig te benaderen. In ons land is
organische landbouw mogelijk omdat wij via de
internationale handel reeds voldoende aanvoer
hebben van alle gewassen. Vandaag kunnen wij
ons de luxe permitteren om organische gewassen
op tafel te zetten die de wereldbevolking zeker
niet kunnen voeden. Wat de toekomst ons zal
brengen? Bij voorkeur een duurzame landbouw
waarin zo weinig mogelijk gebruik gemaakt wordt
van meststoffen en gewasbeschermende
middelen maar waarbij de verworvenheden van
wetenschap en techniek mee hun rol mogen
spelen. De wereldbevolking voeden is geen
gemakkelijke opdracht.

PROSTAATinfo 11(2012)2 p-14

EMA Nieuws
De European Medicines Agency (EMA) heeft

de uiteindelijke versie van haar strategie in
klinische opzoekingen vrijgegeven. Het is terug te
vinden op hun website en betreft de ethische
aspecten en goede klinische praktijk in klinische
studies over medische producten voor menselijk
gebruik. 

De bedoeling is zeker de nieuwe medische
informatie te toetsen aan erkende waarden en
standaarden van ons huidige gezondheidsbeleid.
Ter herinnering: onze PROSTAATinfo-tenoren,
Erik Briers en Henk Van daele,
vertegenwoordigen ons (Wij Ook vzw - Europa
Uomo vzw en ECPC) in de EMA.

Info: www.ema.europa.eu

Info Prof. Hein Van Poppel
Het monitoring comité van de COU-AA-302

(Abiraterone efficiency en veiligheid bij PCa
patiënten) bevestigt de goede uitslagen van
Abiraterone inzake overleving, afwezigheid van
progressieve kanker en de secondaire eindpunten
in deze studie. Belangrijk nieuws voor onze leden
met een hormoonresistente kanker. Alles wordt nu
voorbereid om patiënten Abiraterone te geven in
plaats van een placebo. Deze evolutie dienen we
op de voet te volgen. 

Abiraterone is een product van Johnson &
Johnson geproduceerd door Jansen Pharma in
België. Het zal op de markt gebracht worden
onder de naam Zytiga™.

Nieuwe classificatie borstkanker in 10
genetische types

Onderzoek van Cancer Research UK en
British Columbia Cancer Agency Canada hebben
borsttumoren ondergebracht in tien categorieën

KORT
Brigitte Dourcy-Belle-Rose
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die in verband stonden met de uiteindelijke
evolutie van de ziekte inzake overleving.

Een duidelijk stap vooruit in de zo
noodzakelijke individuele aanpak van kanker.
Deze optiek wordt ook gevolgd in prostaatkanker.
Langzaam maar zeker een bewijs van de
noodzaak kankerweefsel te bewaren voor
onderzoek. 

Bron: Artsenkrant Nieuwsbrief 970, 2012

We moeten praten met onze artsen
Heel veel kankerpatiënten verzwijgen

problemen rond hun behandeling tegen hun
verzorgende artsen. Dit omwille van allerlei
redenen. We moeten de patiënten echt
aanmoedigen ook negatieve gebeurtenissen te
melden aan onze zorgdragers. Dit is geen gebrek
aan respect maar een uiting van vertrouwen. Een
lied dat we nu tien jaar zingen in het Wij Ook koor. 

Doen mensen! 
Mazar K.J., Clin. Oncol., 2012

Relaas over het Morfine Manifesto
Ter gelegenheid van de Wereldkankerdag op 4

februari 2012 hebben een reeks organisatoren
rond palliatieve behandeling (vooral pijncontrole)
in een Manifest gevraagd promotie te milderen
voor dure opioïdepijnstillers zonder de goedkope
orale morfinederivaten ter beschikking te stellen. 

INCTR Newsflash, maart 2012

Te weinig informatie over palliatieve
zorg en levenseinde

Slechts de helft van longkankerpatiënten die
informatie willen over palliatieve zorg (53%) en
levenseinde beslissingen (47%) krijgen die van
hun behandelende arts. Dit kan beter. We
verwelkomen dan ook de vzw Recht op Waardig
Sterven in het Oncologisch Centrum Antwerpen in
de loop van deze zomer. 

VUB Nieuwsbrief, april 2012
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Oorzaak van overlijden
De helft van alle patiënten met kanker sterven

van een andere dodelijke ziekte. In percentages
vooral hartziekten (> 60%), longziekten (> 15%)
en diabetes en Alzheimer (> 4%). Hoe langer het
ziekteverloop van de kanker hoe meer overlijdens
door een andere oorzaak. Daarom onze leus:
“Wat goed is voor het hart is goed voor de
prostaat”. 

AUA Daily Scope, april 2012

Nederlandse Huisartsen Genootschap
(NHG)

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap
(NHG) heeft een website ontwikkeld die patiënten
toegang geeft tot betrouwbare medische
informatie. Het NHG wil zo de wildgroei aan
onbetrouwbare sites aanpakken. De Nederlandse
Patiënten Consumenten Federatie denkt ook aan
een besparing in de gezondheidszorg. Een
parallelle actie op het programma van een
zorgpad voor prostaatziekten, een initiatief van
huisarts Marc Van Hoey, mede ondersteund door
de Belgische Vereniging voor Urologie en de
Vlaamse universitaire diensten in het
wetenschappelijk comité van Wij Ook vzw. Beter
laat dan nooit. We kijken er naar uit.

ProstaatKankerStichting (PKS), NL, april 2012

Liegen om bestwil
Een onderzoek, al van 2009, bij VSA artsen

onderlijnt dat de waarheid niet altijd naar de
patiënt gaat. Rooskleurige uitslagen en het
verzwijgen van financieel voordeel zijn schering
en inslag. De artsen vrezen vooral legale
klachten. De cijfers: 34% denkt niet dat
vergissingen aan de patiënt moeten gemeld
worden, 55% denkt dat ze wat optimistisch zijn in
de te verwachten uitslagen van behandeling, en
10% had wel eens echt gelogen in het jaar van de
bevraging over patiëntenvragen.

Time Magazine, februari 2012

En de zwijgende arts?
Een artikel in de New York Times wijst op het

belang van de lichaamstaal in de medische
communicatie: gebaren, lichaamshouding, blik,
fysiek contact, en gelaatsuitdrukking zijn even
belangrijk als het gebruik van woorden. Dit zeker
bij misverstanden of onbegrip bij arts of patiënt.
We denken dat dit fenomeen geldt bij elke

menselijke communicatie. Empathie en interesse
zijn noodzakelijk en een vleugje humor en
relativiteit kan helpen. 

Artsenkrant Nieuwsbrief 942, 2012
Foute huisartsenvoorschriften
De PRACTICE-studie uit de UK in opdracht

van de “General Medical Council” (Britse Orde der
geneesheren) toont dat 1 op 10 voorschriften van
huisartsen een fout bevat. Een oproep wordt
gedaan om de dossiers toegankelijk te maken
voor de apothekers om orde op zaken te stellen.
Het zijn alleen niet de huisartsen die fouten
maken bij het voorschrijven. Het zal trouwens niet
beteren met de nieuwe RIZIV-maatregelen inzake
goedkoopste product. Meer dan tijd om de
apothekers, in hospitalen en in de gemeenschap,
als raadgever te betrekken bij de
medicamenteuze behandeling van (vooral
bejaarde) patiënten. Onze nauwe samenwerking
met de “European Society of Oncology
Pharmacists” (ESOP) heeft mogelijkheden
geschapen.

Dat ze er ooit mogen komen. 
Artsenkrant Nieuwsbrief, mei 2012

Vitamine D: Te veel of te weinig?
Vitamine D bloedwaarden werden gelinkt aan

het risico op hartziekten, hypertensie (recent in
Denemarken), kanker en reumatoïde artritis bij
lage waarden. Meest bekend zijn de relaties met
gezond bot waarbij breuken vooral bij ouderen tot
80% van de patiënten te lage waarden aangeven.
Ondanks het ontbreken van grootschalige
gerandomiseerde studies pleiten de observaties
voor meer aandacht als toegift. Zonlicht is nodig
voor de vitamine D productie bij onze bevolking. 

Hoeveel zonlicht zien sommige oudjes?
Misschien gaan we terug naar de goede oude tijd
van de lepel levertraan? Een verwittigde patiënt is
er twee waard. 

International Herald Tribune, april 2012

Een levend citaat van Logan Pearsall
Smith

“Wanneer bejaarde lijders aan een kwaal
medeslachtoffers van dezelfde ziekte ontmoeten
begint het gesprek en is het leven weer heerlijk”.
Echt waar, we zien het alle dagen in onze
patiëntenorganisaties.

Artsenkrant Nieuwsbrief 916, januari 2012
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In de schaduw van Kos
Louis Denis

We hebben twee belangrijke teksten te
bespreken. Belangrijk voor alle mannen met
prostaatkanker. Dat zijn er nu toch al ongeveer
40.000 in ons kleine landje en elk jaar komen er
ongeveer 9.000 bij. De vergrijzing brengt wel
meer problemen mee dan enkel het vullen van de
pensioenfondsen.

De eerste tekst: een persbericht
De eerste tekst is een persbericht van het

federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg
(KCE) over de uitbreiding van
borstkankerscreening naar vrouwen van 70 tot 74
jaar. Het betreft de voor- en nadelen van
borstkankerscreening voor die leeftijd. Bij de
nadelen worden de vals-positieve resultaten (tot
10%) vermeld, de overdiagnose (in Europa
geschat op 10 tot 20%), en het ontdekken van
een klein gezwel dat niet of traag evolueert en
geen schade zal berokkenen tijdens het leven van
de patiënte. Een voordeel is niet bewezen. De
grote meerderheid overlijdt met kanker maar niet
door kanker en ontwijkt alle nadelen van een
behandeling op lichamelijk en geestelijk vlak.

Eindelijk durft men spreken van
overbehandeling bij borstkanker
Dit is een belangrijke mededeling in zoverre

dat men eindelijk durft spreken van
overbehandeling bij borstkanker. Een gegeven dat
reeds jaren gekend is in Europa en dat geldt voor
alle soorten vroegopsporing. Zeker voor de
prostaat waar de overbehandeling kan oplopen tot
30% van de gescreende kankers.

Al even belangrijk is de slotmededeling. Wat
als iemand van die leeftijd om een onderzoek
(lees: mammografie) vraagt? Het antwoord is
eenvoudig: het is belangrijk dat de arts de vrouw
goed informeert over de voordelen en de
mogelijke ongemakken. Als de vrouw beslist om
zich toch te laten onderzoeken, moet de arts haar
doorverwijzen naar een dienst die voldoet aan de
Europese kwaliteitsvereisten: installaties die
regelmatig worden gecontroleerd, een dubbele
lezing, registratie, enz.

We zijn het uiteraard eens met beide opties.

Graag willen we verwijzen naar de opgedane
ervaring in de vroegopsporing van prostaatkanker
waar we reeds in de vorige eeuw waarschuwden
voor overbehandeling bij prostaatkanker
gevonden op basis van een PSA-test en zeker op
al de nadelen die samenhangen rond
prostaatscreening met de PSA-test alleen boven
de 70 jaar. 

Deze persconferentie dateert van de jaren
1998. 

Mogen we toch voor onze mannen hetzelfde
begrip vragen op individuele basis? Een man,
vooral jonger dan 70 jaar, die een PSA-test vraagt
en volhardt na duidelijke informatie over de voor-
en nadelen van deze test, mag niet geweigerd
worden. Buiten de informatie verwachten we
vanzelfsprekend dat een digitaal rectaal (betekent
de vinger in de aars) onderzoek de aanvraag tot
de test voorafgaat. Angst voor kanker bestaat nog
altijd en de PSA-test zonder afwijkingen bij het
rectaal onderzoek, zal in de overgrote
meerderheid van de gevallen voldoende zijn om
de angst te minimaliseren. Dat is ook
levenskwaliteit.

De PSA-test is eenvoudig en goedkoop doch
mag niet routinegewijs genomen worden zonder
bijkomende voorlichting over prostaatziekten, hun
relatie tot de test en het risico om prostaatkanker
vast te stellen. Het vraagt wat tijd maar stap voor
stap geraken we tot een redelijk oplossing.

Stap voor stap geraken we tot een
redelijke oplossing
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De tweede tekst: een
consensusvergadering
De tweede tekst is de lang verwachte

samenvatting van een consensusvergadering van
12 mei 2011 over “Doelmatige behandelingen van
benigne en maligne prostaatpathologieën”. De
samenvatting werd verdeeld als bijlage aan de
Folia Pharmacotherapeutica, vol. 39, nr. 3, maart
2012. De tekst is de weergave van de besluiten
van een multidisciplinaire onafhankelijke jury
(korte tekst) waarin vertegenwoordigers van
artsen, verzorginstellingen, apothekers,
paramedici en patiëntenverenigingen (waaronder
onze eigen Wij Ook voorzitter Eik Briers)
betrokken waren.

De besluiten richten zich tot voorschrijvers van
de eerste lijn en beperken zich tot de medische
beslissingen die in eerste lijn genomen worden.
De behandeling van prostaatkanker komt dus niet
aan bod. Het gaat dus vooral over alle aspecten
van BPH en prostaatontsteking. De lezer herinnert
zich uit één van onze vorige nummers
(PROSTAATinfo 2011; n. 10: p. 23) de conclusie
van een Europese Patiëntendag Prostaatkanker
2011. Huisarts Marc Van Hoey (covoorzitter) brak
een lans om een volwaardig zorgpad voor
prostaatziekten voor België te kunnen voorstellen
voor de volgende Europese Patiëntendag
Prostaatkanker 2012. De hoop bestond deze
samenvatting over doelmatige behandelingen als
aanvullend richtsnoer te gebruiken in de aanloop
naar teksten voor een zorgpad 2012.

Er bestaan uiteraard vele consensusteksten
op allerlei niveaus als begeleiding van de arts en
patiënt voor prostaataandoeningen. De meest
gezaghebbende is ongetwijfeld de aanbevelingen
van een Internationaal Consensuscomité van de
“International Consultation on Urogical Diseases”
(ICUD) in samenwerking met de
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en
ondersteund door alle grote internationale en
nationale verenigingen voor urologie en kanker in
1994 voor een zorgpad van BPH. Onze eigen Wij
Ook publicatie Prostaatproblemen. Gids voor
mannen en vrouwen is sinds 2000 aan zijn vijfde
editie toe. Deze richtsnoeren concentreren zich op
de algemene kennis en besluitvorming naar
behandeling zonder de behandeling in detail uit te
werken.

Spijtig genoeg voldoet de consensustekst niet
om onveranderd opgenomen te worden in een

zorgwijzer voor patiënten. Niet alleen omdat de
vragen en opmerkingen van de jury niet werden
beantwoord, maar ook omdat de levenskwaliteit
en de economische draagkracht van de patiënt
niet aan bod kwamen in sommige aanbevelingen.

Kunnen we in 2012 nog aanvaarden dat de
alfa-1-receptor blokkerende middelen worden
terugbetaald zo ze ook bedoeld zijn als aanpak
van hypertensie? Welke arts gebruikt deze
alfablokkers nog met deze indicatie? Titratie is
nodig en dan is de vraag of die bijkomende
consultaties gratis zijn. Hier is de klassieke
aanpak van het ABCD-pakket: A = Ace inhibitoren
of Angiotensine receptor blokkers; B =
Betablokkers; C = Calcium antagonisten en D =
Diuretica. Het is duidelijk dat de terugbetaalde
alfablokkers niet meer voor hypertensie doch voor
plasproblemen voorgeschreven worden. Een
schande dat de meer efficiënte alfa-blokkers, die
uiteraard meer voorgeschreven worden, nog altijd
niet terugbetaald worden door het RIZIV voor hun
echte indicatie! Bij de neveneffecten ontbreekt
retrograde ejaculatie, een neveneffect van
specifieke alfablokkers.

Moeilijker nog ligt de aanbeveling van
ofloxacine als eerste keuze bij patiënten met
acute prostatitis. Ofloxacine mag niet
voorgeschreven worden in Duitsland en is niet
aanvaard door de “European Medicines Agency”
(EMA). Graag lazen we ook de neveneffecten van
trimethoprim.

Wie zijn wij om kritiek te mogen uitoefenen op
de voorgestelde consensus? Wel, we leven in een
geïnformeerde maatschappij waar effectieve
netwerking met een 20-tal internationale
professionele organisaties degelijke kritiek en
informatie in enkele dagen oplevert. Waar een
oplossing in de schoot van de
consensusvergadering volgens de reglementen
onmogelijk is, hebben we besloten:

1. Het zorgpad voor prostaatziekten voor
huisartsen te verdagen tot er klaarheid komt over
een reeks knelpunten die rechtstreeks de
levenskwaliteit, optimale zorg en meerkosten voor
de patiënt bedreigen.

2. Deze knelpunten zorgvuldig evalueren op
basis van objectieve criteria (evidence based) en
de rapporten laten beoordelen door vrijwillige
duo’s van uroloog en huisarts. Na deze
democratische toets een evaluatie vragen van het
bestaande universitair wetenschappelijk comité.
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3. Sommige evaluaties publiceren als een
wetenschappelijk artikel, bv. in Huisarts Nu.

4. Na het afwerken van de knelpunten de
teksten incorporeren in onze bestaande Gids voor
mannen en vrouwen. Een werkgroep bestaande
uit patiënten, urologen en huisartsen werd
opgericht onder leiding van huisarts Marc Van
Hoey om deze hindernissenbaan naar een
valabele richtingwijzer (zorgpad) voor patiënten
met plasproblemen met succes te nemen.

We zijn trouwens al goed voorbereid met als
voorbeeld de IPSS-score. Deze staat in de
consensustekst in het Engels op pag. 25. Reeds
in 1994 hebben we een internationaal
gevalideerde IPSS-score met hulp van de WGO
afgedrukt in negen talen waaronder het Frans en
het Nederlands. We hebben de Nederlandse
versie in dit nummer hernomen om de huisartsen
te helpen die de consensustekst willen
raadplegen. Ook vindt men een Nederlandse
kopie van de IPSS-score in onze voornoemde
gids op pag.15. Gratis te krijgen op aanvraag (Wij
Ook België vzw, p/a Oncologisch Centrum

Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37, 2000
Antwerpen, tel. 03/338.91.51 of
wij_ook@hotmail.com). Ook vindt men een tip om
het belangrijk placebo-effect en een nocebo-effect
vermeld in de consensus te vermijden. Men kan
gemakkelijk het effect nagaan door de tegenproef.
Na veertien dagen medicatie, evalueert men zijn
plasklachten. Zijn de plasklachten verminderd,
dan stoppen we met de medicatie gedurende
veertien dagen. De plasklachten komen terug en
verdwijnen opnieuw met medicatie. De medicatie
werkt en is het geld waard.

Er staan ook knappe dingen in de
consensustekst die we met verwijzing
aanbevelen. Zoals vermeld in onze statuten gaan
we voor optimale medische behandeling waar we
rekenen op de wetenschappelijke en sociale
waarden van de professionele organisaties. Wat
onze levenskwaliteit en individuele zorg op
psychologisch, sociaal en financieel vlak betreft,
willen we graag meepraten. Niets beslissen over
ons zonder ons.
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Stevia, het nieuwe zoetje
Erik Briers

Samenvatting: Het heeft jaren geduurd voor
het Europese voedselagentschap (EFSA) stevia
en zijn afgeleide producten veilig genoeg vond om
ze toe te laten tot de Europese markt, maar nu is
het zover. Dit artikel presenteert gegevens over
deze nieuwe (artificiële) zoetstof, of is het een
natuurlijke zoetstof?

Inleiding
Wie nu nog niet van “Stevia” gehoord heeft is

niet meer echt mee. Het kwam groot in het nieuws
als een grote doorbraak. Toch is Stevia een
plantengeslacht afkomstig uit Latijns-Amerika
reeds meer dan 1.500 jaar gekend en gebruikt
omwille van zijn groot zoetvermogen. Vooral
Stevia rebaudiana, bij ons het honingkruid
genoemd, heeft een goede reputatie. Het is uit dit
plantje (figuur 1) dat Franse chemici in 1931 de
zoetmakende steviosides en rebaudiosides
afzonderden. Deze werden 250 tot 300 keer
zoeter ingeschat dan gewone suiker (sucrose).
Vandaag mogen deze producten, plantendelen en
extracten in bepaalde voedingsmiddelen gebruikt
worden.

Figuur 1: Stevia
rebaudiana met bloemen

Waarom
duurde het zo lang?
Dat is een van de meest gehoorde

opmerkingen: “Waarom duurde het zo lang
vooraleer Europa zijn zegen gaf voor het gebruik
van een plantje dat al eeuwen door grote groepen
van mensen gebruikt wordt?”… Er werd
gesproken van de grote suikerlobby’s en van
grote industriële belangen, of van
vertragingsmaneuvers om de industrie de tijd te
geven zich klaar te maken. De waarheid is
natuurlijk niet zo eenvoudig.

Een product toelaten als voedingssupplement
of als voedingsadditief is in Europa onderworpen
aan een goedkeuring door een bevoegd Europees
agentschap. In dit geval moet het EFSA (Parma -
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Italië) of de “European Food Safety Authority” zijn
goedkeuring geven of een positieve uitspraak
doen over een stof. Het EFSA werkt in verband
met zoetstoffen met een specifieke wetgeving (Dir
94/35/EC) en met andere wetgeving op EU
niveau. Deze wetgeving werd in 2008 “bijgewerkt”
om in januari 2010 van toepassing te worden.
Onder de nieuwe wetgeving zullen alle reeds
toegelaten voedseladditieven (deze met een E
nummercode) opnieuw geëvalueerd worden.
Aangezien de zoetstoffen recent reeds opnieuw
de revue gepasseerd zijn zullen zij in 2020 als
laatste terug aan bod komen. 

Het is dus niet nodig om over de lange duur
tot acceptatie complottheorieën te lanceren, het is
een consequentie van de vraag van de
consument naar een betere bescherming. In het
verleden zijn producten zonder noemenswaardige
controle op de markt gekomen en daartegen is
zeer dikwijls vanuit bepaalde middens protest
gerezen. We mogen ons dan ook niet verbazen
dat de eisen vandaag veel strenger geworden
zijn. Dat geldt trouwens ook voor
geneesmiddelen, niemand wil een herhaling van
het softenon drama.

De keerzijde is dat de producent die een
product graag op de markt wenst te brengen een
behoorlijk gestoffeerd dossier moet overleggen.
Dat dossier dat voor alle voedingssupplementen
waartoe zowel kleurstoffen als zoetstoffen
behoren bij de EFSA moet worden ingediend is
inderdaad omvangrijk. Het dossier moet alle
beschikbare informatie bevatten die een risico-
inschatting moet mogelijk maken. Het is
bijvoorbeeld niet omdat een gegeven product al
eeuwen lang ergens in de wereld gebruikt wordt
dat het daarom een aanvaardbaar product is.
Neem de eenvoudige muskaatnoot, een
keukenkruid, het mag in de keuken gebruikt
worden maar zou vandaag op geen enkele
manier nog een toelating krijgen wegens te giftig.
Een ander voorbeeld uit een ander domein, de
Egyptenaren gebruikten loodwit (loodoxide) om de
huid een uiteraard witte kleur te geven. Zou
iemand dat vandaag nog in zijn hoofd halen, of
atropine gebruiken om de dames mooie grote
zwarte ogen (pupillen) te bezorgen? Dit is
trouwens de oorsprong van de naam die aan de
plant werd gegeven: Atropa Belladonna - mooie
vrouw - in het Nederlands de Wolfskers, een
notoir giftige plant.

Er is dus een reden voor voorzichtigheid. Het
voor te leggen dossier moet dan ook een
behoorlijke toxicologische analyse bevatten en
studies in proefdieren om vast te stellen of er een
toxische (dodelijke) dosis is en hoe hoog deze is.
Maar men wil ook weten bij welke dosis er “een

ongewenst” effect optreedt. Deze gegevens
worden dan gebruikt om een product eventueel uit
een toepassing te weren of om een maximaal
toelaatbare dosis vast te leggen. Deze studies,
zeker deze die gebruik maken van proefdieren
nemen veel tijd in beslag. Zeker indien een stof
eigenlijk geen toxisch effect heeft kan het nog een
beetje langer duren en wordt het aantal
proefdieren groter. 

Bij de bespreking van een specifiek dossier
kan de bevoegde wetenschappelijke commissie
van het EFSA bijkomende vragen stellen die tot
bijkomend onderzoek leiden. Het doel is een
product toe te laten met een gekend
veiligheidsprofiel en voor gedefinieerde
toepassingen.

Wat is toegelaten? (Commission
Regulation (EU) 1131/2011-11
november 2011)
In het besluit aanvaardt de EFSA [de

referenties van de documenten zijn aan het einde
van dit artikel gegeven, de documenten kunnen
op de EFSA web-site gevonden worden] dat op
basis van de gekende feiten stevioglycosides niet
carcinogeen zijn, niet genotoxisch en geen
toxische invloed hebben op de voortplanting noch
ontwikkeling. De aanvaardbare dagelijkse dosis
(ADI) wordt vastgelegd op 4mg/kg lg/dag
(uitgedrukt als steviol equivalenten). Dit getal is
bekomen door rekening te houden met een 100
voudige veiligheidsmarge bij de resultaten van de
dierproeven. Het EFSA merkt evenwel al op dat
bij gebruik in soft-drinks gebruikers deze
maximale dagelijkse dosis kunnen overschrijden
waardoor voorgesteld wordt bij dit gebruik, de
hoeveelheid aan te passen.

Stevioglycosides zullen onder het E 960
nummer gekend en aangegeven worden. 

Bij de producten waarin steviol glycosiden
gebruikt mogen worden vinden we
zuivelproducten (100mg/kg max), fruitproducten,
chocolade en snoepjes (met beperkingen),
ontbijtgranen (330mg/kg max), suikervervanger
(voor in koffie en thee), sauzen, dieetvoeding en
medicinaal gebruik, soft-drinks en andere
dranken. Het volledige document is op het internet
gepubliceerd. Het wordt eind december van
toepassing.

En de koekjes?
In reacties bleek dat de producenten van

speculaas die al receptuur klaar hebben deze nog
niet mogen gebruiken wegens niet opgenomen in
het reglement. De kans bestaat dat er nieuwe
analyses nodig zullen zijn. Het is niet duidelijk uit
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de lijst, maar het lijkt er op dat alle toepassingen
die mogen koude bereidingen zijn. De
stevioglycosides worden daarbij niet aan een
“hoge” temperatuur blootgesteld. Die bewerking
zou nog onderzocht moeten worden. Om
speculaas te bakken wordt de koek massa in de
oven kort verhit tot een temperatuur die 180
graden kan bereiken. Bij deze temperatuur kan de
zoetstof mogelijk ontbinden tot opnieuw mogelijk
toxische afbraakproducten. Indien dit niet getest is
kan de EFSA daar ook geen uitspraak over doen
en kan die toepassing niet toegestaan worden.
Het wordt dus testen en wachten.

Stevioglycosiden quid?
Het basismolecule is steviol (een diterpeen),

figuur 2 geeft de chemische structuur. Het is een
complexe molecule met meerdere optisch actieve
koolstofatomen, een zuurfunctie en een alcohol-
functie, beide belangrijk bij de vorming van de
steviosiden.

Steviol op zich komt in
de plant niet voor, het is
steeds gebonden aan
suikers. Aan de
carboxylgroep zit dan een
glucose veresterd en aan
de alcoholfunctie
eveneens een glucose
maar in een ether binding.
Aan deze glucose kunnen dan verder eventueel
glucose gebonden zijn. In het meest
voorkomende rebaudioside A  zijn er vier glucose-
moleculen gebonden aan steviol.

Wanneer men de dosis stevioglycosiden
aangeeft wordt dat steeds gedaan in steviol
equivalenten, voor steviol zelf geldt natuurlijk een
rekenfactor 1,0. Voor rebaudioside A geldt een
factor 0,33 en voor stevioside geldt 0,40 als factor.
De maximaal toegelaten dosis wordt in steviol
equivalenten uitgedrukt en beloopt 4mg/kg/dag. In
de normale geëxtraheerde stevia poeders is 95%
stevioside en rebaudioside A.

De zoetkracht van de diverse vormen van
steviosiden is verschillend maar wordt
aangegeven als 300x de zoetkracht van
bietsuiker. Om dezelfde indruk van zoetheid te
hebben bij een smaakproef heeft men dus 300
keer minder stevioside nodig dan suiker in
gewicht. Dat heeft erg gewenste effecten,
steviosiden “dragen” geen kilocalorieën en
belagen de diabetici niet. Er is ook een nadeel,
wegens het geringe gewicht dat nodig is moet
men vaste producten anders gaan samenstellen.
Neem een klassieke vier/vierde koek met 250gr
[ei – bloem – suiker – boter] waarbij de suiker zou
vervangen worden door steviosiden, dan heeft

men daarvan minder dan één grammetje nodig.
Maar men eindigt met slechts 750 gram cake.
Bovendien karamelliseert suiker tot zeer
aromatische en smakelijke producten met dank
aan de Maillard reactie(s), steviosiden doen daar
niet aan mee. Het zou misschien kunnen gaan
lijken op een cake uit de microgolf, wel gaar maar
niet echt lekker. Naast het feit dat steviosiden niet
toegelaten zijn in gebak wordt het eventueel
gebruikt ervan in gebak een uitdaging waar toch
al oplossingen voor zijn.

Hoe zoet is zoet?
De mensheid heeft niet altijd dezelfde

zoetstoffen gekend. Naast fruit was rietsuiker
zowat de eerste natuurlijke zoetstof die in Europa
opgezuiverd werd en dit rond 1100. Napoleon
heeft dan voor een doorbraak van bietsuiker
gezorgd door een blokkade van de Britse
suikeruitvoer. 

Andere zoetstoffen waren gekend maar soms
bijzonder twijfelachtig wegens hun giftigheid. Zo
hadden de Romeinen de gewoonte om zure wijn
op te koken in loden potten waarbij een zoet
product ontstond of om wijn met loodacetaat
(loodsuiker) zoeter te maken. Je kreeg er niet
alleen een kater van maar kon ook stevig
vergiftigd achterblijven.

Vandaag kennen we dankzij de chemische
synthese een hele reeks zoetstoffen die allemaal
zoeter zijn dan sucrose of bietsuiker dat als
referentie geldt. Van deze industriële -
kunstmatige zoetstoffen zijn er maar enkele
toegelaten als voedingsadditief.

Uit alle gepresenteerde chemische structuren
en hun relatieve zoetvermogen kunnen we
afleiden dat het bijzonder moeilijk is om de
oorsprong van de zoete smaak chemisch op een
eenvoudige wijze te verklaren. Er zijn natuurlijk
heel wat theorieën geweest maar geen enkele
geeft voldoening.

Zoet op de tong
De mens kan vijf smaken van elkaar

onderscheiden, zoet, zuur, bitter, zout en umami.
Al deze smaken worden op de tong geproefd in
smaakpapillen (figuur 3). In vergelijking met de
reuk is dit een heel eenvoudig en elementair
systeem. Bij de reuk werken we met een multiplex
van signalen waardoor wij veel verschillende
geuren precies van elkaar kunnen onderscheiden.
Voor wat de smaak betreft is het systeem heel
eenvoudig. De smaak is zoet of is niet zoet. Indien
er ook bitter aanwezig is zal dat op een andere
plaats op de tong gedetecteerd worden. De
rijkdom van onze smaak is de combinatie van de
pure smaak op de tong en het oppikken van de

Figuur 2 Steviol
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Marc Van Hoey 
Voorzitter Recht op Waardig
Sterven en leifarts
Palliatieve zorg en euthanasie in

België. Evaluatie van de praktijk en
de wetten.

Prof. Deliens, Dr. Cohen, Dr. François, Prof.
Bilsen en anderen

Het lijvige boek van 334 pagina’s is een
rapport van het onderzoek naar de kwaliteit van
zorg aan het levenseinde in België. MELC staat
voor “Monitoring the Quality of End of Life Care in
Flanders”, liep over vier jaar en bestudeerde alle
facetten rond levenseindebeslissingen en wetten
binnen dit kader.

Het boek is opgevat in zeven delen, en elk
deel behandelt een facet van deze groots
opgezette studie waaraan verschillende
universiteiten deelnamen.

Deel 1 van het boek geeft een beeld van de
achtergrond en het opzet van deze
multicentrische studie.

Deel 2 behandelt het wettelijk kader van de
zorg bij levenseinde in België. De

patiëntenrechtenwet laat toe dat patiënten
therapieën weigeren en deze weigering is bindend
voor artsen. Artsen kunnen echter oordelen dat
een behandeling zinloos is
maar er wordt dan toch
aangeraden deze beslissing
te bespreken met de patiënt
zelf.

De conditie van diepe
sedatie wordt in België
aanzien als een gewone
medische beslissing; dit is
een moeilijke materie omdat
ze vaak gebeurt zonder
medeweten van de patiënt.

Het probleem van hulp bij
zelfdoding is niet binnen de
euthanasiewet opgenomen, maar een arts kan
indien hij hieraan meewerkt, zich toch beroepen
op de rechtvaardigheidsgrond.

Een probleem is en blijft dat zorginstellingen
soms verder gaan dan de wet feitelijk toelaat en
mogelijk maakt. Zorginstellingen kunnen zich
immers niet beroepen op vrijheid van gedachten,
geweten of godsdienst. Zij hebben een centrale
functie, namelijk dienstverlening aan de
gemeenschap. In principe kan een zorginstelling

Boekbespreking 

geur. 
Sommige

smaken hebben
een heel
eenvoudige
fysiologische basis,
voor zout zijn dat
dan natrium ionen
en voor zuur
waterstofionen.
Voor de andere
complexe smaken
is het moeilijker
zoals reeds
aangegeven. 

Besluit
Historisch heeft de mens veel langer in een

suikerarme omgeving geleefd dan in een
suikerrijke zoals vandaag. Wij betalen daar dan
ook de prijs voor. Er zijn nooit meer mensen
geweest met diabetes type 1 en type 2 waarbij
vooral type 2 aan onze voedings- en
leefgewoonten is toe te schrijven. Ons antwoord

daarop is heel typisch, in plaats van ons van de
overdaad aan suiker te ontwennen gaan wij een
chemische oplossing zoeken. Wij willen de zoete
smaak behouden maar dan zonder de
consequenties. In dat kader moeten we de stevia
producten zien, wie geen probleem heeft met
suiker met een redelijk beperkte inname heeft
geen stevia producten nodig maar voor sommigen
kan dit een grote hulp zijn.

Referenties:
COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011

of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation
(EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of
the Council with regard to steviol glycosides

Scientific Opinion on the safety of steviol
glycosides for the proposed uses as a food additive.
EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources
added to Food (ANS)

SCIENTIFIC COMMITTEE ON FOOD
[SCF/CS/ADD/EDUL/167 final] Opinion on stevioside
as a sweetener (adopted on 17/6/99)

Figuur 3: een tekening van een
smaakpapil met microvilli die naar

buiten uitsteken en waarop de
smaaksensoren zich bevinden.
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Taakomschrijving:

• U diagnosticeert het al dan niet
bestaan van zwangerschappen en de
kwaliteit daarvan. U verricht op verzoek
van cliënten, in eigen volle
verantwoordelijkheid behandelingen
gericht op het afbreken van
zwangerschappen en dit onder de beste
medische voorwaarden. Tevens draagt u
zorg voor de verdere medische
begeleiding, de nacontrole en het geven
van een verantwoord adequaat
anticonceptieadvies

• U onderhoudt een goede en open
relatie met verwijzende artsen

Functievereisten:

• In het bezit zijn van een diploma 
geneesheer

• In het bezit zijn van een in België
gehomologeerde toelating voor de
beroepsuitoefening

• Multidisciplinair kunnen
samenwerken en overleggen

• Aandacht hebben voor kwaliteit en
continuïteit

• De vaardigheid bezitten om een
vlotte communicatie te kunnen
waarborgen

• Beschikken over collegiaal gedrag
• Inzicht hebben in de ethische
problematiek inzake
zwangerschapsonderbreking

• Respect en verantwoordelijkheid
zijn voor u belangrijke waarden

Ons aanbod:

• Een interne opleiding
• Statuut, verloning en
beschikbaarheid in overleg met de
organisatie

• Voor verdere info kan u steeds
terecht op www.drwpc.be of bij Vic
Theuns, Algemeen coördinator,
03.201.12.20

de professionele autonomie van een individuele
arts niet verbieden om een beslissing zelf te
nemen en een handeling al dan niet te stellen.

Verder wordt in dit deel nog aandacht gegeven
aan wilsverklaringen, negatief en positief binnen
de patiëntenrechten en de euthanasieverklaring
voor coma- of PVT-patiënten (persistent vegetatief
stadium).

Deel 3 handelt over de transfers in de laatste
drie maanden van het leven. Ouderen worden
vaak nodeloos overgebracht naar het ziekenhuis
op het einde van hun leven. Om de juiste
beslissingen te nemen op het levenseinde wordt
benadrukt dat vroegtijdige zorgplanning of
“advanced care planning” cruciaal zijn. Bij
palliatieve situaties en thuisoverlijdens gebeurt de
transfer veel minder. De vroegtijdige zorgplanning
binnen woonzorgcentra en de sociale ongelijkheid
in toegang tot palliatieve zorgen krijgt eveneens
de nodige aandacht. Er wordt wel op gewezen dat
momenteel ruim 80% van de overlijdens gebeurt
op de plaats waar de overledene het wenste.
Maar men wijst er wel op dat toch twee op de drie
patiënten in de laatste drie maanden nog
verplaatst werden. Binnen de WZC is dit duidelijk
véél minder het geval.

Deel 4 wil aanzetten tot het ontwikkelen van
kwaliteitsindicatoren bij levenseindebeslissingen.

Deel 5 belicht de medische beslissingen bij het
levenseinde voor en na 2002. Men kijkt naar het
voorkomen van euthanasie, palliatieve sedatie en
andere beslissingen op het levenseinde. Terzijde
kijkt men ook naar de huidige situatie bij
minderjarigen en de algemene sociale impact van
de wetgevingen.

Deel 6 gaat over de euthanasie, de toepassing
ervan en het gebruik van de
zorgvuldigheidscriteria met daaraan gekoppeld de
rol van leifartsen binnen de praktijk.

Besluit
Het boek is een bijzonder leerrijk en ondanks

de materie die wordt behandeld, vlot leesbaar.
Uiteraard zullen zorgverstrekkers dit hele boek
met een andere bril lezen dan niet professionelen,
maar toch krijgt het van mij een bijzondere plaats
op de boekenplank.

Prof. Deliens, Dr. Cohen, Dr. François, Prof.
Bilsen en anderen; Palliatieve zorg en euthanasie
in België. Evaluatie van de praktijk en de wetten,
MELC consortium, Academic scientific publishers,
2011, 344 p.
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