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

year.

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

prostate cancer in particular. 

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

call on:

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

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

treatment trials.

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

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

undertreatment. 

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

existing inequalities on access to treatment.

EUROPA UOMO
The European Prostate Cancer Coalition

Secretariat
Lange Gasthuisstraat 35-37
2000 Antwerpen - Belgium

Tel.: +32.3.338.91.54
Fax.: +32.3.338.91.52

E-mail: europauomo@skynet.be
www.europa-uomo.org ©
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wijzelf in een nauwe samenwerking met de
huisartsen. Voor beiden de enige en beste
garantie om uw gezondheidsproblemen in een
totaal, overzichtelijk en evenwichtig programma te
krijgen. We zien dat ook onze steunende
huisartsen Bram Spinnewijn en Marc Van Hoey
aanwezig zijn.

Last but not least verwelkomen we Dr. Junius
uit het ‘Centre Hospitalier de Mouscron’ om ons bij
te scholen over bestraling. Het bestuur reageerde
enthousiast met haar vroegere energieke bijdrage
nog in herinnering. 

Moeten we nog zeggen dat onze leden zelf,
de voorzitter incluis, zich sterk maken over wat de
patiënt zelf kan en moet doen in zijn behandeling.
Het Feel+ en het botgezondheidsprogramma
blijven traditioneel.

De reden dat we hier ook met genoegen
staan, is dat de ontwikkeling van OCA vzw als
een thuishaven voor patiëntengroepen, tot nu alle
administratieve en financiële moeilijkheden
doorkwam, dank zij de inzet van de vele
onbetaalde vrijwilligers, de wil tot samenwerken in
een open sfeer met alle betrokkenen en de steun
van het OCMW Antwerpen dat ik hier
vertegenwoordig.

De economische en financiële crisis zorgt en
zal zorgen voor problemen van activiteiten en
organisatie. Teken aan de wand is dat de
Vlaamse Liga tegen Kanker haar inloophuizen
sluit bij gebrek aan belangstelling en niet meer zal
bijdragen tot de psychische steun voor
kankerpatiënten in de ziekenhuizen. 

Deze nieuwe situatie vraagt nieuwe en klare
antwoorden. De patiëntengroepen kunnen en
willen hun rol spelen in het takenpakket van OCA,
zijnde voorlichting, psychische steun en
ontmoetingsplaats van lotgenoten, in
samenwerking met de professionele en
ondersteunende organisaties.

Niets over ons, zonder ons!
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In opvolging van mijn voorgangster, minister
Monica De Coninck, heb ik de eer en het
genoegen deze Europese Patiëntendag
Prostaatkanker 2012 te mogen openen. 

Een eer omdat ‘Wij Ook vzw’ er elk jaar in
slaagt, in dit unieke kader van het Provinciehuis,
een programma te brengen rond prostaatkanker
dat wegen opent naar de toekomst met een
faculteit die Europees telt.

Dr. Ameye en Dr. Braeckman zullen ons
vergeven dat we de steun van de Belgische
Vereniging Urologie zien als een verworven recht.
Deze samenwerking, in nauwe relatie tot het
universitair wetenschappelijk comité, geeft ons de
nodige ruggensteun inzake medische voorlichting
in de aanpak van de meeste prostaatproblemen.

De Nederlandse faculteit telt drie
zwaargewichten.

Prof. Jan Willem Coebergh, de man die ons
prostaatkanker leerde meten en één van de
bezielers van de Europese Grensoverschrijdende
Samenwerking Kankerzorg in 2000, is sindsdien
met het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) in
Eindhoven een quasi onbereikbaar voorbeeld voor
ons eigen OCA. 

De legendarische Prof. Frans Debruyne komt
ons de nieuwe aanpak voor
behandelingsresistente prostaatkanker
voorleggen. Na de ontwikkeling van de Europese
Associatie Urologie van een select clubje tot een
dominerende professionele organisatie met
Europese zwaartekracht, leidt hij nu ‘Andros
Men´s Health and Gynos Women’s Health
Institute’, de integrale aanpak gezondheid van
man en vrouw. 

De voorzitter van de ProstaatKankerStichting
Nederland, Hans Randsdorp, gelooft evenals

15 In de schaduw van Kos
Louis Denis

16 Prostaatkanker: wanneer standaardtherapie faalt:
wegwijs in de behandeling
Frans M.J. Debruyne

19 Chirurgie: uitslagen en tegenindicaties
Filip Ameye

21 Radiotherapie: uitslagen en
tegenindicaties
Sara Junius

Omslagfoto
Provinciehuis Antwerpen 15 september
2012, rechts mevr. Quackels, tijdens
onze jaarlijkse prostaatkankerdag. ©EB

Voorzitter, Dames en Heren…
Linda Quackels
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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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Verantwoordelijke uitgever
Louis Denis - Antwerpen

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

Met de steun van
European School of Oncology
Dr. Alberto Costa
Via del Bollo 4, 20123 Milaan - Italië
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Mijn aanvankelijke invalshoek in de oncologie
in 1981 was bovenal die van de
beleidsontwikkeling gericht op scenario(ge)wijze
programmering, bovenal ten behoeve van
capaciteitsontwikkeling met ingebouwde
bedrijfseconomische motivering (medische
ontwikkeling mogelijk makend) en
epidemiologische en klinische onderbouwing en
bovenal vaststellend wat die zo slimme dokters
nog niet wisten. Zo kwam ik via een econoom uit
bij kankerregistratie, begin jaren ‘80 in Nederland
uniek aanwezig in Eindhoven (omdat medische
hooggeleerden en geloofsstrijders daar elkaar
weinig in de weg liepen). Dankzij voorbeeldig
samenwerkende wijzer geworden specialisten, die
veel meer met oudere patiënten werden
geconfronteerd, met name radiotherapeuten en
pathologen en voorts gynaecologen,
dermatologen en borst- en rectumchirurgen,
ontstonden allerlei projecten rond de
kankerregistratie die eigenlijk zijn zin ontleent aan
veranderingen. Zonder verandering is het alleen
maar meer of minder van hetzelfde. De
meervoudige veranderingen waren en zijn immers
van epidemische, demografische, medisch-
technologische en farmacologische aard
(beeldvorming, biomarkers en met allerlei
bijwerkingen gepaard gaande nieuwe
behandelingen). Maar een multidisciplinaire
aanpak afdwingend welke een klinisch onderlegde
epidemioloog transparantoir en onpartijdig kan
realiseren, mits ‘men’ elkaar verder niet de tent
uitvecht zoals kinderen met speelgoed. Van
urologen hoorde ik met name over prostaat- en
blaaskanker wel eens de verzuchting: wij hoorden
van onze leermeester: zoveel mogelijk alles zelf
doen en de slechte gevallen sturen we ‘gewoon’
door naar de radiotherapeut; ze hadden niet eens
zelf in de gaten hoe zeer dat een
nederlagenstrategie was. Zij waren overigens in
de jaren ’80 hard bezig om de
blaaskankerepidemie op te drijven door
verbeterde (sic) cystoscopie en biopsietechnieken
zodat elk papilloom als vermoedelijk kanker

Van meten naar overleven
(van prostaatkanker!:
herhalenderwijs)
Jan Willem W. Coebergh, sociaal-geneeskundige-epidemioloog 
Eindhoven, Integraal Kankercentrum Zuid 
Rotterdam, Maatschappelijke Gezondheidszorg
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behandeld werd. Het duurde wel 20 jaar tot de
pathologen -overigens gesteund door bepaalde
urologen- terugsloegen met hun bevindingen van
de onschuld van een groot deel van deze laesies
(proefschrift Rene Schapers, 1993). 

Rond die tijd (later beschreven in het in 1999
verschenen proefschrift van Piet Post) werd het
ook onrustig rond prostaatkanker, waarvan ik
alleen had gezien dat het in de jaren ‘80
toegenomen was met het stijgend aantal
urologen. Voorts was er bekendheid met de
vroegere obductiestudies, waaruit zoveel
prostaatkanker aanwezig bleek bij oudere
mannen. En in Duitsland was de zich tegen
screening verzettende chirurg Julius Hackethal al
in 1986 door urologen uitgemaakt voor
Schreibtischmőrdner
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-
40605673.html.

In 1992 trad ‘dus’ een gigantische
stroomversnelling op via het voorjaarscongres van
de AUA waar de in Koeweit actieve Amerikaanse
generaal Schwarzkopf en de prominente
republikein Bob Dole de Amerikaanse urologen
hadden aangespoord de kankervijand overal op te
sporen en te vernietigen in aanwezigheid van
bijna de helft van de Nederlandse urologen. Ik
was die zomer op vakantie met mijn gezin in de
Verenigde Staten en elke man van middelbare
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leeftijd was met zijn PSA bezig. Desgevraagd
zeiden de meesten het via hun golfhobby
vernomen te hebben; het was ruim geadverteerd
in de golftijdschriften (iets voor in preventie
geïnteresseerden om te onthouden).

In Noord-Brabant werd in eerste instantie
rustig gereageerd door te focussen op mogelijk
familiaire prostaatkanker, waaruit via
geïnteresseerde urologen de aanzet plaatsvond
voor een landelijke werkgroep met ook genetici en
een opsporingsprogramma. (Vasen et al.).

De rest is geschiedenis in het Antwerpse en
ook in Rotterdam. De RCT als hoogst bereikbare
voor medische bewijsvoering en het touwtrekken
tussen urologen, klinisch chemici, pathologen en
epidemiologen, later ook psychologen, was
begonnen. De ERSPC als vehikel voor
samenwerking, waaruit zoveel publicaties en vaak
meer vlug- dan proefschriften voortkwamen, zodat
slechts enkelen het spoor niet meer bijster zijn.
Maar toch een geslaagde poging om orde in de
ontstane chaos te krijgen en de Europeanen
troefden de Amerikanen op alle fronten af. Ruim
een miljoen ten onrechte van hun prostaat
beroofde mannen staat in de coulissen te wenen
en misschien klaar om zich te wreken. Sinds 2000
werd ik bij het Antwerpse smaldeel ingelijfd
vanwege validatie van doodsoorzaken bij zowel
wel als niet-gescreenden (maar dat wisten wij
niet). Acht tot negen van de tien overledenen met
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een prostaatkankerdiagnose was aan een andere
ziekte overleden met soms twijfel of die andere
ziekte niet veroorzaakt was door de behandeling.
Met indrukwekkende energie voortgestuwd bleken
de deelnemende geleerden in elk discipline
‘validerenderwijs’ verder te moeten worstelen in
schier eindeloos Europees overleg over PIN-
lesies (Pathology is Nowhere), PSA-niveaus,
herhalingsonderzoek, stagering, behandeling,
surveillance, doodsoorzaken (met andere
woorden wel 20 jaar vragend), daarbij luchtig
begeleid door de steeds meer twijfelende, maar
niet minder zelfverzekerd wordende Prof. Denis.
Die was inmiddels zelf patiënt geworden en
constateerde hoe weinig goede antwoorden er
nog waren op voor de hand liggende
prognostische vragen. 

Ook hier werden waardevolle initiatieven in het
Antwerpse ontplooid. Het simpele antwoord is
vaak, afwachten en nog eens kijken, overigens.
Mede door zijn toedoen gingen we ons in
Eindhoven steeds meer richten op onderzoek
naar kwaliteit van zorg en, spoedig begeleid door
onderzoek van kwaliteit van leven (Mols en van
de Poll-Franse).

Wist u dat het beroemde Amerikaanse
National Cancer Institute in 1937 is gesticht
doordat de Amerikaanse vrouwen (veel last
hebbend van laat ontdekte en agressief
behandelde, inclusief ongerichte bestraling, borst–
en baarmoederhalskanker) massaal actie voerden
via het Congress en in feite tegen het
kankerestablishment te hoop liepen? 

De laatste jaren worden steeds intensievere
discussie gevoerd tussen en met urologen, zeker
nu ook de imaging en de radiotherapie verbeterd
is, over concentratie van behandelingen. Als
sluitstuk daarvan kwam zojuist een boekske
gereed, een zgn. Factsheet over detectie,
stagering en behandeling van prostaatkanker in
het door IKZ bestreken deel van Zuid Nederland.
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De belangrijkste lessen tot nu lijken uit mijn
gezichtspunt:

1. Wanneer je een kankerdiagnose vroeger
kan stellen, bv. screenenderwijs, helaas vaak
weinig specifiek, dus met veel fout-positieve
uitslagen: er is juist dan tijd om de verschillende
opties te overwegen, en aldus herhalenderwijs te
worden (in Nederland: fiets niet naar het
onderzoekscentrum). 

2. Dit is per definitie een multidisciplinaire
aangelegenheid. 

3. Er mag nooit gescreend worden op kanker
zonder dat er een lopende kankerregistratie

achter zit die niet alleen onmiddellijk kan
waarschuwen, maar bovenal die
waarschuwingssignalen kan afgeven naar artsen,
patiëntenverenigingen en publieke
gezondheidsautoriteiten. 

4. Kwaliteit van leven na onderzoek is en blijft
broodnodig als correctie op tot overdrijving
geneigd medisch handelen, maar ook bij (te?)
grote terughoudendheid. (Het moderne ziekenhuis
is geen nosocomium meer: vroeger in de
volksmond in Leiden bekend als: ‘nou zo kom je
om’.)
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Diagnose prostaatkanker, bij
wie, wanneer en hoe?
Dr. Johan Braeckman
Uroloog UZ Brussel 

We beschikken over de
middelen om prostaatkanker in
vroege (soms te vroege) stadia
van de ziekte te diagnosticeren. De aanleiding is
meestal een verhoogde PSA-waarde in het bloed.
Daarna wordt meestal een rectaal onderzoek
uitgevoerd, eerst een palpatie met de vinger en
dan een echografie met een speciale transrectale
sonde. Soms wordt een knobbel gepalpeerd of
een echo-verdacht beeld gezien, meestal niet. In
dat geval worden meerdere prostaatbiopten
genomen. Het aantal biopsies is sinds de jaren
’90 gestadig gestegen. In het begin werden
standaard zes biopten afgenomen, dit aantal
verhoogde naar 10-12-16-uiteindelijk
saturatiebiopsies, wat betekent minstens 20 tot 1
per milliliter prostaatweefsel. Het gemiddeld
prostaatvolume bij de patiënten die biopsies

krijgen ligt rond 35 cc!
Het resultaat van die agressieve PSA en

biopsie-recrutering is dat we veel te veel nutteloze
biopsies nemen en binnen de groep patiënten met
positieve uitslag, dus aanwezigheid van
kankercellen bij biopsie, te vaak indolente
prostaatkanker vaststellen. Indolente
prostaatkanker is niet gevaarlijk en kan meestal
jaren gevolgd worden zonder dat er gevaar is voor
de patiënt. Probleem is wel dat zowel
overangstige patiënten als overactieve urologen
ervoor zorgen dat er ook aan overbehandeling
wordt gedaan, met alle gevolgen van dien op het
vlak van levenskwaliteit (bijwerkingen van de
behandelingen) en economie (kostprijs en
inactiviteit). 

We moeten ons dus herbronnen en zoeken
naar een goede manier om betere selectie te
maken van de patiënten die moeten nagezien
worden. En alles begint natuurlijk terug bij de
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PSA. Vakkundig gebruik van PSA is de eerste
stap naar een betere selectie. Dat gebeurt op
basis van risicoprofielen, aan de hand van
vaststaande en meetbare criteria proberen we
vooraf aan te duiden bij wie de test zinvol is. Ook
de verdere stappen worden dan steeds
afhankelijk gemaakt van die initiële criteria en van
de onderweg bekomen resultaten. Zo zal bv. een
verhoogde PSA-waarde van pakweg 10 bij een
+70-jarige suikerzieke en hypertensieve patiënt
niet dezelfde bekommernis veroorzaken dan een
waarde van 6 bij een gezonde 50-plusser. 

Men kan ook op voorhand bepaalde stappen
met de patiënt bespreken en daaruit beslissen om
bepaalde diagnostische stappen niet te zetten
omdat ze toch geen consequenties zouden
hebben. Iemand die op voorhand stelt dat hij geen
chirurgie noch bestraling wenst voor een
gebeurlijke prostaattumor moet ook niet tot het
uiterste gaan om zo’n tumor vast te stellen. 

Het komt erop neer dat we ons moeten
bezinnen eer we beginnen. Pas gaan voor een
‘full’ diagnose wanneer we denken dat dit relevant
is en dat de patiënt dit ook zal aanvaarden.
Risicoprofielen, probabiliteitstabellen,
nomogrammen, etc., kunnen helpen om dit
optimaal bij te sturen.

Minder nutteloze onderzoeken en minder
nutteloze behandelingen maken gelukkiger
patiënten.

Prostaatklachten…de huisarts wil niet
alleen oplossen wat vanzelf overgaat.
Hans Randsdorp

Voorzitter van de
ProstaatKankerStichting.nl, de
Nederlandse patiëntenorganisatie
voor mannen met prostaatkanker
en hun naasten.

In een krantenartikel vertelt
een huisarts hoe haar spreekuur
verloopt.

Een lange rij pijntjes, verkoudheden,
schimmelnagels, vermoeidheid, en vooral angsten
voor allerlei enge ziektes trekt voorbij. Vroeger
vroeg je aan moeder advies, zo merkt ze op.

Nu gaan mensen, gewapend met
internetkennis, op zoek naar erkenning voor hun
probleem en naar een verwijzing voor
bloedonderzoek, en geavanceerde
onderzoekstechnieken.

Zij vertelt hoe zij zich als arts verwant voelt
aan een detective en hoe zij al deducerend haar
patiënten probeert te helpen aan een
geruststellende diagnose.

Dat gaat ongeveer als volgt: bij een vrouw van
55 sluit ze om te beginnen alle mannen- en
kinderziekten uit. 

Als de vrouw binnen komt lopen, haar geur
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niet bijzonder opvalt en haar eigen verhaal vertelt
kan er geen sprake zijn van kortademigheid, een
neurologische of een dramatische spierziekte en
zal zij niet eenzaam en onverzorgd of verslaafd
zijn.

Zo gaat ze nog even door met haar
opsporingswerk en komt dan tot een diagnose die
de patiënt echter zelden tevreden stelt.

Waarom dan niet, zo verzucht zij, en typeert
de ontevreden patiënt dan als een individu die
kennis vergaart uit allerlei bronnen en op basis
daarvan nogal eens denkt dat er een olifant in
aantocht is als er getoeter aan het eind van de
straat te horen is.

Bovendien verlangen, ja eisen, patiënten vaak
dat zij gediagnosticeerd worden met
gebruikmaking van bloedonderzoek en
geavanceerde scanning technieken.

Zij hanteert echter als richtlijn dat ze 80% van
alle diagnoses kan maken op basis van wat de
patiënt zelf vertelt, 10% van de gevallen vergt een
lichamelijk onderzoek en slechts in 10% van de
gevallen moet een nader onderzoek overwogen
worden.

De arts meent dat een op deze wijze tot stand
gekomen diagnose van een deskundige huisarts
toch niet opweegt tegen duizend patiënten die op
nadrukkelijk eigen verzoek nodeloos nader
worden onderzocht, dan angstig gemaakt, en aan
overbehandeling blootgesteld.

Een huisarts krijgt voornamelijk te maken met
klachten die vanzelf overgaan, is haar conclusie.

Haar verhaal is weliswaar bewust
gechargeerd, maar wel rijst de vraag op hoe deze
huisarts dan een man met prostaatklachten
tegemoet treedt.

De huidige richtlijn van het Nederlands
Huisartsen Genootschap (NHG) voor de
advisering van mannen met prostaatproblemen of
vragen over prostaatkanker, stelt niet gerust.
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Huisartsen wordt geadviseerd uit te gaan van
prostaatkanker die langzaam groeit en vrijwel
uitsluitend voorkomt bij mannen die ouder zijn dan
70 jaar en daarvan in 90% van de gevallen nooit
last zullen ondervinden.

Erfelijke invloed wordt ontkend en er worden
meerdere argumenten genoemd om de patiënt te
adviseren niet een onderzoek uit te laten voeren
anders dan het rectale toucher.

Het voorkomen en de nare bijwerkingen van
overbehandeling worden breed uitgemeten.

De huisarts wordt als het ware uitgenodigd
alleen aan nader onderzoek mee te werken als de
patiënt zelf nadrukkelijk die wens uit.

In Engeland is onderzoek verricht naar het
ontdekken van kanker.

- 33% van alle kankers wordt niet door de
Engelse huisarts bij het eerste consult ontdekt.
Zelfs niet als er klachten zijn.

- 20% wordt na drie of meer consulten
ontdekt.

- 7% pas na vijf of meer consulten.

Afgezien van de representativiteit van het
verhaal van de huisarts en de juistheid van de
Engelse cijfers voor Belgische en Nederlandse
huisartsen, bevestigt dit beeld het bestaan van
‘doctor’s delay’ bij het ontdekken van
prostaatkanker. De PKS hoort deze signalen vaak
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en is daarnaast verontrust over de grondhouding
die uit de richtlijnen van het NHG blijkt.

Er is dus alle reden om als
patiëntenorganisatie een standpunt in te nemen
over de wenselijkheid van een andere benadering
door de huisartsen

De PKS formuleert de uitgangspunten voor de
houding van huisartsen bij het behandelen van
prostaatklachten als volgt:

- De huisarts voorkomt een monoloog van
zijn kant voert een dialoog met de patiënt. 

- De huisarts verzekert zich ervan dat de
patiënt beschikt over een keuzehulp. Hiertoe
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moet, naast andere betrouwbare hulpmiddelen,
ook de patiëntenorganisatie onder de aandacht
van de patiënt gebracht worden.

- Patiënt en huisarts beslissen samen.
Geciteerde huisarts vertelt aan het eind van

haar verhaal dat zij het anders wil en dat het
anders moet.

Daar vinden wij elkaar.
In onze ogen is de huisarts als medisch

generalist en vertrouwenspersoon in staat en bij
uitstek aangewezen om de patiënt te
ondersteunen in zijn zelfmanagement.

De huisarts kent alle medische en sociale
omstandigheden waarin de patiënt verkeert en
kan in dialoog met de patiënt het hele traject van
onderzoek, diagnose, behandeling en nazorg
begeleiden.

Maar val de huisarts dan niet meer lastig met
klachten die vanzelf overgaan.

En de huisarts zal, daartoe gestimuleerd door
de NHG, zijn zorg voor de mannen met
prostaatklachten anders en met meer kennis
moeten organiseren.

En overigens zijn wij van mening dat op de
kosten van de huisartsenzorg niet bezuinigd kan
worden. 

De voetrally had minder deelnemers dan
gewoonlijk omdat we vergeten waren dat de
kernstad op die zondag autovrij was. Zullen we
zeker bij de volgende editie eventjes controleren.
Toch genoten vele senioren van een gezonde
wandeling met mooi weer. Vanzelfsprekend was
er weer een diamant te winnen en die ging dit jaar
naar de heer Marcel Verhulst uit Deurne. 

Vernieuwing van ons
lidmaatschap 2012
We naderen het jaareinde en weldra staan we

in 2013. 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 € 
Steunend lid: 40 €
Feel+ (bewegingsles) 3 € bijkomend bij
het lidmaatschap

Blijf ons dus steunen en schrijf vandaag uw
lidgeld over op ons gekend nummer:

403-7149301-86
IBAN : BE 78 4037 1493 0186 
SWIFT : KREDBEBB

En je PROSTAATinfo valt in de bus.

60+ op Ontdekkingstocht
16.12.2012
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Zelfzorg: Feel+ en voeding
Willy Walschaert – Wij Ook

De invloed van voeding en
beweging zou kanker en/of de
terugkeer ervan kunnen
beïnvloeden, en is een
onderzoeksgebied dat steeds
meer aandacht krijgt.

Op basis van beschikbare
gegevens wordt aangeraden de
aanbevelingen ter preventie van kanker te volgen
en zo tevens het risico op andere ziekten, zoals
hart- en vaataandoeningen te verlagen.

Ik zou even willen stilstaan bij drie belangrijke
items nl. ‘Voeding, Beweging en Zelfzorg’ en hoe
nuttig het is dagelijks de nodige discipline op te
brengen, om de kerngedachte van deze
begrippen, zoveel mogelijk toe te passen.

Voeding
‘Voeding’ is onlosmakelijk verbonden met

‘Beweging’, want bewegen vraagt energie en die
halen wij uit onze voeding, zonder energie geen
beweging. 

Over voeding zijn er zoveel stellingen als er
voedingsstoffen zijn en iedereen heeft wel een
andere mening. Hierover in detail gaan zou ons te
ver leiden, ik ga mij dus beperken tot enkele
zaken waar velen het mee eens zijn, maar het
desondanks toch niet toepassen, zoals:

1. Kies voor plantaardig voedsel: uit
onderzoek blijkt dat wat we binnenkrijgen via onze
dagelijkse voeding, o.a. mineralen en vitaminen,
het risico op kanker kan beïnvloeden. Een
plantaardig voedingspatroon in combinatie met
een gezond gewicht en voldoende
lichaamsbeweging is de beste manier om risico
op kanker te verlagen.

We onderscheiden o.a. in plantaardig voedsel
verschillende grote groepen, nl. groenten, fruit,
granen, peulvruchten, wortel- en knolgewassen en
enkele andere.

Tracht dagelijks uit deze groepen enkele
porties te nemen en varieer in de keuze ervan.

Bij het bereiden van plantaardig voedsel, zoals
bij koken en stomen, zijn doorgaans geen extra
vetten nodig, hierdoor blijft het aantal calorieën
per maaltijd beperkt.

2. Vervang groenten en fruit niet op eigen
initiatief door vitaminesupplementen. Het is

namelijk nooit bewezen dat de voedingsstoffen in
vitamine- en mineralensupplementen werkzaam
zijn als je niet de overige stoffen binnenkrijgt die
wel in groenten en fruit voorkomen, maar niet in
de supplementen. 

Indien u toch supplementen wenst te nemen,
vraag dan eerst advies aan uw arts.

3. Drink elke dag ca. één liter water en vermijd
dranken met toegevoegde suikers.

4. Beperk volgende zaken: zout, alcohol,
vlees, gebak, vetten, suiker. Een eenvoudig
middel om uw consumptie hiervan te verlagen, is
door dit geleidelijk te doen en uw smaak hieraan
te laten gewennen. Smaakpapillen hebben tijd
nodig om zich aan te passen. Een
voedingsdeskundige kan soms helpen om
specifieke vragen hierover te beantwoorden.

5. Vermijd overgewicht. Plantaardig voedsel
heeft relatief weinig calorieën en helpt zodoende
het lichaamsgewicht op peil te houden.

Noten en zaden vormen een waardevolle bron
van vezels, essentiële vetzuren, vitaminen en
mineralen. Eet ze met mate want zij bevatten veel
calorieën.

6. Voor diegenen die roken zou ik zeggen:
tracht hiermee te stoppen en schakel over op
‘Bewegen’. 

Feel+ & bewegen
Vroeger werd bij ziekte en moeheid vaak rust

voorgeschreven. Rust heeft echter als bijwerking
dat de conditie verder achteruit gaat. Onderzoek
leert dat langzaamaan sportief bewegen een
belangrijke bijdrage kan leveren aan het
opbouwen van de conditie en aan herstel. 

Circa tien jaar geleden ontstond de overtuiging
dat lichaamsbeweging zinvol kon zijn in de
preventie en de strijd tegen kanker. En dat was
dan nog alleen het idee bij professionelen. 

De heersende opinie was en is nog vaak:
mensen met kanker hebben het al moeilijk
genoeg, waarom het hen dan nog moeilijker
maken met fysische oefeningen.

Maar meer intensief en gerichter onderzoek
leverde steeds meer het bewijs voor het
tegendeel.

Huisartsen, sportartsen en oncologen raden
meer en meer kankerpatiënten aan om fysiek
terug actief te worden en zo intens als hun

PI 11(2012)4 Q9_Prostaatinfo Werkversie  11/12/12  11:59  Page 11



toestand het toelaat. Sterker nog het advies is
‘Inactiviteit wordt best vermeden’.

Nogal te vaak wordt gezegd aan zieke
mensen ‘Mat jezelf niet te veel af zodat je goed
kan herstellen’. Bij een acuut probleem is dat
advies meestal correct, bij een chronische
problematiek is dat meestal juist niet.

Regelmatig bewegen heeft een positieve
invloed op de gezondheid. U zal zich beter voelen
als u regelmatig beweegt. Het zal ook een positief
effect hebben op uw vermoeidheid. 

Kanker en de behandeling ervan hebben een
grote impact op uw lichamelijke en geestelijke
gezondheid, wat zich o.a. kan uiten in
vermoeidheid. Kenmerkend is dat de mate van
vermoeidheid niet in verhouding staat tot de
verrichte lichamelijke activiteit. Hoe paradoxaal
het ook moge klinken, hoe minder activiteit u doet,
hoe sneller u moe zal worden. Dit wil zeggen te
veel rusten is niet goed. Door te blijven bewegen,
weliswaar binnen de grenzen van uw
mogelijkheden en in geleidelijke opbouw, ervaart u
wat u nog wel kunt. 

Een combinatie van beweegactiviteiten in de
voor- en/of namiddag met een rustpauze in de
loop van de dag is een goede manier om de
vermoeidheid beter te kunnen beheersen en toch
geleidelijk aan meer conditie op te bouwen.

Uw hartfunctie verbetert als u meer gaat
bewegen. Uw hartslag in rust wordt trager
waardoor uw hart minder wordt belast. 

Algemeen genomen zijn bijna alle
bewegingsvormen goed, indien men nog gewoon
kan blijven praten tijdens de activiteit, want dit
geeft reeds een indicatie dat men zich niet aan
het forceren is.

Tracht de trap te nemen in plaats van de lift,
de fiets in plaats van de auto.

Bij het kiezen van uw bewegingsactiviteiten
dient u steeds rekening te houden met uw eigen
kunnen. Het is niet goed als u dagen na een
activiteit nog spierpijn voelt, in dat geval hebt u te
veel inspanning gedaan en moet u de volgende
maal het rustiger aandoen. Het is echter heel
belangrijk al uw activiteiten in een goede balans
uit te voeren om zodoende op langere termijn uw
energie te verhogen en geleidelijk op te bouwen.

Het komt er dus op aan niet te veel, maar
zeker ook niet te weinig in te spannen.

Blijvend bewegen
Hierbij enkele adviezen om op verantwoorde

wijze ‘Sportief te blijven bewegen’:
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* Kies een activiteit die u leuk vindt en die bij u 
past. 
* In groep is gezellig en motiverend.
* Bouw duur, intensiteit en frequentie geleidelijk 
op.
* Minimaal een half uur per dag sportief bewegen 
is een goed streven.
* Rust even uit als het te inspannend wordt.
* Variatie voorkomt verveling.

Zonder in detail te treden kan men algemeen
stellen dat ‘Bewegen’ de volgende voordelen
heeft:

* Het verkleint de kans op verschillende soorten 
kanker.
* Het verkleint de kans op hart- en vaatziekten
* Het verlaagt het cholesterolgehalte in het bloed.
* Het verlaagt de bloeddruk.
* Het heeft een effect op ons afweersysteem, 
waardoor u beter bestand bent tegen infecties.
* Minder kans op diabetes.
* U blijft beter op gewicht.
* Het ontspant.
* Bestrijdt stress en depressies.
* Het geeft u meer energie.
* Betere nachtrust
* Minder vermoeidheid.

De basis van het ‘Feel+’ programma is het
woord ‘James’ en dat staat voor:

de J van Jogging
de A van Abdominalen
de M van Musculair
de E van Energie
de S van Soepelheid
Voor al deze zaken, doen wij in groep

oefeningen. Deze in groepsverband uitvoeren is
motiverend en dit ‘Feel+’ programma biedt ‘Wij
Ook’ aan, elke woensdag tussen 10 en 11 uur,
behalve tijdens de schoolvakanties, en ook u bent
daar welkom.

Het is wel de bedoeling om thuis op een
zelfgekozen tijdstip en duur, deze oefeningen 2 à
3 maal wekelijks uit te voeren, buiten dat ene uur
van de woensdag.

Zelfzorg
De keuze die u nu maakt om te starten met

‘Bewegen en zorg te dragen voor uw voeding’ is
een fundamentele keuze die u maakt voor ‘Leven
in uzelf’ en tegelijkertijd zal dit ook positief zijn
voor uw omgeving.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat
beweging en het nemen van antidepressiva
vergelijkbare resultaten geeft. Dus is de keuze wel
snel gemaakt.
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Actieve opvolging
Patiënten met een lage risico prostaatkanker

kiezen eerder voor actieve opvolging dan chirurgie
of radiatie zo ze een team artsen consulteerden in
vergelijking met een consultatie bij één specialist. 

Deze boodschap uit de Journal of Clinical
Oncology bevestigt wat we wisten: dat
monospecialisten graag uitvoeren waar ze goed in
zijn zonder zich af te vragen of het wel echt nodig
is.

AUA Daily Scope, 31.07.2012
Aspirine laat langer leven
Capsure, Cancer of the Prostate Strategic

Urological Research, een nationale database uit
de USA laat weten dat op 6.000 mannen met
lokale prostaatkanker, behandeld met chirurgie of
radiotherapie, er slechts 3% stierven door
prostaatkanker na tien jaar wanneer ze aspirine
namen. Aspirine verhoogde hun
overlevingskansen met meer dan de helft. 

Zoals wij blijven zeggen: wat goed is voor je
hart is ook goed voor je prostaat.

AUA Daily Scope, 28.08.2012
Alternatieve geneeskunst
De Parijse OCMW hospitalen (‘Hopitaux de

Paris’) willen meer alternatieve geneeswijzen in
haar instellingen. Hiervoor wil ze een ziekenhuis-
universiteitscomité oprichten rond de
complementaire geneeskunde aangaande
onderzoek, interne erkenning en zorgactiviteit. 

Dit is niet hetzelfde als meer aandacht naar de
patiënten en hun omgeving zien gaan, wat moet

KORT
Brigitte Dourcy-Belle-Rose

De fysieke conditie kan snel afnemen. Zeker
bij senioren en zieke mensen. Omdat bewegen
hen moeilijk valt, gaan ze het minder doen
waardoor ze hun spieren niet meer trainen en hun
inspanningscapaciteit nog verder afneemt. Dat
kan ook nefast zijn voor het herstel. Want actieve
spieren kunnen stofwisselingsprocessen onder
controle houden.

Voor gezonde mensen geldt: hoe beter de
fysieke conditie, hoe beter de genezingskansen.
Voor mensen met kanker is dat niet anders.

Stilzitten is ook voor hen minder dan ooit een
optie.

Tot slot
Drie bedenkingen over: ‘Voeding, Beweging

en Zelfzorg’.
-Een eenvoudig oud spreekwoord met een

grote waarheid zegt ‘Rust roest’.
-Wat betreft voeding ‘Eet of drink niets waar u

een aversie tegen hebt’.
-En zelfzorg ‘Wij hebben maar één lichaam,

één ziel en één karma, wees er zuinig op en
spring er zorgvuldig mee om’.

leiden tot een patiëntgerichte geneeskunde waar
ieder van ons in past als een specifieke
patiëntgeconcentreerde geneeskunde. 

De Nieuwe Gazet, 5.10.2012
Dutasteride bij actieve opvolging

prostaatkanker
Gebaseerd op repetitieve biopsies bij

patiënten met prostaatkanker, onder actieve
opvolging, daalt absolute risico op
Gleasonprogressie van 48 naar 38% na drie jaar. 

Met gelijke studies dienen herhaald.
Fleshner NE et al. Lancet 2012; 379:1103
Een Schots prostaatkankergen
Een Schots prostaatkankergen dat de groei

bevordert. Gevonden in een studie van de
universiteit van Edinburgh. Dit gen met de naam
Decorin was erg verminderd in kankercellen
tegenover normaal prostaatweefsel. (Medical
Research Council) Dit zou kunnen leiden tot een
test van diagnose prostaatkanker. 

Ken Mastris – Prostate Cancer UK, BBC
News, 4.08.2012

DNA voor Dummies
Bij de uitbreiding van het project ENCODE, de

zoektocht naar de uiteindelijke samenstelling en
functies van het menselijk genoom, komt het DNA
weer in het vizier. 

De beloften zijn tot nu toe veel groter dan de
werkelijkheid inzake kankerbehandeling. 

Testen met epi DNA wijzen op mogelijke
diagnose. Allemaal interessant maar er zal nog
heel wat water door de Schelde vloeien voor we
zover staan. 

De Nieuwe Gazet, 25-26.08.2012
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De PIVOT-studie 
Officieel standpunt van de American Urological

Association rond de publicatie van de Prostate
Cancer Intervention versus Observation Trial
(PIVOT).

Waar de trend in deze gerandomiseerde
studie het observeren dat radicale prostatectomie
bij deze 731 patiënten geen vermindering van
mortaliteit brengt door prostaatkanker ten opzichte
van observatie na tien jaar. Eigenlijk de
bevestiging van andere gelijkaardige studies. Er
was dan ook overbehandeling.

Ondanks de fouten in de studie (zeker te
weinig patiënten) wijst de trend er ook op dat we
moeten rekening houden met de hoge
risicopatiënten die wel genieten van een radicale
ingreep.

We waarderen dat de nieuwe uitslagen van
deze US-gerandomiseerde studies besluiten
volgen van de ERSPC (de grote Europese studie
met 162.000 deelnemers). 

News AUA, 24.07 2012

Het nieuwe antiandrogeen
Xtandi, de VS-naam voor MDV 3.100, is

goedgekeurd voor de behandeling van patiënten
met castratieresistente prostaatkanker. De
klinische proeven lieten een overleving van vijf
maanden aantonen tegenover een placebo. Deze
pil is goedgekeurd door het FDA, maar nog niet
door het European Medicines Agency (EMA) in
Londen.

Een nieuwe ster is geboren. Te volgen.
AUA Daily Scope, 4.09.2012
De PET-scan
De FDA heeft het nieuwe product Choline-11

goedgekeurd voor de toepassing in de diagnose
van prostaatkankermetastasen met behulp van de
zogenaamde PETscan. Toch werden nog 15 tot
47% vals-positieve scans afgelezen. 

Dus positieve PET dienen nog altijd
nagekeken op bevestiging door biopsie. 

AUA Daily Scope, 19.9.12 
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De herfst brengt veel meer dan regen en
koude. Alle segmenten van onze maatschappij
hernemen hun activiteiten met hernieuwde kracht
na het zomerreces. Ook wij ontsnappen niet aan
deze cyclus, die ik persoonlijk ervaar als vreemd
aan het humanisme, om noodzakelijk en soms
gedwongen te ontspannen in bezieling en
daadkracht.

In september dit jaar hebben we dus drie grote
activiteiten ingericht, te weten: op 15 september
de ‘Europese patiëntendag voor patiënten met
prostaatkanker’ in de raadzaal van het
provinciehuis te Antwerpen; op 16 september de
‘Ontdekkingstocht 60+’ van Antwerpen, de
voetrally tegen kanker; en tenslotte op 19
september de ‘European Prostate Awareness Day
(EPAD)’ in het Europees parlement te Brussel. U
vindt hierover informatie in de volgende aflevering.

De tiende verjaardag van de wet op de
patiëntenrechten hebben we al in het vorige
nummer besproken. Het valt evenwel op dat in de
mededelingen van die dag er nooit gesproken
wordt over patiëntenplichten. In de huidige context
van de vergrijzing van de bevolking, de massa
babyboomers die hun pensioen bereiken, de
ongekende ontwikkeling van de geneeskunde en
de economische en financiële crisis, is het echt
noodzakelijk alle betrokkenen niet alleen te
betrekken maar ze ook mee verantwoordelijkheid
te geven. Alleen op deze basis zal het echt
mogelijk zijn het Europees
gezondheidsprogramma ‘Horizon’, dat loopt tot
2020 een kans te geven.

Let wel dat de onheilsberichten in de media
nog alleen maar gaan over de pensioenen en de
rekening om deze massa mensen met
levenskwaliteit in stand te houden (op dit ogenblik
reeds 9% van bbp). Het moet ons dan ook niet
verwonderen dat de Eerste minister, Elio di Rupo,
de uitgaven van de federale staat bevriest na de
verkiezingen en dat de artsensyndicaten
congressen organiseren over de rantsoenering
van geneesmiddelen. Wie zichzelf nuttig wil
maken doet best niet alleen de levenskwaliteit
maar ook de kosten/baten aspecten te bekijken.

Ook het dopingrelaas van Lance Armstrong
kreeg bijzondere media-aandacht. De vergruizing
lijkt algemeen en gebeurt grondig. Is het aan de
aandacht ontsnapt dat hij een voorbeeld was voor
alle jonge mannen met uitgezaaide testiskanker?

Zijn genezing was een voorbeeld van inzet van de
urologische dienst van de Indiana State University
maar ook van een menselijke strijd om dit te
overleven. De vernoemde producten als cortisone,
EPO en bloedtransfusies waren voor hem de weg
naar genezing. Begrijpelijk dat men dan diezelfde
producten neemt om de weerbots van uitputtende
inspanningen te overwinnen. Wat is het verschil
met hoogtestages of Australische voeding voor
Chinese zwematleten? Wie heeft nog nooit een
cortisone-spuit gekregen om terug aan het werk of
aan een hobby te gaan? Het is duidelijk dat
schadelijke doping tegenover de atleet en
tegenover de maatschappij verwerpelijk is maar
heeft zich iemand afgevraagd of EPO de schade
veroorzaakt door prostatitis voorkomt? Lance
moet hangen maar verzachtende omstandigheden
dienen overwogen over dit boegbeeld voor alle
kankerpatiënten.

Lof der gezondheid
Normaal worden

nieuwe boeken besproken
als een afzonderlijke
boekbespreking maar we
maken een uitzondering
voor het boek ‘Lof der
gezondheid: Van apologie
tot utopie?’ van de hand
van Louis Ide, senator, en
uitgegeven door
Pelckmans Uitgeverij nv,
Kalmthout, ISBN 978 90
289 6593 5. 

Wanneer je een boek
voor u krijgt met deze cryptische titel van een
NVA-senator met een inleiding van vier bladzijden
door Guy Peeters, gewezen secretaris van de
Socialistische Mutualiteiten, weet men dat het
lezen van dit manuscript een dieper en juister
inzicht zal brengen in onze complexe
gezondheidszorg. Ook algemeen kan men zich
inleven. De boutade dat we driemaal doodgaan:
de eerste keer juist niet door kanker, de tweede
keer juist niet door hartfalen en een derde keer
aan ouderdom en dementie, vat onze
hedendaagse problemen in de gezondheidszorg
samen in één zin.

Waar beiden nog wel van mening verschillen
over de juiste bedragen van de communautaire
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In de schaduw van Kos
Louis Denis
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overdrachten geraken ze wel akkoord over de
kritische factoren die de gezondheidszorg
bepalen. Het lezenswaardig boek gaat van een
echte apologie, uitermate goed beschreven in al
zijn verscheidenheid, naar een utopie waar de
taalgrens de zorggrens is. Het zal geen
gemakkelijke opdracht worden daar alle actoren,
en niet van de minste, betrokken worden bij een
oplossing en waar iedereen kan en moet
besparen zonder dat het pijn doet. Niet alles is
mogelijk utopie maar uitgaande van gezonde
principes van verdeling en gepast optreden, blijft
het mogelijk ons systeem van sociale
gezondheidspolitiek te bewaren in een moeilijke
toekomst. Responsibilisering lijkt ergens een
sleutelwoord en dat dit ook voor de patiënt geldt
(p.141) beamen we volkomen.

Enkele jaren geleden al refereerde minister
Monica De Coninck in onze jaarlijkse Europese
patiëntendag naar de Geneeskundige Dagen
Antwerpen 1980: aan de universiteiten werd toen
gevraagd om in de artsenopleiding  aandacht te
besteden aan de baten-kosten.

Wie nog twijfelt aan verschillen, bv. inzake
kankerzorg, herinneren we graag dat mevrouw
Leona Detiège, als minister van pensioenen en
sociale zorg, reeds in de jaren ’90 van vorige
eeuw de aanzet gaf tot een ernstige
kankerregistratie in Vlaanderen langs de
toenmalige VACK (Vlaams AdviesCommissie voor
Kankerpreventie). Het heeft tot 2005 geduurd voor
de Franstalige administratie besefte dat ze
internationaal uitgesloten werd en we dus maar
best een Belgische registratie konden opzetten.
Leona Detiège is nu recent herbenoemd als
senator. Een gelegenheid om snel met senator
Ide een en ander door te praten. 

Kortom, de publicatie van senator Ide is een
aanbevolen boek voor iedereen die zich een
beeld wil vormen van de achtergronden rond het
gezondheidsbeleid in dit land. We denken nog
altijd dat het een goed systeem is maar dat er
tientallen kleine verbeteringen nodig zijn,
gedragen door een groot principe van correcte en
sociale draagkracht van ieder. We hopen op de
toekomst.

Prostaatkanker: wanneer standaard-
therapie faalt: wegwijs in de
behandeling.
Prof. dr. Frans M.J. Debruyne

Professor of Urology, Medical and General
Director Andros Men's and Gynos Women’s
Health Institute

Vandaag is ook in bredere
bevolkingslagen bekend dat
prostaatkanker de meest
frequente kwaadaardige
aandoening is die bij de man
voorkomt. Gelukkig is dit
kwaadaardig gezwel meestal
langzaam groeiend en zeker in een vroeg stadium
–als dit al nodig is– goed behandelbaar. De
verbeterde vroegdiagnostiek heeft ertoe geleid dat
nu bijna alle nieuwe prostaatkanker gevallen in
een beginnend stadium ontdekt worden.
Genezende behandeling is dan doorgaans goed
mogelijk. Echter, bij een enkele patiënt komt de
diagnostiek nog steeds te laat. Bij deze patiënten
is er dan al sprake van een voortgeschreden
lokale tumor of wel van uitzaaiingen. Daarnaast

zijn er patiënten, die ondanks een vroeg
toegepaste behandeling, hetzij operatie, hetzij
bestraling, toch een herontwikkeling van de ziekte
met uitzaaiingen krijgen. 

De standaardbehandeling bij het
voortgeschreden prostaatcarcinoom is hormonale
therapie. Deze therapie bestaat uit het wegnemen
van het mannelijk hormoon. Dit hormoon
(testosteron) stimuleert de groei en progressie van
prostaatkanker. Door uitschakeling van dit
hormoon kan de ziekte worden tegengehouden en
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zelfs teruggedrongen. Dit lukt inderdaad bij de
meeste patiënten. Het wegnemen van het
mannelijk hormoon heet castratie. Dit kan
gebeuren op chirurgische wijze (orchiectomie: het
wegnemen van de testikels waar het grootste deel
van het testosteron wordt geproduceerd) of wel
door middel van medicamenteuze castratie: het
toedienen van vrouwelijke hormonen
(oestrogenen) of injecties van zogenaamde
GNRH-analogen (of antagonisten). Deze
middelen blokkeren de productie van testosteron
in de testikels. Als deze standaardbehandeling
moet worden toegepast, kiezen de meeste
mannen voor medicamenteuze castratie door
middel van depot injecties (maandelijks, 3-
maandelijs of 6-maandelijks, afhankelijk van het
preparaat). 

Bijna alle mannen reageren gunstig op deze
therapie. De duur van deze gunstige reactie is
echter niet bij alle mannen even lang (varieert van
twee tot meerdere jaren, gemiddeld drie jaar) en
uiteindelijk zullen veel mannen een
herontwikkeling van hun prostaatkanker ervaren.
De ziekte is dan hormoonresistent, of te wel
castratieresistent, geworden.

Aangezien heropleving van de ziekte en
uitzaaiingen (meestal in de botten gelokaliseerd)
doorgaans gepaard gaan met symptomen van
(veel) botpijn, is pijnbestrijding essentieel. Als de
ziekte opnieuw actief wordt, is in eerste instantie

niet de duur van het leven, maar de kwaliteit
ervan de eerste doelstelling. Als een combinatie
van beide kan worden bereikt, is dit des te beter.
Gelukkig gaan alle behandelingsmogelijkheden
voor het castratieresistente prostaatkanker
doorgaans gepaard met significante
pijnverlichting. Dit is in elk geval een positief
gegeven. 

Welke behandelingsmogelijkheden zijn er?
Deze kunnen in enkele categorieën worden
gegroepeerd:

• Second line hormonale therapie
• Chemotherapie
• Nieuwe medicatie
• Experimentele therapie
• Gerichte en actieve palliatie
• Passieve sedatie en euthanasie
Second line hormonale therapie
Deze therapie bestaat uit hogere doseringen

van oestrogenen. Bij een hoge dosering kan de
ziekte door gebruikmaking van bijvoorbeeld
honvan (fosfestrol) of estradurine (polyoestradiol
fosfaat) toch weer tijdelijk worden teruggedrongen
en hierbij kunnen met name de pijnklachten
worden verlicht. Deze behandeling wordt echter
niet vaak meer toegepast omdat er intussen
nieuwe en minder schadelijke mogelijkheden
bestaan. 

Chemotherapie
Lange tijd is het voortgeschreden

prostaatkanker beschouwd als
chemotherapieresistent. Bovendien heeft
chemotherapie veel bijwerkingen, die door de
dikwijls toch oudere man die door de ziekte is
aangetast, niet goed wordt verdragen.
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Voorbeelden hiervan uit het verleden zijn
mitoxantrone en estramustine. Deze konden de
ziekte wel enigszins en voor korte duur
tegenhouden, maar gaven zoveel bijwerkingen,
dat de kwaliteit van leven en zelfs de
levensverwachting zelf er soms negatief door kon
worden beïnvloed. 

Recent zijn er enkele nieuwe middelen, zoals
docetaxel, ter beschikking gekomen en meer
recent cabazitaxel. Dit laatste middel, dat iets
minder toxiciteit heeft maar toch ook nog relatief
veel bijwerkingen kan geven, is recent uitvoerig
onderzocht. Hierbij is aangetoond dat er, in
vergelijking tot het toch meer toxische
mitoxantrone, uiteindelijk een significante
levensverlenging kan worden bereikt, zij het wel
dat deze verlenging slechts bestaat uit enkele
maanden. 

Chemotherapie is dus nog altijd geen
volwaardige optie, ook al kan het wat
levensverlenging bewerkstelligen. Zoals ook bij
andere vormen van secundaire behandeling van
het castratieresistente prostaatcarcinoom komt het
er op aan de patiënt zorgvuldig te selecteren voor
een dergelijke therapie. 

Nieuwe medicatie
Er is onlangs ook nieuwe medicatie ter

beschikking gekomen. Hierbij kunnen vooral
abiraterone en sipuleucel worden genoemd. 

Abiraterone is een zogenaamd
superantiandrogeen, eigenlijk ook een soort
hormonale therapie. Als het prostaatcarcinoom
castratieresistent wordt, berust dit meestal (mede)
op een genetische mutatie van een zogenaamde
androgeenreceptor, waardoor het kankergezwel

wordt gestimuleerd. Abiraterone blokkeert deze
gemuteerde androgeenreceptor, waardoor de
ziekte kan worden teruggedrongen. Uiteraard ligt
het veel ingewikkelder, maar zo lijkt het misschien
toch wel enigszins begrijpelijk. 

Sipuleucel-T immunotherapie werkt op een
andere wijze: het stimuleert het eigen
immunologisch afweermechanisme van de
patiënt, waardoor de ziekte dan toch weer tijdelijk
kan worden beteugeld. 

In grote studies gaat het echter altijd om een
winst aan overlevering van enkele maanden.
Gelukkig zijn de toxiciteit en de bijwerkingen van
deze middelen duidelijk geringer. 

Experimentele therapie
Dit is therapie die het onderzoekstadium nog

niet volledig is doorgekomen en dus nog niet
breed ter beschikking komt. Hierbij worden veel
mogelijkheden onderzocht. Voorbeelden hiervan
zijn:

• MDV 3100, een middel vergelijkbaar met
abiraterone;

• Alpharadin, een medicatie geladen met
radioactieve stoffen, die rechtstreeks in de
kankercellen worden gebracht;

• Monoklonale antilichamen, die zich binden
aan de kankercellen en die op deze manier
doden;

• Kleine moleculen (‘small molecules’), die
hun werkzaamheid bij veel andere kankers
hebben bewezen (op urologisch gebied onder
anderen niercelcarcinoom) en nu ook op
mogelijke werkzaamheid bij het voortgeschreden
castratieresistent prostaatcarcinoom worden
onderzocht.
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Als een uitgezaaid prostaatcarcinoom
castratieresistent is, zal een secundaire therapie
slechts een tijdelijk effect weten te
bewerkstelligen. Dit betekent dat de ziekte
uiteindelijk voortschrijdt en patiënt aan de ziekte
zal overlijden. Prostaatcarcinoom in een laat (pre-
terminaal) stadium is gekenmerkt door een zeer
langdurig en soms zeer pijnlijk beloop. Daarom
komt in die periode gerichte en actieve palliatie
om de hoek kijken in de vorm van ruim gebruik
van pijnstilling, prednison (wat de algemene

toestand kan verbeteren) en gerichte
radiotherapie op pijnlijke metastasen. 

Ook passieve sedatie en uiteindelijk (passieve)
euthanasie komen dan aan de orde. De laatste
levensweken van een patiënt met prostaatkanker
zijn zeer zwaar en moeilijk en daarom moeten ook
deze benaderingen bespreekbaar worden
gemaakt voor degene die hiervoor open staan.
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Chirurgie: uitslagen en
tegenindicaties
Dr. Filip Ameye, Voorzitter BVU

1. Inleiding
De radicale prostatectomie

(RP) is sinds vele jaren
wereldwijd, naast radiotherapie,
een standaardbehandeling voor
het lokaal beperkt
prostaatcarcinoom (PCa). Sinds
het baanbrekende werk van P.
Walsh in 1982, die de anatomie van de bevloeiing
en bezenuwing bestudeerde, werd deze
procedure een veilige heelkundige aanpak met
verminderd bloedverlies, betere postoperatieve
continentie en erectiele dysfunctie en vooral zeer
goede oncologische resultaten. De procedure
behelst de volledige wegname van de
prostaatklier, samen met de zaadblaasjes, en
voldoende weefsel rond de prostaat om positieve
snijranden te voorkomen. In bepaalde gevallen
worden ook de lymfeklieren in het kleine bekken
uitgeruimd.

RP is actueel de
enige behandeling voor
lokaal beperkt
prostaatcarcinoom die
in een prospectief
gerandomiseerde
studie een kanker
specifiek
overlevingsvoordeel
heeft aangetoond t.o.v. de patiëntengroep waar
een afwachtende houding werd aangenomen (1).
Er blijft wel een kans op postoperatieve
complicaties en gevolgen, die de levenskwaliteit
van patiënten negatief beïnvloeden, doch in
ervaren chirurgische handen kunnen deze tot een
minimum beperkt worden.

Bij de indicatiestelling tot radicale
prostatectomie dienen evenwel enkele belangrijke
algemene uitgangspunten in acht genomen (2):

1) Het doel van een RP bij patiënten met een
lokaal beperkt prostaatcarcinoom en een
levensverwachting > 10 jaar, moet uitroeiing van
de ziekte zijn met maximaal bewaren van de
continentie en erectiele functie, indien oncologisch
verantwoord.

2) Er is geen strikte leeftijdsgrens voor het al
dan niet uitvoeren van deze ingreep, waarbij
leeftijd de enige bepalende factor is.
Aanwezigheid en toename van andere belangrijke
ziektes vergroot in belangrijke mate de kans te
overlijden aan een andere oorzaak dan PCa. Een
inschatting van levensverwachting is een
belangrijke gegeven dat moet worden besproken
bij de definitieve indicatiestelling

3) Recente klinische studies tonen aan dat
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de kans op overlijden aan de ziekte bij
welbepaalde risicoklassen van PCa patiënten, vrij
klein is. Het aantal patiënten dat moet behandeld
worden om een overlijden te vermijden was
vijftien, en zeven voor patiënten < 65 jaar (1). De
optie ‘actieve opvolging’ of ‘waakzaam wachten’
dient dan ook besproken bij bepaalde
patiëntengroepen.

De voorbije jaren zijn er twee belangrijke
tendensen die een invloed hadden op deze
standaardbehandeling voor lokaal beperkt
prostaatcarcinoom: evolutie in indicatieveld en
chirurgische techniek.

2. Evoluties in indicatieveld voor
radicale prostatectomie

Klinisch wetenschappelijke studies hebben
ons toegelaten verschillende risicoklassen van
patiënten af te lijnen. De EAU guidelines 2012
onderscheiden vier klassen (2):

- laag risico, lokaal beperkt PCa: cT1-T2a en
Gleasonscore 2-6 en PSA < 10

- intermediair risico, lokaal beperkt PCa: cT2b-
T2c of Gleason = 7 of PSA 10-20

- hoog risico, lokaal beperkt PCa: cT3a or
Gleasonscore 8-10 of PSA > 20

- zeer hoog risico, lokaal beperkt: cT3b-T4N0
or any T, N1 and M0

Waar vroeger het indicatieveld beperkt was tot
klinisch lokaal beperkte tumoren met laag en
intermediair risicoprofiel (T1, T2), tonen meer en
meer retrospectieve en multicentrische studies,
dat oncologische resultaten van RP bij hogere
risicoklassen, vergelijkbaar zijn, mits toepassen
van radicale chirurgie, uitgebreid
lymfeklierevidement en multimodale adjuverende
of salvage radiotherapie en hormonale
behandeling. De ontwikkeling en gebruik van

klinische predictiemodellen zullen ons toelaten
deze groep van high-risk patiënten te selecteren,
die het meest baat hebben met deze chirurgische
en multimodale aanpak (Joniau S, doctoral thesis
Leuven 2012) (3).

3. Evoluties in chirurgische
techniek: Open versus minimal
invasieve technieken
De open radicale retropubische prostatectomie

(RRP) via een laag abdominale incisie, al dan niet
met een uitgebreide lymfeklieruitruiming is
historisch nog steeds de standaardtechniek en
toegangsweg voor de behandeling van PCa. Deze
techniek gaat evenwel gepaard met een zekere
postoperatieve comorbiditeit eigen aan de incisie,
de diepe en moeilijke ligging van het orgaan en
de verhouding t.o.v. bloedvaten en bezenuwing
(postoperatieve pijn, bloedverlies, langere
hospitalisatie, incontinentie en erectiele
dysfunctie).

De voorbije jaren deden minimale invasieve
technieken, zoals de laparoscopie en meer recent
de robot-geassisteerde laparoscopie (RALP), hun
intrede, met de bedoeling bovenvermelde
complicaties te verminderen, met een
gelijkwaardig oncologisch resultaat. In de US
verdringt RALP meer en meer de klassieke RRP
als gouden standaard, en dezelfde trend wordt
opgemerkt in Europa.

Spijtig genoeg ontbreken breed opgezette
prospectieve, gerandomiseerde studies met
voldoende lange follow-up, die een superioriteit
van een van deze technieken bewijst bij lokaal
beperkte PCa.

De Pasadena Consensus Panel,
samengesteld uit wereldexperten op vlak van
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RRP en RALP, besloten na een doorgedreven
literatuuranalyse, dat de RALP-techniek minder
bloedverlies en transfusienood heeft,
waarschijnlijk een snellere recuperatie van
incontinentie en erectiele dysfunctie, en
vergelijkbare oncologische resultaten t.o.v. RRP.
Lange termijnresultaten en correct opgezette
studies dienen deze stelling te bevestigen. De rol
van RALP bij patiënten met lokaal uitgebreidere
tumoren is voorlopig onduidelijk, doch geleidelijk
wordt ook in deze indicatie belangrijke
vooruitgang geboekt. Toenemende ervaring met
deze techniek laat ons toe bredere resecties uit te
voeren, met veilige chirurgische marges en
uitgebreide lymfeklierdissecties, noodzakelijk om
een vergelijkbaar oncologisch resultaat met RRP
te bekomen. Ook hier ontbreken evenwel
voorlopig prospectieve data.

De verschillende aspecten op vlak van
indicatiestelling, resultaten en tegenindicaties van
deze verschillende chirurgische technieken zullen
besproken worden.

Referenties

1. Bill-Axelson A, Holmberg L, Ruutu M, et al, Radical
prostatectomy versus watchful waiting in early prostate
cancer, N Engl J Med 2011 May;364(18):1708-17
2. EAU Guidelines Prostate cancer 2012,
http://www.uroweb.org/guidelines/online-guidelines/
3. Joniau Steven, High Risk localized prostate cancer :
the role of surgery and the development of clinical
outcome prediction models, Doctoral thesis in
Biomedical Sciences – Leuven 2012 –ISBN 978 90
811587 3 2
4. Montorsi F, Wilson G, Rosen C, et al, Best Practices
in robot-assisted radical prostatectomy :
Recommendations of the Pasadena Consensus Panel,
European Urology 62(2012) 368-381

PROSTAATinfo 11(2012)4 p-21

Radiotherapie: uitslagen en
tegenindicaties
Dr. Sara Junius, Centre Hospitalier de Mouscron

In de behandeling van prostaatkanker d.m.v.
radiotherapie zijn twee grote vormen te
onderscheiden, elk met hun eigen specifieke
indicaties én tegenindicaties.

In eerste instantie zullen we het hebben over
de externe of uitwendige radiotherapie die zowel
in een exclusieve setting gebruikt wordt voor de
lokaal gevorderde prostaattumor, meestal in
combinatie met een hormonale therapie als radio-
sensitizer, als in een postoperatieve setting bij
positieve sectievlakken na uitgebreide chirurgie of
uitgebreide pT3 tumoren. 

In tweede instantie is er de
interne radiotherapie, ook wel
brachy- of curietherapie
genaamd, die als
therapeutische optie
weerhouden wordt bij de laag risico
prostaattumoren als alternatief voor de radicale
prostatectomie. Tevens kan deze vorm van
radiotherapie overwogen worden bij patiënten die
eigenlijk kandidaat zijn voor een actieve opvolging
doch die dit omwille van vooral psychologische
redenen niet wensen en eerder een actieve
therapie verkiezen.
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Wat de externe radiotherapie betreft, werd er
de laatste vijftien jaar een enorme vooruitgang
geboekt op drie vlakken: ontwikkeling van nieuwe
bestralingstechnieken zoals
Intensiteitsgemoduleerde Radiotherapie (IMRT)
en RAPID-Arc techniek; de dosisescalatie die
dankzij deze nieuwe technieken mogelijk wordt en
het gebruik van de hormonale therapie als radio-
sensitizer.

Wat betreft de ontwikkeling in nieuwe
bestralingstechnieken zijn in eerste instantie de
technieken ter aflijning van de tumor verbeterd.
Door het gebruik van NMR-beelden van de
prostaat die gematched worden met de
planningsCT-scan kan een correctere aflijning van
de prostaattumor, de gehele prostaat en de risico-
organen zoals blaas en endeldarm gebeuren. Een
studie uitgevoerd door collegae radiotherapeuten
uit het Nederlands Kankerinstituut (ref. 1) toont
een duidelijke verminderde dosis op de
rectumvoorwand en bulbus van de penis in het
behandelingsplan indien de intekening gebeurde
op basis van NMR i.p.v. louter op CT.

In tweede instantie werd ook hard gewerkt aan
de manier waarop de bestraling geleverd wordt
door de bestralingsmachine. Met een ‘klassieke’
drie of vier velden conformele radiotherapie zijn

de risico-organen zoals blaas en darm onderhevig
een significante bestralingsdosis waarbij zowel op
korte als op langere termijn sekwellen zoals
radiocystitis en -rectitis kunnen optreden. Door
middel van een intensiteitsgemoduleerde techniek
of IMRT wordt gezond weefsel (o.a. blaas en
endeldarm) dat in de buurt van de te bestralen
tumor of lymfeklieren ligt, zo weinig mogelijk
belast met straling. Een verder doorgedreven
vorm van IMRT is de RAPID-Arc techniek waarbij
d.m.v. een boogbestraling dezelfde kwaliteit
geleverd wordt als een IMRT-behandeling met als
grote voordeel de zeer korte behandelingsduur
(enkele sec.-min.). Dit beperkt enerzijds de tijd dat
de patiënt op de bestralingstafel ligt waardoor
minder bewegingsfouten kunnen optreden maar
heeft ook een economisch voordeel daar meer
patiënten per dag op eenzelfde
bestralingsmachine kunnen behandeld worden.

Tengevolge van variaties in blaas- en
darmvulling kan de positie van de prostaat tijdens
de bestraling variëren. D.m.v. ‘Image guided’
radiotherapie of IGRT kan de positie van de
prostaat dagelijks voor de bestralingssessie
geverifieerd worden en het bestralingsveld
hieraan aangepast worden. Binnenin de prostaat
kunnen drie tot vier ‘goudmarkers’ aangebracht
worden die met dagelijkse KV beelden opgezocht
worden en de positie van de prostaat die dag
weergeven. De huidige bestralingsmachines zijn
uitgerust met een specifieke CT-scan (Cone
Beam CT-scan) die een CT-beeld van de prostaat
en omliggende organen neemt voor elke
bestralingssessie en dit vergelijkt met de
plannings CT-scan. Deze techniek laat ook weer
toe het bestralingsveld op dagelijkse basis aan te
passen indien nodig. 

Ook de patiënt zelf kan helpen om een zo
homogeen mogelijke blaas- en darmvulling aan te
houden tijdens de bestralingsreeks, bv. door
dagelijks te komen met een volle blaas of een
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restenarm dieet te volgen om vooral de
gasvorming in de endeldarm te beperken.

Dankzij de ontwikkeling van deze nieuwe
bestralingstechnieken is het mogelijk de dosis
lokaal op de prostaat te verhogen wat leidt tot
betere tumorcontrole zonder de omgevende
risico-organen te beschadigen. Tevens wordt het
mogelijk om de pelvische klierregio’s bij hoog
risico prostaattumoren zonder beschadiging van
dunne en dikke darm te behandelen d.m.v.
bestraling, iets wat vroeger onmogelijk bleek. 

Hormonale therapie als radio-sensitizer in
associatie met prostaatbestraling is een fenomeen
dat al wat langer gekend is. 

Zeker voor hoog risico tumoren leidt dit tot
verbeterde overlevingscijfers. Resultaten van het
‘Early prostate cancer programme ‘ (ref. 2) tonen
aan dat de associatie van een antiandrogeen
zoals Casodex 150 mg en niet de eerder
gebruikte LHRH-antagonisten reeds voldoende
kan zijn om deze verbeterde overlevingscijfers te
bekomen wat voor de patiënt een vermindering in
toxiciteit van de hormonale therapie betekent.

Uiteraard blijven we onze patiënten onder
hormonale therapie aanraden een gezonde
levensstijl te onderhouden met voldoende
beweging, gezonde voeding en een rookverbod.

Na prostaatchirurgie heeft de radiotherapie
een plaats in het uitroeien van lokaal
achtergebleven ziekte wat het geval kan zijn bij
uitgebreide T3-tumoren of positieve snijranden.
Belangrijk hierbij is het juiste tijdstip van deze
bijkomende bestraling te vinden waarbij de
eventuele recuperatie van incontinentie en/of
impotentie na de heelkundige ingreep dient
afgewogen te worden tegen de tumorcontrole op
lange termijn. Recente studies (ref. 3) hebben
aangetoond dat de patiënt in deze setting best
verwezen wordt indien er zich twee tot drie

opeenvolgende PSA-stijgingen voordoen maar
nog onder de waarde van 0,5 µg/l blijven. 

Zoals eerder gezegd bestaat er ook de
‘interne’ bestraling of brachy/curietherapie type
LDR of ‘Low Dose Rate’.

Deze vorm van bestraling, waarbij radio-
actieve Iodium 125 zaadjes ingeplant worden in
de prostaat, bestaat ondertussen al +/- 20-25 jaar
en is vooral aangewezen bij de laag risico
prostaattumoren (PSA < 10-15 µg/L,
Gleasonscore < 7, stadium cT1c-cT2, volume <
50 cc). Een exclusiecriterium voor deze techniek
is een sterk verstoord plaspatroon. Patiënten met
veel plasklachten beginnen hier best niet aan
gezien de, weliswaar enkele, nevenwerking van
deze bestraling een belangrijke doch meestal
tijdelijke verstoring van het plaspatroon kan
geven. Ook hier speelt ervaring en techniek van
de arts een belangrijke rol wat meerdere studies
aangetoond hebben (ref. 4, ref. 5).
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“Wat roept deze foto bij u op?

Bewegen is goed,
Of

Het heeft toch geen zin.

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

Waarom het niet zelf uittesten, met ons, elke woensdag van 10 tot 11 h. te
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