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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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prostaatkanker een soort kanker voor oude
mannen vindt als een logisch levenseinde er elke
zes minuten in Europa een man van
prostaatkanker sterft. Wij stellen vast dat de
kansen op een mogelijk genezende behandeling
voor prostaatkanker heel ongelijk verdeeld is over
Europa. Prostaatkanker is in de noordelijke landen
de eerste kankergerelateerde doodsoorzaak en
komt in de zuidelijke landen minder voor.

Wij stellen ook vast dat een prostaatkanker die
in een vroeg stadium, waar de tumor zich in de
prostaat bevindt, genezend behandeld kan
worden maar dat een gemetastaseerde
prostaatkanker een heel ander verhaal is.

Daarom willen wij meer aandacht voor
prostaatkanker. Er is behoefte aan meer toegang
tot hoogwaardige behandelingen in bijvoorbeeld
Oost-Europese landen. Er is behoefte aan een
systeem waarin de patiënt participeert om zijn
kanker in een vroeg (niet-symptomatisch) stadium
te vinden om maximale kansen op genezing te
bieden.

Europa Uomo vraagt ook dat de behandeling
van prostaatkanker optimaal zou verlopen in wat
wij expert-netwerken noemen, waar artsen van
diverse diensten en centra samenwerken om aan
elke patiënt een behandeling op zijn individuele
maat te geven. En Europa Uomo vraagt dat er
meer onderzoek zou gedaan worden om de gaten
in onze kennis en mogelijkheden op te vullen
zoals de nog steeds ontbrekende merker die
vroegopsporing mogelijk zou maken en die
meteen een indicatie van ernst zou zijn.

Tijdens onze jaarlijkse Europese Patiëntendag,
die dit jaar in Antwerpen zal plaatshebben, zal op
het Witboek nader ingegaan worden.
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Als er over een “Witboek” gesproken wordt
denken velen aan een voormalige minister van
pensioenen, maar als Europa Uomo het over een
“wit boek” heeft dan is het pure ernst, er wordt
hoegenaamd niet gelachen.

Waarom een “Witboek” met daarbij een
oproep om tot de actie over te gaan? 

Het gaat natuurlijk over prostaatkanker en
over de Europese aanpak daarvan. Europa Uomo
is de European Prostate Cancer Coalition
waarvan Louis Denis samen met Tom Hudson en
Alberto Costa (ESO) de grondleggers zijn en
ondergetekende één van de stichters. Wij hebben
er dus veel mee te maken.

Over de Europese aanpak van prostaatkanker
kunnen we redelijk kort zijn, die is er niet. In
Europa bestaan er richtlijnen voor borstkanker-
screening, colonkankerscreening en voor baar-
moederhalskankerscreening en dat is het. Wij
verwachten niet dat de Europese Commissie daar
spoedig iets aan zal veranderen.

Eigenlijk is de vraag of wij (Europa Uomo, Wij
Ook België) screening voor prostaatkanker willen?
Daarop hoort een genuanceerd antwoord. Indien
wij zeker zouden zijn dat die bevolkingsscreening
de patiënten zou identificeren met een kanker in
een vroeg stadium en die echt behandeld moeten
worden, dus zonder vals positieven en vals
negatieven, dan zeggen wij ‘JA’. Maar vandaag
hebben we een test, de PSA-test, die niet aan alle
vereisten voldoet en dus willen wij geen
bevolkingsscreening.

Maar, met ons Witboek willen wij aandacht
vragen van de Europese parlementariërs voor de
problemen met prostaatkanker. Wij stellen
namelijk vast dat niettegenstaande men

16 Boekbesprekingen
18 Designer Drugs

Erik Briers
22  Golfbenefiet 41.000 euro voor research

Omslagfoto
Het Europa Uomo Witboek werd te
Brussel voorgesteld op 9 juli in het
Europarlement. Op de foto mevr.
Nessa Childers (MEP), Antoni
Montserrat Moliner (Europese
Commissie) en Hans Randsdorp
(EUomo) ©EB

Europa Uomo “Witboek”
Erik Briers
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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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Nieuwsbrief van Wij Ook Belgium
Oplage 4.000 ex.
ISSN:1782-0847
Prijs per nummer 5 euro
Inbegrepen in het lidgeld
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Verantwoordelijke uitgever
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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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Inleiding
Jaarlijks worden ongeveer 8.700 mannen

gediagnosticeerd met prostaatkanker in België
terwijl ongeveer 1.500 mannen sterven ten
gevolge van deze ziekte. Prostaatkanker is een
aandoening van de iets oudere man. Bij
gelokaliseerde prostaatkanker is de
vijfjaarsoverleving goed en bedraagt ongeveer
90%. In België wordt de diagnose meestal in een
vroegtijdig stadium gesteld, terwijl ongeveer 5-
10% bij diagnose een uitgezaaide ziekte hebben. 

Patiënten met prostaatkanker kunnen worden
ingedeeld op basis van de hoogte van: het
prostaat specifiek antigen (PSA), de
differentiatiegraad van de kanker (Gleasonscore)
en de uitbreiding van de kanker, in patiënten met
een laag, intermediair en hoog risico.

De aanpak van prostaatkanker kende de
laatste tien jaar een enorme vlucht dank zij de
resultaten van goed opgezette studies over
primaire en secundaire preventie en behandeling.
Daarnaast werden nieuwe technieken met
betrekking tot heelkunde en radiotherapie
geïntroduceerd in de dagdagelijkse praktijk. Dit
alles resulteert dat de overleving en de
levenskwaliteit van patiënten met prostaatkanker
sterk verbeterde. 

In dit artikel wordt een overzicht van deze
nieuwe ontwikkelingen geschetst. 

Primaire preventie
Primaire preventie heeft tot doel om het

ontstaan van prostaatkanker te voorkomen. Er
werden verschillende strategieën met
voedingsinterventies uitgetest, doch hier kon geen
gunstig resultaat worden aangetoond. Gezien
prostaatkanker een hormoongevoelige kanker is,
werden twee studies uitgevoerd met beïnvloeding
van de hormonale productie van hydrotestosteron
uit testosteron via blokkeren van het enzyme 5-α

Evolutie van de aanpak bij
prostaatkanker in de
voorbije tien jaar
Dr. Dirk Schrijvers
Medische Oncologie, Ziekenhuisnetwerk Antwerpen-Middelheim
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reductase. Dihydrotestosteron is een hormoon dat
de androgeenreceptor, een belangrijke drijver van
prostaatkanker, activeert.

In de Prostate Cancer Prevention Trial werd
finasteride, een 5-α reductase blokker, toegediend
aan mannen tussen de 50-75 jaren waarbij kon
worden aangetoond dat het optreden van
prostaatkanker met ongeveer 5% verminderde
vergeleken met placebo. Deze daling werd ook
aangetoond in een tweede studie, de REDUCE-
studie met dutasteride, een andere 5-α reductase
blokker. Een nadeel was dat als patiënten
behandeld met 5-α reductase blokkers
prostaatkanker ontwikkelden, deze een
agressiever karakter had (Figuur 1).

Hoewel we dus een mogelijkheid hebben om
prostaatkanker te voorkomen bij een aantal
mannen, is het risico om een agressievere vorm
van kanker te krijgen groter dan met placebo en
dergelijke aanpak moet dus voorzichtig
gehanteerd worden.

Secundaire preventie
Bij secundaire preventie of screening gaat

men actief op zoek naar prostaatkanker om deze
in een vroegtijdig en dus in een gebeurlijk beter te

Figuur 1. Risico op een hooggradige prostaatkanker
na primaire preventie met een 5-α reductase
remmer (Theoret et al. N Engl J Med 2011)
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genezen stadium te vinden. Dit gebeurt door
mannen zonder klachten bepaalde onderzoeken,
zoals bepaling van het PSA, aan te bieden. Er
werden verschillende grote screeningonderzoeken
opgezet en deze toonden dat in de gescreende
groep inderdaad meer prostaatkanker werd
ontdekt. Door behandeling van deze mannen
verminderde de aan prostaatkankergerelateerde
sterfte vergeleken met geen screening (Figuur 2).
Dit leidde echter tot belangrijke
behandelingsgerelateerde nevenwerkingen, zoals
impotentie of urine-incontinentie. Het is belangrijk
om de mannen die een voordeel uit een
vroegtijdige detectie en behandeling van
prostaatkanker halen, te kunnen onderscheiden
van deze die geen baat hebben met zulk een
aanpak.

Op dit ogenblik zijn er in West-Europa geen
door de overheid opgezette
screeningprogramma’s en wacht men resultaten
van andere studies af.

Behandeling van gelokaliseerde
prostaatkanker
Verschillende nieuwe behandelingstrategieën

werden ontwikkeld in de laatste tien jaar.

Actieve opvolging
Bij patiënten met een gelokaliseerde

prostaatkanker met een laag risico werd één
groep onmiddellijk behandeld met een radicale
prostatectomie en één groep opgevolgd en
behandeld als de prostaatkanker tekenen van
progressie vertoonde. Er was geen verschil in
algemene en prostaatkankergerelateerde sterfte
(Figuur 3). Dit betekent dat mannen met de
diagnose van een prostaatkanker met gunstige
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kenmerken (lage PSA, lage Gleasonscore) een
uitgestelde behandeling kan worden aangeboden
zonder hun kans op genezing te compromitteren.

Heelkunde
Een radicale prostatectomie, waarbij de

prostaat volledig wordt verwijderd, is één van de
standaardbehandelingen van prostaatkanker.
Deze behandeling is aangewezen bij patiënten
met een laag en intermediair risico prostaatkanker
(cT1a-T2b + Gleason 2-7 + PSA < 20 ng/mL) en
een levensverwachting van meer dan tien jaar.
Ook bij geselecteerde patiënten met een laag
volume, hoog-risico prostaatkanker (cT3a of
Gleason 8-10 of PSA > 20 ng/mL) of een zeer
hoog-risico prostaatkanker (cT3b-T4N0 of alle
TN1), al dan niet in combinatie met hormonen en
bestraling, is een radicale prostatectomie een
optie. 

Nieuwere technieken zoals laparoscopische of
robot-geassisteerde laparoscopische radicale
prostatectomie hebben aangetoond dat er minder
bloedverlies en transfusies nodig zijn vergeleken
met een klassieke radicale prostatectomie. Op dit
ogenblik is er geen bewijs dat deze nieuwe
technieken beter zijn in relatie tot functionele en
oncologische resultaten.

Voor andere nieuwe technieken zoals ‘High
Intensity Focused Ultrasound’ (HIFU) werden
positieve resultaten beschreven bij tumoren met
gunstige kenmerken.

Figuur 2. Diagnose van prostaatkanker en
prostaatkankersterfte met en zonder screening
(Andriole et al. N Engl J Med 2009)

Figuur 3. Prostaatkankersterfte na radicale
prostatectomie of actieve opvolging 
(Wilt et al. N Eng J Med 2012)
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Bestraling
Uitwendige bestraling is ook een

standaardbehandeling voor gelokaliseerde
prostaatkanker. Uitwendige bestraling met of
zonder intensity modulated radiotherapie (IMRT)
worden gebruikt bij patiënten met een T1c-
T2cN0M0 prostaatkanker, bij hoog-risico patiënten
in combinatie met hormonale behandeling, bij
pT3N0M0 tumoren na radicale prostatectomie, bij
pT2-3N0M0 na een recidief en bij cT3-4N0M0
samen met concomitante (begeleidende) en
adjuvante hormonale therapie gedurende drie
jaar.

Ook is het mogelijk om brachytherapie met
radioactieve zaadjes toe te passen bij patiënten
met een laag risico (cT1-T2a, Gleason < 7 (of 3 +
4), PSA < 10 ng/mL, volume < 50 mL)
prostaatkanker.

De laatste jaren werd de dosis van de
bestraling verhoogd van 70 Gy naar 78-80 Gy. Dit
geeft een betere biochemische en klinische
controle en heeft gebeurlijk een gunstige impact
op de prostaat-specifieke sterfte. Op dit ogenblik
zijn er geen gegevens dat de algemene
overleving verbetert. Nieuwe technieken zoals
IMRT geven eenzelfde biochemische controle als
de oudere bestralingstechnieken. Ze leiden tot
minder gastro-intestinale toxiciteit, maar mogelijks
meer genito-urinaire toxiciteit. Er werd geen
verbeterde gezondheid-gerelateerde
levenskwaliteit na zes maand aangetoond
vergeleken met de klassieke bestraling.

Behandeling gemetastaseerde
prostaatkanker
Bij patiënten met gemetastaseerde

prostaatkanker bestaat de eerste lijnbehandeling
uit een hormonale manipulatie waardoor de
aanmaak van testosteron wordt onderdrukt. Dit
kan door een chirurgische of chemische castratie.
Met deze behandeling reageren 80-90% van de
patiënten gunstig. De behandeling kan
onmiddellijk bij diagnose of bij klachten opgestart
worden zonder dat dit een invloed heeft op de
algemene overleving. Bij patiënten, die een zeer
goede respons vertonen op hormonale
behandeling, kan deze behandeling tijdelijk
worden onderbroken. Dit geeft na tien jaar een
iets mindere overleving (29% versus 23%)
vergeleken met een continue behandeling maar
de patiënten hebben een betere levenskwaliteit. 

Na een gemiddelde duur van drie jaar reageert

de prostaatkanker niet meer op castratie en
bereikt de patiënt een castratie-resistente fase.
Hierbij kan de patiënt behandeld worden met
docetaxel chemotherapie, waarbij ook abiraterone
acetaat, een geneesmiddel dat de aanmaak van
testosteron volledig blokkeert door interferentie
met het CYP17 enzyme complex (Figuur 4), een
gunstig effect heeft. 

Tegenwoordig is er ook een gunstig effect op
de algemene overleving met verschillende
behandelingen na docetaxel chemotherapie zoals
abiraterone acetaat, cabazitaxel chemotherapie,
enzalutamide, een antiandrogeen, radium 223,
een radioactief isotoop, en immunotherapie met
Sipuleucel-T.

Besluit
De aanpak van prostaatkanker evolueerde de

laatste tien jaar enorm. Niet alleen werden nieuwe
behandelingen ontwikkeld maar tegenwoordig
wordt meer en meer duidelijk dat iedere patiënt
met prostaatkanker een individuele aanpak nodig
heeft afhankelijk van het risico dat hij heeft door
karakteristieken van de kanker, zijn algemene
toestand en leeftijd en zijn wensen.

Deze nieuwe behandelingstrategieën leidden
tot een halvering van de sterfte door
prostaatkanker over een periode van twintig jaar.

PROSTAATinfo 12(2013)3 p-7

Figuur 4. Activiteit van CYP17 inhibitoren bij de
productie van testosteron
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Sinds 1999 vecht ik al tegen prostaatkanker. Ik
heb in die periode drie urologen gehad, één
androloog, drie artsen gespecialiseerd in
voedingssupplementen, waarvan er twee ook mijn
huisartsen waren, dan nog drie huisartsen en ten
slotte één oncoloog. In totaal elf artsen, die er
voor gezorgd hebben dat mijn PSA niet boven de
40 is geraakt (39 op 14/06/11) en dat hij nu vijf is.
Op diverse scans (bot, CT, MRI, PET) was hij
nooit uitgezaaid. Ik heb me tweemaal gedurende
ongeveer anderhalf jaar zeer slecht gevoeld, maar
in de overige elf jaar voelde ik me eigenlijk zeer
goed. Intussen ben ik wel impotent en incontinent.
Dit is als volgt gegaan.

1999
In 1999 - ik ben dan 60 jaar - heb ik

plasproblemen. Mijn huisarts neemt bloed en
verwijst mij naar een uroloog in het
Palfijnziekenhuis, die mij na een aantal
onderzoeken vertelt dat ik prostaatkanker heb en
dat we daar iets zullen moeten aan doen. Mijn
PSA is 28, de Gleasonscore 7 (3+4) en de kanker
zit aan de buitenkant van de prostaat, maar ik heb
er geen idee van wat dat allemaal betekent. Hij
stelt radiotherapie, 35 sessies in het
Middelheimziekenhuis, en castratie voor.
Castratie is het blokkeren van testosteron in de
testikels, maar niet de vijf procent testosteron
geproduceerd in de bijnieren. Die castratie kan
chemisch zijn met medicijnen - en dan is het
omkeerbaar - ofwel chirurgisch, en dan is het voor
altijd. Ik mag van de uroloog zelf kiezen.
Omkeerbaarheid van de chemische ingreep is
volgens hem geen echt voordeel, want ik zal die
medicijnen de rest van mijn leven moeten slikken.
Mijn huisarts zegt dat hij een patiënt heeft die na
zes jaar chemische castratie overgeschakeld is op
chirurgische castratie. Ik beslis voor chirurgische
castratie omdat mij dat gezonder lijkt en misschien
omdat ik niet wist dat dit niet zoveel meer
toegepast werd. Alles verloopt normaal, ik ben niet
impotent noch incontinent en ik functioneer
normaal. Mijn PSA daalt regelmatig (naar 1,5 na
zes maand).

Eén en een half jaar na castratie
Eén en een half jaar na castratie - mijn PSA

is dan 0,15 - begint op de laatste dag van een reis
van vijf weken in de VS een grote depressie.
Mijn huisarts schrijft Prozac voor, maar dat helpt
niet en hij suggereert me naar een psycholoog te
gaan - wat ik niet doe. Mijn uroloog zegt dat de
meeste patiënten na een zekere tijd wel een licht
energieverlies kunnen hebben maar nooit zo
uitgesproken als bij mij. Hij schrijft wat vitaminen
voor, die soms na een medische ingreep worden
gegeven. Meer kan hij niet doen want urologen
zijn zeer gericht op hun eigen vakgebied en op
weinig daarbuiten. Hij stuurt me wel nog naar een
endocrinoloog (specialist klieren) die zegt dat er
voorlopig niets aan te doen is. Hij laat me ook een
botmeting doen (meting van de densiteit van het
bot). De arts van de botmeting constateert een
begin van osteoporose (afbraak van de botten) en
schrijft een aantal dingen voor die andere artsen
me sterk afraden. 

Ik vind geen oplossing voor mijn probleem en
wil zo niet verder leven. Ik ga op zoek naar
andere artsen en kom terecht bij een nogal
excentrieke arts in Kalmthout, die algemene en
alternatieve geneeskunde op haar naamkaartje
heeft. Ik krijg homeopathische druppels, negen
sessies acupunctuur en drie
voedingssupplementen - één algemeen met
vitaminen en mineralen, één tegen depressie met
hypericum, en één met vitamine D3 tegen
osteoporose. Later zal de arts van de botmeting
verwonderd zijn dat mijn osteoporose vermindert,
ondanks het feit dat ik geen medicatie neem -
want voedingssupplementen zoals vitamine D3
tellen niet - maar zegt er wel bij dat ik zo mag
voortdoen.

Patiëntenverhaal ‘Castration
Resistant Prostate Cancer’
Frank Williame
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Twee en een half jaar na castratie
Twee en een half jaar na castratie bereikt

mijn PSA een minimum van 0,06 en vanaf dan
stijgt hij nog enkel. Dit wijst erop dat de
kankercellen zich hebben aangepast aan de
castratie, t.t.z. aan het stopzetten van de
testosteronproductie vanuit de testikels. Ik heb
vanaf dan een ‘Castration Resistant Prostate
Cancer’.

Ik krijg de indruk dat enkel de
voedingssupplementen een positief effect
hebben en dan verhuist de behandelende arts
naar Tenerife. Ik telefoneer naar de firma van de
voedingssupplementen of zij geen arts kennen die
gespecialiseerd is in voedingssupplementen en
die verwijst me naar een arts in Schoten. Dat is
een meevaller: hij wordt mijn nieuwe huisarts en is
zeer deskundig in voedingssupplementen.
Geleidelijk schakelt hij producten van andere
leveranciers in, vooral van Life Extension
Foundation in de VS. Die organisatie doet veel
research, heeft een grote omzet en prijzen die
gemiddeld de helft zijn van de prijzen in België. Hij
laat mij ook o.a. isoflavonen en omega 3 nemen.

Hij realiseert zich dat er meer nodig is om mijn
moreel op te krikken en stuurt mij naar een
androloog in het UZ Gent. Ik zeg hem dat ik niet
perse zo lang mogelijk wil leven, maar wel met
een goede levenskwaliteit. Hij geeft mij DHEA
(dehydroepiandrosteron), een hormoon van de
bijnier, en Microlut, een vrouwelijk hormoon. Na
zes weken voel ik mij geestelijk veel beter, maar
niet fysisch. Daarom stelt hij ook voor Deca-
Durabolin in te spuiten, een anabool steroïde
(zoals de renners vroeger namen) maar enkel te
nemen als het echt nodig is. Hij schrijft mij ook
een voedingssupplement voor tegen stijfheid:
pycnogenol. En mijn fysische conditie komt snel
op een redelijk peil. De androloog is zeer
tevreden: dit is het bewijs dat men zich met de
juiste medicatie goed kan voelen met een laag
testosterongehalte. We zijn nu drie en een half
jaar na de castratie. In de volgende twee en een
half jaar krijg ik in totaal tien spuiten en dan zal ik
er mee stoppen omdat mijn PSA 4 is geworden.
Met DHEA zal ik stoppen na weer 2 jaar als mijn
PSA 16 is.

Wij Ook
Dan heb ik een zeer belangrijke ontmoeting

met een medestudent van 43 jaar geleden, die mij
vertelt over Wij Ook. Vermits een van mijn
problemen het gebrek aan informatie is over het
prostaatkankergebeuren, word ik onmiddellijk lid.

PROSTAATinfo 12(2013)3 p-9

Ik ga op consultatie bij een andere uroloog voor
een second opinion. Die vindt dat de behandeling
van de androloog contesteerbaar is, maar dat ik
ze verder kan zetten. Dit in tegenstelling tot de
urologen van Palfijn die vinden dat dit Russische
roulette is. Ik heb er in elk geval geen spijt van
want ik heb daardoor normaal kunnen
functioneren, o.a. vijf weken met een 4WD
camper door de outback in Australië. Van mijn
lidmaatschap bij Wij Ook heb ik zeker ook geen
spijt want de Café Santé bijeenkomsten en de
Patiëntendagen in het Provinciehuis hebben mij
veel inzicht gegeven dat niet te bekomen is via
strak getimede consultaties bij urologen, die
weinig loslaten over waar je staat t.o.v. andere
patiënten en over mogelijke andere
behandelingen.

Zeven jaar na castratie
Zeven jaar na castratie komt mijn huisarts tot

de conclusie dat België niet het geschikte land is
voor andere geneeswijzen - ik ga ervan uit dat hij
allerlei geneeswijzen moet bestuderen, veel tijd
besteedt aan zijn patiënten, maar aan die patiënt
in principe slechts het tarief van een huisarts kan
aanrekenen. Hij verhuist naar Zuid Frankrijk en ik
kan op zoek naar een nieuwe arts. Dit is voor mij
belangrijk, want hoewel de voedingssupplementen
vrij verkrijgbaar zijn, sta ik er op om die niet te
kopen of de dosis te wijzigen zonder een
aanbeveling van een arts. 

Uiteindelijk kies ik voor een andere arts-
deskundige-voedingssupplementen in Vremde,
die beschouwd wordt als een van de beste in het
Antwerpse, maar waar je een zeer lange wachttijd
hebt, waardoor ik nu ook nog een nieuwe huisarts
moet zoeken. De deskundige bouwt verder op de
supplementen die ik al neem en voegt er nog
enkele toe, zoals groene thee extract dat de strijd
tegen kanker ondersteunt.

Impotent
Samen met de stijging van mijn PSA word ik

ook stilaan impotent. In het begin geeft dat een
schok, maar uiteindelijk is dat niet zo erg.
Impotent betekent enkel dat je geen erectie meer
hebt. Het libidogevoel blijft en een liefdevolle
relatie is toch iets meer dan penetratie. In een
enquête op de radio hoorde ik enkele jaren
geleden dat de frequentie van penetratie bij een
koppel sterk daalt met de leeftijd en dat rond de
70 jaar, wat mijn geval toen was, een groot
percentage ook geen penetratie meer heeft; en
dat betreft niet noodzakelijk kankerpatiënten. Ik
heb de indruk dat het penetreren door media en
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In de schaduw van Kos
Louis Denis

literatuur wat teveel opgeklopt wordt. 

Hierbij wil ik de nadruk leggen op wat wel
belangrijk is in het proces van kanker – zoals dat
ook door Wij Ook gepromoot wordt:

1. Een vertrouwenspersoon hebben waar je
regelmatig mee van gedachten kan wisselen: dat
kan om ’t even wie zijn, maar in mijn geval was en
is dat nog altijd mijn echtgenote die mij altijd
gesteund heeft en waar ik elke stap die ik nam
mee overlegd heb.

2. Bewegen: ik woon in Kalmthout met een
zeer grote tuin en voor mij betekent dat: enkele
uren per dag werken in de tuin, en ik kan getuigen
dat ik mij meestal veel beter voel erna dan ervoor.

3. Gezonde voeding: hiermee waren we al
bezig sinds de jaren 80: biologisch brood,
groenten, fruit en zuivel, weinig vlees, regelmatig
vis en sojaproducten, een beperkt gebruik van vet
en suiker – kortom een gevarieerde voeding en
geen strikt fanatiek systeem.

Negen jaar na castratie
Negen jaar na castratie is mijn PSA rond de

20 en vindt de androloog dat een uroloog verder
over mijn kanker moet oordelen. Tijdens een
consultatie heeft de uroloog-second-opinion me
gezegd dat hij zou overwegen met HIFU de harde
rest van de prostaat te laten wegdoen. HIFU is
High Intensity Focused Ultrasound: een sonde in
de aars zendt ultrasoonstralen uit die in de
prostaat gefocust worden en een temperatuur van
ongeveer 95°C creëren. De deskundige-
voedingssupplementen die veel patiënten met
kanker over de vloer krijgt, zegt dat een van zijn
patiënten zeer tevreden was over HIFU. Ik ga dus
naar het Middelheimziekenhuis waar men veel
ervaring heeft met HIFU. Eerst een TURP - dit is
het van binnen uitschrapen van de prostaat via de
plasbuis, waardoor mijn PSA daalt van 25 naar 12
– de Gleasonscore is nu 9. De HIFU volgt na vijf
maanden omdat dan een nieuw toestel

beschikbaar is dat doorheen dikkere darmwanden
kan werken. Mijn PSA daalt tot 2,5. 

In het jaar daarop heb ik zeven
urinewegontstekingen die telkens met een
antibioticum even verdwijnen, maar uiteindelijk
blijven ze weg en ter voorkoming neem ik
cranberry extract (veenbessen) en D-Mannose -
een suiker die enkel E-colibacteriën uitschakelt
(dit is de meest voorkomende darmbacterie bij
ontstekingen).

Plasproblemen
Grootste probleem is het plassen: vóór de

TURP en HIFU moest ik ’s nachts twee- tot
zesmaal gaan plassen, maar had ik geen
ongecontroleerde verliezen. Erna heb ik
urineverlies bij inspanningen, dat opgevangen
wordt door inleggers, na één jaar twee inleggers
per dag – alle pogingen met medicijnen en kine
helpen niets en een kunstmatige sfincter is niet
mogelijk omdat ik bestraald ben. Na nog eens
anderhalf jaar later moet ik overstappen op een
condoomkatheter - dit is een condoom waar je
een slang aan kan bevestigen. Overdag is die
verbonden met een dagzak van 600 ml die rond
mijn been hangt en ’s nachts met een nachtzak
van 2000 ml die aan de zijkant van het bed hangt.
Een leuke verrassing is dat dit volledig
terugbetaalbaar is. Het condoom moet ik dagelijks
vervangen, de zakken kan je vier of vijf dagen
hergebruiken. Toch even vermelden dat dit geen
aanbeveling was van mijn uroloog, maar wel van
iemand van Wij Ook die hiermee ervaring had. In
het begin was dit een kwelling: het aanbrengen
van de condoomkatheter lukt al eens minder, het
kraantje waarmee je de zak kan ledigen wordt al
eens slecht afgesloten, soms geraakt de zak
sneller vol dan je verwacht vooral als je alcohol
drinkt en de slang van de nachtzak durft al eens
te blokkeren bij ronddraaien in bed: de gevolgen
waren niet gezellig en ik heb nogal wat verwijten
van mijn vrouw mogen incasseren. Na twee
maanden is het ergste voorbij, maar het op punt
stellen van de routine om zonder na te denken
dagelijks het condoom aan te brengen en de
zakken te verwisselen duurt bij mij nog wel wat
maanden langer. Uiteindelijk ben ik zeer tevreden
met het resultaat: ik kan mij vrij bewegen,
wandelen, lopen, fietsen en in de tuin werken.
(Wat natuurlijk nogal moeilijk is: in korte broek
rondlopen of zwemmen, maar dat deed ik
daarvoor ook al niet meer).

Elf jaar na castratie
Elf jaar na castratie is mijn PSA terug rond
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de 20 en de uroloog van Middelheim wil nu
chemotherapie toepassen, wat door andere artsen
wordt afgekeurd als ‘het begin van het einde’. Ik
besluit een andere uroloog te nemen dichter bij
huis (in Klina in Kapellen). Deze volgt graag een
aanbeveling van de uroloog-second-opinion: het
medicijn Casodex. Dit is een antiandrogeen dat in
de kankercellen de receptoren van testosteron
(van de bijnieren) blokkeert. Dat werkt – mijn PSA
daalt naar 12 – maar na zes maand stijgt hij weer
en ik stop met Casodex. 

Twaalf jaar na castratie
Twaalf jaar na castratie is mijn PSA voor een

derde maal rond de 20 en zijn de alternatieven
voor chemotherapie uitgeput. Ik heb een
verdubbeltijd van ongeveer vier maand, d.w.z. na
vier maand zou de PSA 40 zijn, na acht maand
80, na één jaar 160, enzovoort. Dan begint mijn
tweede anderhalf jaar dat ik me zeer slecht voel –
ditmaal is het geen depressie, maar vooral een
gevoel van vermoeidheid, waardoor mijn actief
leven weer op een laag pitje staat. Eerst heb ik
een urinaire retentie, d.w.z. dat ik mijn blaas niet
meer kan ledigen omdat de kankercellen op mijn
plasbuis drukken. De uroloog plaatst een
suprapubische sonde - d.i. een sonde
rechtstreeks in de buik naar de blaas waardoor de
plasbuis omzeild wordt - en verwijst me naar een
oncoloog van Klina voor chemotherapie als mijn
PSA te hoog wordt. 

Chemo
De uroloog-second-opinion raadt geen

chemotherapie aan maar abiraterone, dat in Café
Santé al enkele keren ter sprake is gekomen. Om
dan abiraterone te kunnen krijgen moet je echter
eerst chemo gehad hebben en moet blijken dat
die niet voldoende werkt. De testfase voor
abiraterone zonder chemo vooraf is nog bezig,
maar wordt afgeraden: je hebt 50% kans dat je
een placebo krijgt en je moet regelmatig naar het
UZ in Leuven. Als mijn PSA 37 is begin ik dan
toch maar met chemo: Taxotere, acht sessies, om
de week een relatief lage dosis om zo weinig
mogelijk nevenwerkingen te hebben. Ik moet ook
stoppen met hypericum omdat dit de chemo zou
tegenwerken en ik schakel over naar saffraan om
mijn depressiegevoel onder controle te houden -
wat heel goed lukt.

Tijdens een van de chemosessies krijg ik
bezoek van een psychologe oncologie die vraagt
of ik geen psychologische begeleiding nodig heb
– mijn antwoord is dat mijn echtgenote dat
uitstekend doet, maar dat ik wel grote problemen

heb met praktische urologische toestanden o.a.
met mijn urinezakken voor condoomkatheter en
suprapubische sonde. Zij zorgt ervoor dat ik
tweemaal met de hoofdverpleegster urologie kan
spreken en dat heeft voor mij zeer verhelderend
gewerkt. Na de chemo kan de suprapubische
sonde verwijderd worden en ga ik met de
condoomkatheter alleen verder.

Na chemo
Resultaat na chemo: PSA is 9 en die begint

onmiddellijk terug te stijgen tot ik anderhalve
maand later met abiraterone begin. Abiraterone
blokkeert testosteron in testikels (niet nodig bij
mij), in de bijnieren en ook in de prostaatregio,
waar ook testosteron(productie) ontstaat als er
weinig testosteron is. Abiraterone blokkeert ook de
productie van cortisone in de bijnieren en dit
tekort moet opgevangen worden door dagelijks
prednisone te nemen. Voor die abiraterone moet
ik om de maand naar Klina om mijn bloed te laten
controleren en na acht maanden is dat om de
twee maanden. Ik reageer goed op de abiraterone
en de PSA blijft een hele tijd tussen 2 en 3.

Ondanks de daling van de PSA verdwijnt de
vermoeidheid niet, want dit is een typische
nevenwerking van chemotherapie en abiraterone
en daar valt niet veel aan te doen. Van
abiraterone heb ik nog twee andere
nevenwerkingen: 

- hoge bloeddruk: mijn bovendruk gaat soms
boven de 20 – ik koop een bloeddrukmeter en
met mijn huisarts wordt er stapsgewijs naar de
juiste medicatie gezocht die zo weinig mogelijk
nevenwerkingen heeft en na ongeveer drie
maanden komen we op Forzaten uit, dat het nog
altijd doet.

- urinewegontstekingen: preventief neem ik
cranberry en D-Mannose en als ik toch een
ontsteking heb: antibiotica. Ook heb ik regelmatig
bloed in mijn urine wat veroorzaakt wordt door
een steentje in de urineblaas. Zolang ik er geen
last van heb en de bloeding vanzelf verdwijnt na
een aantal dagen, moet ik niets doen.

Dertien jaar na castratie
Dertien jaar na castratie is er nog een

verrassende evolutie. Na acht maand abiraterone
- dit is augustus 2012 - verdwijnt het
vermoeidheidsgevoel: ik word weer actief, ik ga
op reis, enz. en ik voel mij zeer goed. Het zou mij
niet verwonderen dat het gebruik van
voedingssupplementen daar voor iets tussen zit.
Daarmee ben ik nooit gestopt in parallel met de
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behandeling van urologen en oncoloog. Daarom
wil ik daarover nog een woordje zeggen:

- voedingssupplementen werken als een
geheel, werken preventief en zijn ondersteunend
genezend;

- zij zijn vooral bestemd voor oudere of zieke
mensen, die een aantal voedingsstoffen niet meer
voldoende opnemen;

- sommige zijn ook door de geneeskunde
veelvuldig onderzocht, zoals Omega 3, vitamine
D, selenium, groene thee;

- zij worden ook onderzocht door de sector,
zoals vermeld in de publicaties van Life Extension,
maar niet dubbelblind (met placebo’s); 

- publicaties moeten soms met een korreltje
zout genomen worden en gefilterd door een arts
met kennis van voedingssupplementen;

- de kennis over voedingssupplementen is
zeer klein in de medische sector;

- er is geen regulering: iedereen kan ze
voorschrijven, ze zijn vrij verkrijgbaar en ze
worden niet terugbetaald;

PROSTAATinfo 12(2013)3 p-12

- de farmaceutische industrie steekt veel geld
in het afwijzen van de werking van
voedingssupplementen, omdat deze niet
gepatenteerd kunnen worden. Dit is te vergelijken
met de olie-industrie, die vanaf de jaren 70 veel
geld geïnvesteerd heeft in het ontkennen van het
feit dat de opwarming van de aarde iets te maken
zou hebben met het verbranden van fossiele
brandstoffen.

Veertien jaar na castratie
Het is nu veertien jaar na castratie en mijn

PSA gaat intussen lichtjes naar omhoog. Dat zal
waarschijnlijk niet meer veranderen, want ook de
werking van abiraterone is beperkt in de tijd
(gemiddeld zes maand tot twee jaar). Volgens
mijn oncoloog is dat geen probleem, vermits MDV
3100 in de pipeline zit (dat ook in Café Santé al
aangekondigd werd). Dat heeft een andere
werking dan abiraterone, waardoor we de
kankercellen dan weer voor een tijdje zullen
kunnen verschalken. Wordt vervolgd?

Piet Hoekstra op rust
Louis Denis

Dag beste en aardige mensen van Wij Ook
vzw,

‘Aan alles komt een einde’. 
Onlangs heb ik aan Louis Denis en Erik Briers

gezegd mijn bestuursfunctie beschikbaar te willen
stellen. Ik ben de afgelopen jaren erg onder de
indruk gekomen van de inzet en toewijding van
mijn Belgische vrienden. 

Mijn persoonlijke motivatie is vooral geweest
om ons, prostaatkankerpatiënten, meer en meer
het stuur in handen te spelen bij de behandeling
van de eigen prostaatkanker. Natuurlijk in goed
overleg met de huisarts en de specialist. Om zelf
verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van
leven.

En ik heb me bij u allen bijzonder goed thuis
gevoeld.

Bedankt voor de vriendschap en ik wens u en
Wij Ook het allerbeste toe.

Piet Hoekstra.

Wij hebben jaren in vriendschap informatie
uitgewisseld en Piet Hoekstra schuwde geen
functie of interventie tijdens onze jaarlijkse
Europese Patiëntendag Prostaatkanker in het
provinciehuis. Het leven heeft hem niet gespaard
maar hij bleef recht met de hulp van kinderen en
vrienden. Zijn advies blijft: ‘Niet zeuren of treuren
over de prostaat, het geeft weinig wol en veel
geblaat. Samen staan we sterk om voor ieder van
ons de beste behandeling en levenskwaliteit te
kiezen!’

Dank Piet, voor de vele jaren van vriendschap
en samenwerking.

Louis Denis
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Voedingssupplementen bij kanker
Nieuwe webapplicatie

(http://www.kanker.be/Voedingssupplementen).
Bijna acht op tien patiënten gebruiken
voedingssupplementen (vitaminen, kruiden, etc.)
zonder hun behandelende arts te verwittigen.
Deze nieuwe internetapplicatie behandelt een
twintigtal supplementen in het kader van een
sensibilisatiecampagne. Supplementen ‘Vriend en
Vijand’ Interessant voor patiënten die
voedingssupplementen nemen. 

Persbericht Stichting tegen Kanker, 3.6.2013
Castratie resistentie prostaatkanker
(CRPC)
Enkele jaren geleden stonden we nog met

lege handen bij deze fase van ontwikkeling van
prostaatkanker. Intussen zijn er vijf nieuwe
medicaties op korte tijd in de USA erkend voor
deze behandeling. Alle vijf na gerandomiseerde
studies. De lijst omvat: Cabaxitaxel (chemo),
abiraterone (hormonen), enzalutamide (nieuwe
anti-androgen), sipuleucel-T (immunologie) en
radium-223 (radionucliden). Met deze overvloed is
de behandeling complex en we verwachten uitleg
van onze wetenschappelijke commissie in
volgende maanden. 

Us Too – HotSheet, Juni 2013
Ondervertegenwoordiging van ouderen
in klinische studies
De meeste argumenten om ouderen (boven

de 65 jaar) te weren is hun comorbiditeit (de helft
heeft een dodelijke, andere ziekte dan kanker),
beperkte mobiliteit, begrip voor de studies en ook
verhoogde toxiciteit. 

Tijdens een ASCO-sessie in 2013 werd
voorgesteld de leeftijdsgrens te verhogen tot 75
jaar. Boven die leeftijd neemt de toxiciteit van
medicatie aanzienlijk toe. 

Woord vooraf: de Specialist, 13-11,19.6.2013
ZNA zendt zijn zonen uit
Dr. Dirk Ramaekers (medisch directeur) neemt

op 1 oktober 2013 de plaats in van Dr. Van Den
Oever, strategisch directeur Christelijke
Mutualiteiten. Uiteindelijk toch een harmonisch
beleid krijgen in Vlaanderen. Hopen maar! 

KORT
Brigitte Dourcy-Belle-Rose

Artsenkrant 1221, 9.7.2013
Samenwerking
In dezelfde zin naar samenwerking zijn de

ziekenhuizen verplicht voor medisch materiaal
en geneesmiddelen openbare aanbestedingen uit
te schrijven. Vanaf 1 juli wordt een zorgnetwerk
opgericht om chronische pijn beter te behandelen.
In alle ziekenhuizen komen multidisciplinaire
pijnteams. Door nieuwe maatregelen zal er verder
in 2013 111 miljoen bespaard worden. Dat zal al
pijn genoeg doen. 

Artsenkrant 1219, 1.7.2013
Hartcentra en stenting
Hartcentra moeten aantal complicaties bij

stenting publiceren
Vanaf dit najaar krijgen we een overzicht van

indicatoren van kwaliteit (lees minder
complicaties) volgens richtlijnen van de Vlaamse
minister van Volksgezondheid. Voorzichtigheid bij
de evaluatie is geboden. Sommige ziekenhuizen
krijgen meer complexe gevallen dan andere, de
leeftijd van de patiënten, de aanwezigheid van
cardiochirurgie.

Bij prostaatkanker gaan we meer voor de
totaliteit van een centrum, de aanwezige
steundiensten, het aantal complexe ingrepen, enz.
Het zal tijd vragen maar het loont de moeite.

Artsenkrant 1207, 18.6.2013
Chronische ziekten en andere aanpak 
Wat kan een patiënt zelf doen? Zij moeten in

de eerste plaats al hun gezondheidsproblemen
verstaan en hun eigen wensen en noden
verwoorden naar hun verzorgende arts. De regel
blijft: behandel de zieke met zijn eigen ziekte als
doelstelling.

Medipage Dr. P. Boeckxstaens, Juli 2013
Medicatiefouten verminderen
Dit belangrijk probleem in de dagelijkse

praktijk werd door het Europees
Geneesmiddelenbureau (EMA) besproken om hier
verbetering aan te brengen. Het rapport vermeldt
zes aanbevelingen.

- harmonisering van terminologie en definities
van medicatiefouten

- samenwerking tussen Europa en de
nationale agentschappen die zich met de
veiligheidsadviseur en de patiënt bezighouden

- nieuwe opsporingsmethoden via pooling en
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analyse
- systematisch evaluatie en risicopreventie

tijdens de levenscyclus van een medicatie
- actief engagement van patiënten en

consumenten
- ondersteunende research
De bijsluiter kan hier diensten bewijzen en zal

besproken worden op de Europese patiëntendag
voor prostaatkanker op 21 september 2013.

Artsenkrant website, 28.5.2013

Primum non nocere
‘Primum non nocere. En dan: wees open en

eerlijk, streef naar optimale zorg voor iedereen,
doe dat aan allen die dat nodig hebben.’

Citatie Dr. Herre Kingsma, Artsenkrant 2321,
7.6.2013
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In de schaduw van Kos
Louis Denis

In de vergadering in het Europees Parlement
op 9 juli 2013, onder het gezag van mevrouw
Nessa Childers, MEP, kreeg Europa Uomo de
kans haar eerste kopij van het Witboek tegen
prostaatkanker voor te stellen. Aan ons werd
gevraagd om de nood aan kwaliteit en
evenwaardigheid buiten het Witboek te
bespreken.

Evenwaardigheid blijft een sleutelwoord en is
onze hoogste betrachting in de Europese
behandeling en zorg voor prostaatkanker. Het is
duidelijk uit alle statistieken dat er in de Europese
landen zeer grote verschillen zijn in voorkomen en
overlijden door prostaatkanker. Om deze
verschillen te verklaren zijn er logische
antwoorden, zoals de etnische gevoeligheid voor
prostaatkanker, de steeds stijgende
overlevingsduur in de westelijke landen en het
overmatig gebruik van PSA als actieve redenen.
Het gebrek aan optimale behandeling en toegang
tot behandeling in de meest oostelijke landen en
gebrek aan middelen als passieve redenen. 

Uit de statistieken blijkt wel dat de rijkere
landen een hogere incidentie vinden voornamelijk
door PSA-detectie en de mortaliteit niet daalt bij
de minder geprivilegieerde landen. Beide gaan
gepaard met verlies van levenskwaliteit (QoL) en
ongepast verlies van middelen. Het is dus niet
verwonderlijk dat bij ouderen, vooral boven de 70
jaar, de behandeling wel eens tekort schiet; we
blijven geloven in onze allereerste slogan uit
2003: ‘De middelen vinden om levenskwaliteit te
promoten voor prostaatkankerpatiënten en hun
families’.

De uitdaging is duidelijk. We vermijden of

verminderen invasieve behandelingen die onnodig
zijn en investeren al onze mogelijkheden om
tijdige invasieve behandelingen aan te gaan in de
hoog risicogevallen.

Sta ons toe om even stil te staan bij de
filosofie van W. Whitmore Jr., zelf overleden aan
prostaatkanker, en één van onze grote urologen.
We citeren: ‘Aangepaste behandeling legt vast dat
ze niet gegeven wordt aan patiënten waar ze
onnodig is of waar ze tekort schiet. Goede
behandeling blijft de beste methode om een
individuele patiënt een kwantitatief en kwalitatief
leven te garanderen. Deze behandeling moet niet
noodzakelijk leiden tot genezing’. Geschreven in
1985 en nog steeds de rode draad door de
medische aanpak van prostaatkanker.

Consensus en implementatie van goede
klinische richtsnoeren kan alleen door een
integrale aanpak en samenwerking van artsen,
verpleegkundigen en patiënten in een goed
georganiseerd en financieel gezond systeem. De
uiteindelijke referentie streeft naar de oprichting
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van prostaatkankereenheden zoals die nu reeds
voor borstkanker bestaan. Stilaan maar zeker
groeit er in Europa een vorm van noodzakelijke
multidisciplinariteit en multiprofessionaliteit die
doorsijpelt naar de lidstaten van de EU. Toch blijft
zeker op dit niveau een samenwerking nodig om
de twee aspecten van aanpak optimaal te laten
verlopen.

Optimale behandeling is de klassieke
medische aanpak naar een aandoening die de
resultaten als einddoel heeft en gericht is op de
verbetering van uiteindelijke resultaten in relatie
tot prijs/kwaliteit. Zie schema 1.

De totale aanpak is verbonden aan
gepersonaliseerde zorg die de patiënt terug in de
gemeenschap brengt (rehabilitatie) qua werk en
status. Hiervoor is een zorgsysteem vereist dat
werkt als een verzekering en gebaseerd is op
solidariteit. Zie schema 2.

De aanpak van alle ziekten, maar zeker ook
van kanker, blijft complex en een bestendig
programma op alle niveaus in de maatschappij tot
bewustzijn van het probleem blijft noodzakelijk.

De sociale zekerheid, gebaseerd op
evenwaardigheid van alle patiënten en solidariteit,
blijft de basis van het gezondheidsbeleid.

Patiënteninformatie en –opvoeding zijn niet
gericht op meer weten, maar op aangepast
handelen.

De gezondheidsexperten mikken op de hoogst
mogelijke standaard van behandeling en zorg
gelimiteerd tot de economische realiteit.
Levenskwaliteit en kosten/baten zijn onderdeel
geworden van alle klinische studies.

We hebben nog een lange weg te gaan maar
de eerste stappen zijn gezet.

Het onverwachte overlijden van Charles Mahler
heeft ons in het begin van de vakantieperiode
overvallen als een dief in de nacht. Consternatie bij
alle betrokkenen in de activiteiten van het OCA-huis,
ongeloof en bevestiging liepen over in tragische
weemoed.

Het gemiste laatste afscheid bracht nog meer
ontreddering om het verlies van deze steunpilaar in
onze missie te aanvaarden. De laatste twee jaar was
het klaar dat hij het meende om zijn laatste
levensjaren aan zijn familie te wijden. Helene, Tanya,
Philip en zijn twee kleinkinderen brachten hem rust
en vreugde. Het heeft te kort geduurd. Hij was een
man van roeping op vele terreinen. Een zoekend mens
naar zijn oorsprong en reden van bestaan, een
humanist die dikwijls de moeilijke weg koos, een
intellectueel met interesse voor alle kunstgebeuren,
ook met de grote K, en tenslotte als arts de
onvermoeibare heler zoekend naar de beste oplossing
voor zijn patiënten. In zijn vakgebied was hij
wereldbekend en de Antwerpse endocrinologie heeft
veel aan hem te danken. Ook als hoofdgeneesheer
van het AZ Middelheim was geen inspanning of plan te
groot om dromen in werkelijkheid om te zetten.

Samen hebben we in het kader van medische
opzoekingen en klinische studies de wereld
rondgereisd. Hard gewerkt maar steeds gewaardeerd
en in harde discussies werd de mening van Professor
Mahler een argument voor of tegen. In de positieve
gezelligheid van het dagelijkse leven bleef echter een
constante, het jeugdtrauma van de Holocaust die hem
en zijn ouders verplichtte de oorlog op een boerderij
door te brengen. Dankbaar voor de overleving maar
tezelfdertijd een schuldgevoel tegenover anderen.
Toevallig op boerderijbezoek, met de typische
geuren, voelde hij zich volkomen veilig. We begrijpen
deze emoties. Deze zoekende humanist heeft een
leegte gelaten die samen met de pijn slechts stilaan
zal verdwijnen. Charles, je hebt echt geleefd,
gebouwd en geholpen waar het kon. We blijven
dankbaar voor uw steun en vriendschap en zullen je
naam en voorbeeld aan de volgende generatie
overdragen. Uit ons archief vonden we een foto die u
op vele vlakken typeert.

We missen je, oude vriend.
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Prof. Charles Mahler,
a man for all seasons
Louis Denis – Directeur OCA vzw
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Henk Van daele
Médecine personnalisée et
cancer. Organiser et financer
l’accès à l’innovation
Angelo Paci, Benjamin Bleton, Dominique 
Haggiag Mazeau & Aude d’Ussel
Het ‘Institut Gustave Roussy’ in Villejuif, een

voorstad van Parijs, is veruit het belangrijkste
kankercentrum in Frankrijk. Het is tegelijk een
onderzoekscentrum, een ziekenhuis voor de
behandeling van patiënten, een referentiecentrum,
en een opleidingsinstituut voor oncologen. De
instelling is genoemd naar de arts-neuroloog
Gustave Roussy (1874-1948) die zich
specialiseerde in de neuro-endocrinologie, d.w.z.
de samenhang en de wisselwerking tussen het
zenuwstelsel en het endocriene stelsel.  Samen
met het iets oudere ‘Istituto Nazionale dei Tumori’
te Milaan, behoort het ‘Institut Gustave Roussy’
echt tot de wereldtop wat kankerbestrijding betreft:
beide instellingen verenigen kankerresearch,
behandeling van kankerpatiënten, en

gespecialiseerde opleiding van
gekwalificeerd personeel.

Een boek over kanker en
‘médecine personnalisée’ (Eng.:
‘personalised medecine’),
uitgegeven door een dergelijk
uitzonderlijk centrum trok
natuurlijk de aandacht. 

In Frankrijk is kanker sinds 2004 de
belangrijkste doodsoorzaak geworden. Daarmee
is kanker bij onze zuiderburen de meest
gevreesde ziekte van het begin van de 21e eeuw,
net zoals cardiovasculaire ziekten de belangrijkste
doodsoorzaak vormden in de 20e eeuw, en
infectieziekten in de 19e eeuw. Longkanker blijft
de meest dodelijke kanker: de vijfjaarsoverleving
van longkankerpatiënten bedraagt in Frankrijk
slechts veertien percent, een cijfer dat gelijk is aan
de overlevingskansen van Belgische mannen met
longkanker. Andere kankers zijn, in Frankrijk en in
België, gelukkig minder dodelijk.

Niettegenstaande kanker de belangrijkste
doodsoorzaak is in Frankrijk, gaat slechts zes

Boekbesprekingen 

Oprichting nieuwe Wij Ook afdeling in Mechelen

Wij Ook - afdeling Mechelen organiseert een infovergadering ter gelegenheid van
haar oprichting  op donderdag 24 oktober in Imeldaziekenhuis – kapelcongresruimte,
Imeldalaan 9, 2820 Bonheiden.

Programma:
Moderator: Dr. Bruno Mortelmans
– 13.00-13.30 uur: ontvangst
– 13.30-15.00 uur: 

• Oprichting “Wij Ook – afdeling Mechelen”: Prof. L. Denis
• “Wij Ook“: Dhr. J. Humblet
• Organisatie van de prostaatkliniek: Dr. B. Mortelmans
• De prostaatverpleegkundige, uw vertrouwenspersoon: 

Mevr. P. Heylen
– 15.00-15.30 uur: receptie
– 15.30–17.00 uur:

• PSA-meting: Dr. Sc. E. Briers
• Robotchirurgie: Dr. H. Plancke
• Belang van lichaamsbeweging: Dr. S. Geukens
• Medicamenteuze behandeling van 

goedaardige prostaathypertrofie: Dr. A. Valcke
Verplicht inschrijven via: b.mortelmans@telenet.be of 0475/254.394.
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percent van alle Franse financiële middelen voor
gezondheid naar de strijd tegen kanker. Het is dus
duidelijk dat dit boek een pleidooi is om meer
centen los te krijgen van de overheden. De
auteurs pleiten voor een totaal nieuw
financieringsmodel voor de strijd tegen kanker. En
de timing is zorgvuldig gekozen: het boek is
immers in maart 2013 verschenen, en dit jaar is
het laatste jaar van het Tweede Kankerplan 2009-
2013. 

Vanzelfsprekend hebben de auteurs vele
valabele argumenten om hun pleidooi te staven.
Het aantal kankerpatiënten daalt niet. De
diagnostische technieken worden verfijnd. De
“personalised medecine” (term voor het eerst
gebruikt in 2004) zal weldra toelaten elke patiënt
afzonderlijk, op het juiste ogenblik, de precies
noodzakelijke diagnose en behandeling te bieden;
de auteurs noemen het een belangrijke
paradigmawijziging in de geneeskunde. Het aantal
markers en nieuwe geneesmiddelen neemt
steeds toe. De oncologie, als medische
wetenschap, neemt een hoge vlucht. Het aantal
oncologische congressen en kankertijdschriften
wordt bijna onoverzichtelijk.

Opvallend in dit boek is dat de rol van de
patiënt als participant in het zorgproces enkele
malen wordt vermeld. Ook dit betekent, ons
inziens, een belangrijke ommezwaai in het
denken van artsen en researchers.

De slotzin van het voorwoord, geschreven
door Alexander Eggermont, de directeur van het
‘Institut Gustave Roussy’ vat het boek op
meesterlijke wijze samen: ‘Ce livre nous montre
clairement que la lutte contre le cancer ne sera
remportée que par une approche pluridisciplinaire
et collaborative dans laquelle chacun des acteurs
de la recherche et de l’innovation (établissements
de santé, unités de recherche, industriels,
autorités de santé, patients) doit apporter le
meilleur de ses compétents et savoir-faire à la
recherche d’une plus grande efficacité’.

Angelo Paci et al., Médecine personnalisée et
cancer. Organiser et financer l’accès à
l’innovation, Villejuif, Presses de l’Institut Gustave
Roussy, 2013, ISBN 978 2 919439 02 7, 15€.
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Rik Cuypers
Slaap lekker. Het geheim van
slapen, slaapwandelen en
uitgerust wakker worden.
David K. Randall
In dertien hoofdstukken grasduint

de schrijver in de slaapwereld. Zijn
boek leest vrij vlot doordat hij
voortdurend anekdotes aanhaalt. Hij
is er toe gekomen zich te verdiepen
in het slaapfenomeen, doordat hij zelf
slaapwandelt en zich daarbij af en toe
kwetst.

Aanvankelijk tracht Randall de vele
aspecten van slapen op een rij te zetten en
handelt hij over slaapfazen, slaapstoornissen,
snurken, kinderen die niet willen slapen, de
invloed van licht, het al dan niet samen slapen, de
carcadiose (biologische?) klok, de invloed van
slapen op onze prestaties en de vergaandheid
van slaapwandelen.

Zijn slaaponderzoek leidt hem langs
geschiedkundigen, filosofen,
slaapwetenschappers, droomanalisten,
slaaplaboratoria, congressen, militaire basissen
en hoofdkantoren van bedrijven. Blijkt dat mannen
anders slapen dan vrouwen, kinderen vooral
consistentie nodig hebben, de remfase de
belangrijkste is, cognitieve functies kunnen
verbeteren na een kort dutje en slaapgebrek
fataal kan zijn voor onze gedragingen en
alertheid.

Een diepere analyse leidt langs de
hersenfuncties, het slaapbepalend
serotinegehalte, melatonine hormoon,
geneesmiddelen om te slapen of in tegendeel
wakker te blijven, technieken om slaapapneu
tegen te gaan, apparaten om de kwaliteit van de
slaap te meten en lichtbehandelingen om de
biologische klok te regelen.

Zijn besluit is dat we bewust met slaap
moeten omgaan om onze levenskwaliteit op peil
te houden.

Achteraan een zeer uitgebreide
bibliografie. 

Amsterdam, Maven-publishing BV, 2013, ISBN
978 94 9057 488 8. 

Vertaald uit het Engels: ‘Dreamland:
Adventures in the Strange Science of Sleep’,
2012.
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Met de enorme drugvangst, weinige
weken geleden, waarbij de buit een
waarde van meer dan één miljard euro
beliep, volgt hier een misschien wat
moeilijk artikel over deze erg
gevaarlijke klasse van op
farmaceutische producten gebaseerde
en gevaarlijke drugs.

Samenvatting
Er komen steeds meer nieuwe drugs op onze

‘markt’ en dat in een hoger tempo. Criminele
geesten hebben dan ook geen remmingen tenzij
dat de wet hun stoort in hun activiteiten. Maar dat
is dan zeker ook in België een probleem. Bij
gebrek aan snelle opvolging blijven de criminelen
steeds een stapje of een flinke stap voor en
spreken zij zelfs van ‘legale drugs’.

Inleiding
Het is natuurlijk niet De Standaard die de kat

de bel aan bindt, maar zij zijn het wel die mijn
aandacht hebben gevestigd op een stijgend
probleem. In een bijzonder openhartige bijdrage in
het maandagnummer (27 juni 2011) doen zij een
wel erg openhartig verhaal van wat, om het zacht
uit te drukken, een zware misdadiger is. Een
zekere Steve noemt zich de beste LSD-maker ter
wereld en hij is er zelfs fier op. 

Gevaarlijke chemische producten
Psychotrope stoffen zoals cocaïne, speed,

ecstasy, zijn al lang tot zeer lang gekend. Naast
hun ‘geestverruimende’ werking zijn ze ook
allemaal zwaar verslavend en gevaarlijk. Het
aantal jonge en oudere mensen die voor het leven
getekend zijn of dood wegens het gebruik, is al
lang niet meer te tellen. Het zijn steeds moleculen
die op een soms onbekende wijze inwerken op
onze geest, onze hersenen. 

Het is voor mij een raadsel dat eender wie
zo’n molecule tot zich zou nemen. De
lichtzinnigheid van de gebruikers bewijst hun
ongelooflijke naïviteit en zelfs domheid. Indien ze
een regulier geneesmiddel moeten nemen, zullen
ze de bijsluiter van begin tot einde napluizen en
misschien op een nevenwerking blijven hangen.
Maar een onbekende chemische molecule die in
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Designer drugs
Erik Briers een oude koeienstal is gemaakt gaat er zo in,

eventueel zelfs intraveneus.
Sommigen vinden dat jongeren moeten

durven ‘experimenteren’, neem toch dat pilletje, je
zal je god wanen. Wel, vroeger werd ons
voorgehouden dat als iedereen in het kanaal
sprong wij dat daarom nog niet moesten doen.
Het eigenaardige is ook dat diezelfde jongeren
niet met alles gaan experimenteren. Zo zullen zij
experimenten met elektriciteit allicht aan zich
voorbij laten gaan. Ook het drinken van zelfs maar
onschuldige azijn zullen zij niet doen. Er is
natuurlijk de belofte van de roes, maar wat met de
onzekerheid over de giftigheid?

U hebt het natuurlijk al begrepen, bij mij
moeten de drug-stokers niet op enig begrip
rekenen, zij horen thuis in de categorie van de
gifmengers.

Inventieve hobby-chemici
Wie maakt er nu toch al die chemische

producten of wie zou dat kunnen? Wel, er zijn
veel kandidaten. Heel wat vrouwen en mannen
hebben een geschikte wetenschappelijke
opleiding om deze producten te kunnen maken.
Maar de meeste hebben daar hoegenaamd geen
zin in. Een chemicus heeft ook een ethische code,
de producten die hij of zij maakt moeten de
mensheid positief verrijken, niet schaden. Maar er
zijn weinig vakgebieden waar de kans op misbruik
van de wetenschap zo groot is. Dynamiet heeft
niet alleen ongeëvenaarde mogelijkheden in
mijnbouw en bouw, het heeft in
oorlogsomstandigheden ook ontzettend veel
levens gekost.

Veel van de psychotrope stoffen die als drug
misbruikt worden, hebben hun bestaan te danken
aan het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe
medicijnen, meestal zijn ze om de een of andere
reden nooit in gebruik genomen, mogelijk wegens
de eigenschappen die verslaafden zo weten te
appreciëren.

Er is evenwel een tweede groep, de hobby-
chemici die niet gestoord door enige vakkennis in
hun keuken of schuur chemicus gaan spelen. Zij
weten zowel receptuur als producten en
apparatuur via het internet aan te schaffen en
gaan aan de slag. Aangezien zij geen vakkennis
hebben, hebben zij ook geen zicht op de risico’s
die zij lopen. Maar de kans op grote winsten is
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enorm. Zij verkopen vergif voor prijzen waar
reguliere chemische bedrijven nog niet van
kunnen dromen. En hun klanten laten zich per
definitie bedriegen, de roes zal hun wel helpen om
dat te vergeten.

Een nieuwe generatie hobby-
chemici
De nieuwe generatie hobby-chemici, waar ook

Steve uit De Standaard toe behoort, is van een
bijzonder gevaarlijke soort. Zij beseffen heel goed
dat zij een gevaarlijk spel spelen maar zij maken
er een lucratieve hobby, een business van. In het
De Standaard artikel bekent Steve dat hij het vak
geleerd heeft van de tweede beste LSD-maker ter
wereld (hij is zelf de beste), die tweede beste zit
wel twintig jaar in de gevangenis. 

Hij heeft twee laboratoria, een in het Verenigd
Koninkrijk en een in Nederland (Nederland is
samen met België het Walhalla van de
druglaboratoria). De gesofisticeerde apparatuur
komt uit China, producten koopt hij waar hij ze
vast kan krijgen maar steeds zorgt hij er voor om
onder de radar van politie en justitie te blijven.

Hij weet drommels goed dat de wetgeving in
ons land een beetje achterop hinkt. Er is voor elke
molecule een aanvulling in het Staatsblad vereist
hetgeen natuurlijk traag gaat. Maar, er is een
tweede gevolg, de drug-chemici hebben
ondertussen met de hulp van echte maar
evengoed criminele chemici lessen in synthese
chemie en farmacologie gekregen. Van de
farmacologen hebben zij geleerd dat kleine
veranderingen aan een actieve molecule tot
nieuwe en soms bijzonder interessante
eigenschappen kunnen leiden. Van de chemici
hebben zij dan geleerd hoe zij die moleculen
kunnen maken en dat hoeft echt niet moeilijk te
zijn. Veel van deze moleculen zijn zelfs letterlijk
beschreven in patenten met receptuur en alles.
Aangezien we hier met het crimineel milieu te
maken hebben, is een inbreuk meer of minder op
patentrechten ook geen probleem.

Wat hebben zij niet (willen) leren, hoe zij van
de gesynthetiseerde moleculen ook de echte
structuur en zuiverheid kunnen bepalen. Dat is
echt niet interessant, het kost alleen maar geld en
een drugdode meer of minder dat maakt hun
rekening niet.

Zijn ze te stoppen?
De drugbaronnen beroepen zich uiteraard op

de wetgeving, alleen wat in het Staatsblad staat
en daarin verboden is, is effectief verboden. Al de

rest is legaal. Dan kunnen we het wel opgeven.
De wet moet duidelijker en veel eenvoudiger, ze
moet ook proactief zijn.

Patentachtige wetgeving
Iedereen die al eens een patent in verband

met een geneesmiddel heeft bekeken, heeft
daarbij kunnen vaststellen dat er naast het
uiteindelijk effectief gebruikte molecule ook een
hele reeks varianten in staan, vaak met receptuur
en analytische eigenschappen. Het zijn deze
varianten die de drugchemici gaan uittesten. 

Er zijn dan twee mogelijkheden, een eerste is
in de wet naar het patent te verwijzen en in één
enkele zin alle moleculen die in dat patent
vermeld zijn op de illegale lijst te zetten. Deur
dicht, die patenten zijn bovendien echte
naspeurbare publicaties en publiek beschikbaar.
Het ‘ich habe es nicht gewusst’ speelt niet meer
mee.

De tweede mogelijkheid is een beetje
ingewikkelder maar niettemin proactief en
effectief. In de wettekst wordt enerzijds één
molecule (mephedrone bijvoorbeeld) expliciet
vernoemd als verboden, maar ook alle mogelijke
varianten die dezelfde skeletstructuur vertonen
worden in één beweging verboden. Deur
eveneens dicht.

Het spreekt vanzelf dat dat niet wegneemt dat
er onderzoek kan gebeuren naar die moleculen
om eventueel goede toepassingen te vinden.
Maar hun productie in kiekenkotten en distributie
op fuiven wordt strafbaar.

Wat heb je daar - wetgeving
Het is niet normaal dat ik in een schuurtje

achter het huis van de buur of van een verre neef
(of waar dacht je) een glazen bolkolf heb met een
volume van 100 liter met bijhorende elektrische
verwarmingsmantel, roerwerk en koelopzet met
daarbij nog wat andere vreemde apparatuur.
Moest ik daar alcohol in stoken dan ben ik
strafbaar, maar dan heb ik een verklaring. En dat
is wat men mag eisen, iedereen die ‘proces’
uitrusting bezit moet steeds kunnen uitleggen
waar die voor gebruikt wordt en werd, vanwaar ze
komt. Misschien geërfd van nonkel Frans, wel dan
moeten we daar eens gaan kijken. Het bezitten
van ‘proces’ uitrusting zonder zinvolle verklaring is
volgens mij niet te verantwoorden en mag
verboden worden.

Het bezitten van chemische producten in
hoeveelheden die een normaal huiselijk gebruik te
boven gaan, heeft ook geen zin. Dat slaat
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natuurlijk ook op producten waar geen huiselijk of
professioneel gebruik voor is aan te geven. Wat
doet een huisvrouw met 50 liter methyl-ethyl
keton? Of met geconcentreerd zwavelzuur? Zelfs
in kleine hoeveelheden? Meenemen die handel.

Men kan het eenvoudig zo stellen dat de
wetgeving eigenlijk omgekeerd mag worden:
chemische producten houden is verboden tenzij
men een afdoende verklaring kan geven voor dat
bezit en voor het bedoelde gebruik. En de
dooddoener dat een product gebruikt wordt als
groeimiddel voor planten mag dan
gedocumenteerd worden.

Het spreekt dat ook hier onderzoek van
legitieme onderzoekers en bedrijven niet gestoord
mag worden, maar zelfs een bedrijf moet goed
nadenken over welke producten zij in hun
magazijn willen bijhouden.

Er zijn trouwens heel wat instanties die zich
bezighouden met het vergunnen van het
produceren en houden van chemische producten.
Er is de wetgeving rond het houden van een
apotheek, de wetgeving rond farmaceutische en
phyto-farmaceutische producten. Er zijn milieu en
andere wetgeving en er is de Europese Reach
richtlijn, allemaal bruikbaar, gebruik ze dan ook.

Ernstige criminelen
In het De Standaard artikel blijft Steve (dat is

toch wel een schuilnaam zeker, vreemd toch)
beweren dat geen enkel van zijn producten
gevaarlijk is: hij test ze allemaal hoogstpersoonlijk
uit en heeft nog maar één keer een probleem
gehad. De farmaceuten zijn echte watjes, klinisch
onderzoek in drie fases, Steve doet alles in één
welgemikt experiment en klaar is kees. Over zijn
eigen drugmisbruik is hij op het randje van
euforisch en het feit dat zijn eigen dochter hem
een kindermoordenaar vindt, stoort hem toch wel
een beetje. Maar, zolang hij zichzelf niet tot de
dood vergiftigt en buiten de arm der wet kan
blijven, zal hij blijven koken en stoken tot hij zo rijk
is als Croesus en zal hij de doden onderweg
blijven negeren.

Het is de hoogste tijd dat de wetgever even
inventief uit de hoek komt en hier een chemisch
onderbouwd halt aan roept.

Een voorbeeld uit de Britse
wetgeving
Advisory Council on the Misuse of Drugs (UK).

Consideration of the cathinones. 31 March 2010.
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‘Any compound (not being bupropion or a
substance for the time being specified in
paragraph 2.2) structurally derived from 2-amino-
1-phenyl-1-propanone by modification in any of
the following ways, that is to say,

(i) by substitution in the phenyl ring to any
extent with alkyl, alkoxy, alkylenedioxy, haloalkyl
or halide substituents, whether or not further
substituted in the phenyl ring by one or more other
univalent substituents;

(ii) by substitution at the 3-position with an
alkyl substituent;

(iii) by substitution at the nitrogen atom with
alkyl or dialkyl groups, or by inclusion of the
nitrogen atom in a cyclic structure.’ - ACMD, 2nd
April 2010

In deze advieswet wordt uitzondering gemaakt
voor moleculen met een gekende farmacologische
activiteit die onder andere wetgeving valt, maar
alle mogelijke varianten op dit structureel thema
zijn verboden. Zie verder mephedrone.

Verwantschappen tussen enkele
molecule
Epinefrine (adrenaline) is een zeer goed

gekende biologisch actieve stof die dank zij
onderzoek in farmaceutische laboratoria heel wat
minder onschadelijke maar daarom niet minder
actieve broertjes heeft gekregen. Enkele
voorbeelden.

Epinefrine (adrenaline)

PI 12(2013)3 v1_Prostaatinfo Werkversie  30/08/13  16:15  Page 20



Efedrine

Amfetamine

Met-amfetamine

Mephedrone

MDMA of ecstasy (XTC)

Epinefrine (vroeger ook adrenaline genoemd)
is een in het lichaam gesynthetiseerd hormoon
dat aanleiding geeft tot bloeddrukverhoging. In
sportmiddens is efedrine bekend en berucht, het
wordt synthetisch gemaakt en kan uit planten
worden geïsoleerd. Het versterkt de activiteit van
noradrenaline op de adrenerge receptoren. Het
vermindert het hongergevoel en stimuleert de
verbranding van lichaamsvet. Hoestdrankjes met
efedrine worden of zijn uit de handel genomen.

De gelijkenis met de daaronder staande
structuren van amfetamine en met-amfetamine is
geen toeval: beide hebben een veel sterkere
werking dan het natuurlijke epinefrine. Epinefrine
moet zodanig (zacht) werken dat het organisme
zijn normale functies op een normale wijze moet
kunnen verrichten, amfetamines en soortgenoten
hebben dat doel niet, zij willen juist het normaal
functioneren deels lamleggen.

Mephedrone heeft in drugsmiddens enkele
koosnaampjes zoals ‘Miaow, Drone, MMCAT’ het
is sedert 2009 in België officieel op de markt
opgemerkt. In het Verenigd Koninkrijk wordt
mephedrone als ‘plantengroeimiddel’ verkocht. In
‘Wikipedia’ lezen we de volgende positieve en
negatieve effecten; positief: alertheid, euforie,
opgewonden gevoel, gevoel van stimulatie, zin
om te praten, openheid. Negatief: neus-
bloedingen, brandende neus, hallucinaties,
uitslag, braken, bloedcirculatieproblemen,
paranoia, stuipen, slecht kortetermijngeheugen,
hartritmestoornissen, vermeerderd zweten, grote
pupillen, kaakklem. hoofdpijn en koude vingers en
tenen komen vaak voor.

Aan het gebruik, misbruik van mephedrone
worden reeds meerdere sterfgevallen
toegeschreven.

MDMA, ecstasy (XTC) is tenslotte een heel
bekende soortgenoot waar velen jacht op maken,
de enen voor de roes en de anderen om het ding
te vernietigen en de makers ervan op te sporen.
XTC staat op de lijst van de harddrugs maar werd
aanvankelijk gebruikt als psychotherapeuticum. 

Nootmuskaatolie kan een grondstof leveren
om vandaaruit XTC te synthetiseren. Volgens de
moderne voedingswetten en wetten op wat in
voeding mag worden toegevoegd, zou
nootmuskaat vandaag niet meer toegelaten
worden wegens te gevaarlijk en te giftig.

Wanneer krijgen wij in België (en Europa) een
sluitende wetgeving die dit soort gifmengers
voorgoed naar de vergeetput helpt?
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Om de twee jaar organiseert het J. De
Wever Fonds voor prostaatkankerpreventie
aan de KU Leuven, een benefiet om voor
het fonds geld in te zamelen om onderzoek
te financieren. Dit jaar ging deze benefiet
opnieuw door op 17 en 18 augustus. Op 17
augustus werd door de dienst urologie van
het UZ Leuven een seminarie
georganiseerd voor artsen en andere
geïnteresseerden rond het thema ‘Nieuwe
hoop voor patiënten met prostaatkanker’
onder leiding van Prof. Dr. Hein Van Poppel
en Erik Briers (Wij Ook). 

Op zondag en onder een regenrijke
hemel ging dan het benefiet golftornooi door. Een
maximum van 130 spelers betraden de grasmat
om zich met zichzelf en anderen te meten. Bijna
niemand die zich ingeschreven had bleef afwezig.

Het werd voor de meeste spelers een
afwisselend natte en droge tocht over de achttien
holes die het golfterrein telt. Reken op een viertal
uur en je weet dat de spelers daarna wel wat
versterkends konden gebruiken.

De benefiet werd feestelijk afgesloten met een
familiale barbecue en het uitrijken van prijzen in
een hele reeks categorieën. 

De grootste prijs ging evenwel naar Prof. Van
Poppel die een cheque van 41.000 euro in
ontvangst mocht nemen. In zijn dankwoord
benadrukte Prof. Van Poppel dat dit geld zijn
laboratorium in staat stelde om hun onderzoek
naar diverse merkers voor prostaatkanker verder
te zetten. Bovendien is het Leuvense laboratorium
ondertussen een van de leidende centra inzake
dit onderzoek.

Op de foto herkennen wij naast Prof. Van
Poppel links de heer Gaston Roelands
(Olympisch Kampioen), de heer Jozef De Wever
van het fonds en de heer Roberti de Winghe
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41.000 euro voor research
Erik Briers

Achtste Europese Patiëntendag Prostaatkanker [zie ook achtercover]
Zaterdag 21 september 2013 – Universiteit Antwerpen

Wij Ook België vzw organiseert naar jaarlijkse
gewoonte, op zaterdag 21 september 2013, haar
Achtste Europese Patiëntendag Prostaatkanker in
samenwerking met de vier Vlaamse universitaire
diensten urologie en de Belgische Vereniging voor
Urologie (BVU). Deze zal dit jaar doorgaan op de
Campus van de Universiteit Antwerpen (UIA) met als
thema ‘Informeren, maatwerk voor elke patiënt’. U
kan het programma terugvinden op de achterkaft.

Onze patiëntendag zal dit jaar plaatsvinden in de
Universiteit Antwerpen, Auditorium S1, Gebouw S,
Universiteitsbaan, 2610 Wilrijk. Zie plannetje in
bijlage.

Indien u met de wagen komt, kan u best
parkeren op parking 3 of 4.

Indien u met de trein komt, afstappen
Antwerpen Centraal, bus 17 nemen richting UZA,
afstappen Fort VI-straat (± 30 min) en dan nog een
stukje te voet.
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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

Antwerpen # Interesse, tel. 03/338.91.54
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