
Verschijnt
Driemaandelijks
Mrt-apr-mei 2014

P910655

PROSTAATinfo
Nieuwsbrief van Wij Ook Belgium vzw Maart 2014

Onze Europese patiëntendag Antwerpen Deel II (p-5 ev)
Een slecht nieuwsgesprek (p-15)

OCA concert

15 maart 2014

PI 13(2014)1 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie  23/02/14  12:11  Pagina 1



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

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 ©
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Prostaatkanker is de meest voorkomende
kanker bij mannen. Maar in de oncologische
literatuur wordt prostaatkanker beschouwd als de
minst agressieve kanker. De relatieve
vijfjaarsoverleving is in België 95.3 %. “Males
with prostate cancer often die from other
causes”, schrijft dokter Liesbeth Van Eycken in
Cancer Survival in Belgium (Brussel, 2012, blz.
75). Of zoals we op het OCA dikwijls hoorden:
mannen sterven met prostaatkanker, niet door
prostaatkanker.

Prostaatkanker is meestal een traag
groeiende kanker. De zopas gediagnosticeerde
patiënt heeft dus enige tijd om zich te beraden.
Tijd om nieuwsgierig rond te neuzen en
betrouwbare informatie te verzamelen. Tijd om
een andere specialist te raadplegen en een
“second opinion” te horen. Vele mannen gaan op
het internet “doctor Google” raadplegen. Maar
wie de zoekterm “prostaatkanker” intikt, vindt
vandaag 406.000 verwijzingen. En de vraag is of
die reusachtige kwantiteit aan informatie ook de
kwalitatieve toets kan weerstaan. 

Betrouwbare oncologische informatie vindt
men wel in de rapporten van het Federaal
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).
Zo bijvoorbeeld in de recente publicatie P.
Jonckheer et al., Het beslissingsproces bij de
keuze voor actieve opvolging van een
gelokaliseerde prostaatkanker, Brussel, KCE
Report 210Cs, 2013. Maar deze uitvoerige
rapporten zijn geschreven in een medisch jargon
dat niet altijd begrijpelijk is voor patiënten. En
heel wat rapporten bestaan enkel in het
Engels…

Gelukkig de pas gediagnosticeerde patiënt
die lid is van een zelfhulpgroep zoals de vzw Wij
Ook. Hij kan beroep doen op een website, ons
tijdschrift lezen, deelnemen aan onze Café
Santé’s, boeken en CD’s uitlenen, en indrukken
uitwisselen met lotgenoten. Dat ook de partners
daarbij betrokken worden is zeker een winstpunt.
Wij Ook vzw is dus een onmisbare club.
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In het boek Kiezen bij Kanker, van dokter
Paul Kil en Corine Koole (zie de recensie verder
in dit nummer), wordt herhaaldelijk op het belang
van informatie en communicatie gewezen. Maar
nergens in die lezenswaardige publicatie wordt
duidelijk gemaakt wat, wanneer, aan wie, op
welke wijze, en met welk doel, die
informatieverstrekking dient te gebeuren.

Laat ons even bij die problematiek stilstaan.
De meeste mannelijke twintigers en dertigers
weten amper dat ze een prostaat hebben. En als
ze dat wel weten, dan zijn ze zich nog niet
bewust van de belangrijke functie die dit orgaan
heeft.

Pas op de leeftijd dat de eerste
plasproblemen zich aankondigen, hoort men het
woord prostaat gniffelend uitspreken. En dan
meestal slechts in een uitsluitend mannelijk
gezelschap. Onder intieme vrienden. Dit is zeker
niet de meest waardevolle vorm van informatie.
Want al snel valt dan het woord prostaatkanker,
terwijl beginnende plasklachten op middelbare
leeftijd nooit te wijten zijn aan een beginnende
prostaatkanker. Moeilijk kunnen plassen, dikwijls
moeten plassen of het onvermogen om urine op
te houden, wijst meestal op een goedaardige
prostaatvergroting (of BPH: benigne
prostaathyperplasie). En die aandoening, die bij
vele mannen op leeftijd voorkomt, is vrij
gemakkelijk te diagnosticeren en te behandelen.

Vele mannen denken ten onrechte dat
plasproblemen een gevolg zijn van
prostaatkanker. In België worden jaarlijks
ongeveer 9.000 prostaatkankers
gediagnosticeerd. In 2011, het laatst
gepubliceerde jaar, waren er precies 9.036
mannen die de diagnose prostaatkanker kregen.
De meeste patiënten waren tussen 65 en 75
jaar. Slechts twee mannen hadden de leeftijd
van 40 jaar nog niet bereikt.
(www.kankerregister.org).

15   Een adequaat slechtnieuwsgesprek
       Jack Beck
16   Oncologisch Centrum Antwerpen (L. Dewilde)
17   Kort (Brigitte Dourcy-Belle-Rose)
19   In de schaduw van Kos (Louis Denis)
20   Boekbesprekingen (Jan Humblet & Henk Van 
       daele)

Omslagfoto
15 jaar OCA vzw: Stuwende krachten
voor het concert 15.03.2014: 
Mevr. Tatjana Scheck, lid OCA-bestuur,
heeft de artistieke leiding en
Dhr. Marco Laenens, voorzitter OCA
vzw, leidt de organisatie.

Informatie en communicatie
Henk Van daele
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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 of via de website www.wijook.be. 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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1. Boost-dosis t.h.v. de
intraprostatische tumor.
Indien een prostaattumor niet geneest na

radiotherapie en lokaal hervalt, gebeurt dit bijna
altijd op de originele plaats (1). Gezien het
onomstotelijk bewezen is dat prostaatkankercellen
dosisgevoelig zijn (2-4) –d.w.z. een hogere dosis
doodt meer kankercellen-, is de hypothese
ontwikkeld om op de originele tumor plaats binnen
de prostaat de hoogste dosis toe te dienen,
zonder daarbij de dosis in de rest van de prostaat
te verlagen (5). Een eerste voorwaarde is
natuurlijk dat men de tumor in de prostaat kan
visualiseren. Hiervoor is een multiparametrische
MR (magnetische resonantie) ideaal (6, 7).

D.m.v. moderne “fusie”-programma’s kan men
de gegevens van deze MR transponeren naar de
gegevens van de plannings-CT en zo deze
beeldfusie gebruiken om de dosis te focussen op
de tumor. Dit kan perfect met
intensiteitsgemoduleerde radiotherapie (IMRT) en
met volumetrische boogradiotherapie (8). De
eerste resultaten tonen aan dat dit type bestraling
veilig kan worden toegediend en dat vooral in de
groep met ongunstige prognostische factoren
(zoals Gleason >7, PSA >20 of T3-4) het
“boosten” van de tumor zelf na 5 jaar duidelijk
meer patiënten geneest (unpublished data). Deze
resultaten worden nu getest in de
gerandomiseerde prospectieve FLAME-studie (9).
Bovendien leidt een betere lokale controle tot
minder metastasen op afstand (10, 11).

Radiotherapie een
doeltreffende
behandeling voor
prostaatkanker
Prof. Dr. Gert De Meerleer Dienst Radiotherapie, UZ Gent
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2. Hogere dosis na
prostatectomie.
King en Kapp formuleerden enkele jaren terug

de stelling dat de dosisgevoeligheid van
prostaatkankercellen niet alleen geldt als de
prostaat nog ter plaatse is, maar ook in de situatie
na prostatectomie (12). Nochtans werd de dosis in
deze setting niet verhoogd, omdat men een
toename in het aantal en de ernst van
voornamelijk urinaire bijwerkingen vreesde.
Echter, met moderne radiotherapie technieken
kan dit veilig worden uitgevoerd (13), en de eerste
resultaten hiervan suggereren een toename in de
genezingskansen zonder een toename in
bijwerkingen (14). Ook de associatie van
hormonale therapie (androgeen deprivatie
therapie) (deprivatie is beroofd zijn van) wordt
verondersteld een voordeel te bieden (15).

Radiotherapie
is een doeltreffende

behandeling voor prostaatkanker
die het laatste decennium een

enorme evolutie heeft ondergaan.
De meest vernieuwende evoluties

worden in deze samenvatting
besproken.

EUROPESE PATIËNTENDAG
PROSTAATKANKER 21.09.2013 – deel II
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3. Stereotactische
lichaamsbestraling (“Stereotactic
Body Radiotherapy of SBRT”).
Lange tijd werden patiënten met metastasen

(uitzaaiingen) als één homogene groep
beschouwd, onafhankelijk van het aantal
uitzaaiingen of van de locatie. De behandeling
bestond (bestaat) uit een hormonale behandeling
gevolgd door, in geval de initiële hormonale
behandeling niet meer werkte, chemotherapie
(16). Echter, het lijkt niet logisch om een patiënt
met 1 lymfeklier langsheen de aorta in dezelfde
groep in te delen als een patiënt met 10
uitzaaiingen in het bot. De hypothese dat
patiënten met ≤5 uitzaaiingen het beter deden dan
patiënten met >5 uitzaaiingen werd voor het eerst
geopperd door Singh (17). Singh suggereerde
patiënten met ≤5 uitzaaiingen te beschouwen als
een aparte groep en gaf deze de naam
“oligometastasen”. Hij suggereerde om deze
patiënten agressief te bestralen op de plaatsen
waar de uitzaaiingen voorkwamen, dit d.m.v.
hoge-dosis radiotherapie of heelkunde (17).

SBRT is een bestralingstechniek waarbij een
hoge bestralingsdosis wordt toegediend in zo
weinig mogelijk zittingen, zodat de dosis per
zitting heel hoog blijft wat meer tumor cellen doodt
(18, 19). Een voorwaarde hiervoor is natuurlijk
uiterste nauwkeurigheid, en dit wordt bereikt
d.m.v. “image-guided radiotherapy of IGRT” (19).

Deze visie heeft geleid tot de hypothese dat
men bij patiënten met weinig uitzaaiingen (bv.≤3)
eerder een agressieve aanpak moet nastreven
dan wel hormonale therapie opstarten. Het
opsporen van deze oligometastasen gebeurt
d.m.v. choline PET-CT (20) en MRI van de
ruggenwervels en het kleine bekken (21). De
eerste resultaten van deze aanpak zijn zeer mooi,
met een uitstel van hormonale therapie met
mediaan 58 maanden (22). Deze resultaten
worden momenteel getoetst in een
gerandomiseerde studie en kunnen bij uitbreiding
ook worden geïmplementeerd om chemotherapie
uit te stellen, of in andere urologische tumortypes
zoals niertumoren (18). Bovendien heeft deze
behandeling nauwelijks bijwerkingen (22), wat
toch anders is bij hormonale behandeling of
chemotherapie (16).

Referenties: de lijst met referenties vindt de
lezer terug op onze website www.wijook.be
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Een nieuw idee?!
• Hypothese:

Vroegdetectie en vernietiging van
oligometastasen stelt de noodzaak van
hormoon deprivatie therapie uit.

• Primair eindpunt:
Duur van de periode zonder hormoon

deprivatie therapie

• Opstarten van een hormoon deprivatie
therapie onder één van de volgende
voorwaarden:

1- Het diagnostiseren van meerdere (>3)
metastasen

2- Een PSA concentratie van meer dan
50ng/mL

3- Een PSA verdubbelingstijd die korter is
dan 4 maanden

4- Het optreden van symptomen van
metastatische ziekte
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15-jarig bestaan van het
Oncologisch Centrum Antwerpen
(OCA) vzw

Het Oncologisch Centrum Antwerpen werd
opgericht in 1999 in de schoot van het OCMW
Antwerpen onder het OCMW-voorzitterschap van
ereburgemeester Bob Cools, met als directeur
professor Louis Denis. Het devies was ‘Voor
gezondheid en levenskwaliteit in de brede zin en
tegen kanker’. 

Het OCA is in 15 jaar tijd uitgegroeid tot de
thuishaven van een waaier verenigingen die tot
doel hebben:

De bevolking te informeren en op te voeden
naar gezondheidsbehoud en ziektepreventie.

Samenwerking met alle geïnteresseerde
organen, o.a. mutualiteiten, gezondheidsbeleid,
huisartsen, universiteiten, professionele
organisaties, Vlaamse Liga tegen Kanker,
Stichting tegen Kanker, en patiëntengroepen. 

Stimuleren van gelijkheid en solidariteit in de
toegang tot medische behandeling en sociale zorg
aan patiënten.

Uitwerken van preventieprojecten tegen
dementie (ANCOG), vroegopsporing
prostaatziekten (Wij Ook, ERSPC, Europa Uomo),
informatie en begeleiding over borstkanker
(Naboram), ondersteuning van de activiteiten van
de Werkgroep Hersentumoren en Recht op
Waardig Sterven (RWS). 

Het overleven van het Oncologisch Centrum
Antwerpen is slechts mogelijk dank zij de
blijvende steun van het OCMW Antwerpen, de
Stad Antwerpen en de Provincie Antwerpen, en
vooral met uw steun en aanmoediging.

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan
organiseren we op zaterdag 15 maart 2014 te 20u
een concert in de kapel van het Elzenveld, Lange
Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen.

Op het programma staat werk van Mozart,
Tchaikovsky en Kreisler. Uitvoerders zijn:
mevrouw Tatjana Scheck op de viool en de heer
Kurt Hollants op de piano.

15 jaar OCA vzw: Stuwende krachten
voor het concert: Mevr. Tatjana

Scheck, lid OCA-bestuur, heeft de
artistieke leiding en Dhr. Marco

Laenens, voorzitter OCA vzw, leidt de
organisatie.

PROSTAATinfo 13(2014)1 p-7

PI 13(2014)1 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie  23/02/14  12:11  Pagina 7



Vanuit het Nationaal Kankerplan (2008)
werden middelen voorzien om de oncologische
zorg te ondersteunen. Eén van de pijlers van het
plan was de mogelijkheid om verpleegkundigen
vrij te stellen om de oncologische patiënten te
begeleiden. 

Urobel
Verschillende ziekenhuizen hebben deze

gelegenheid te baat genomen om ook in de
urologische oncologie verpleegkundigen in te
schakelen. De Belgische vereniging voor
urologische verpleegkundigen (Urobel) had dan al
een tweetal keer de cursus voor
prostaatverpleegkundigen georganiseerd. In deze
cursus komt zowel de goedaardige
prostaatproblematiek aan bod, maar zeker ook
prostaatkanker. Dit heeft er toe geleid dat de
urologische oncologie verpleegkundigen
voornamelijk in het domein van de prostaatkanker
worden ingezet. 

Prostaatkankerpatiënt
Vanaf het ogenblik dat de patiënt een

vermoeden heeft dat er een probleem is met de
prostaat slaat de onrust toe. Uit onderzoek bleek
dat prostaatkankerpatiënten minder tevreden zijn
met de zorg die ze ontvangen dan andere grote
tumorgroepen (zoals borstkanker, bloedziekten ..),
maar ook dat voor prostaatkanker veel minder
gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam
zijn. Toch blijkt dat prostaatkankerpatiënten nood
hebben aan informatie, psychologische
ondersteuning en zorg op urologisch en seksueel
vlak. 

en de partner
Daarnaast moet ook de partner in het verhaal

betrokken worden. De echte noden van de
prostaatkankerpatiënt en zijn partner zijn weinig
gedocumenteerd in de literatuur. Beiden zouden
nood hebben aan informatie over de behandeling,
over de te verwachten nevenwerkingen, wat er
kan gedaan worden om de nevenwerkingen te
voorkomen en doorheen het traject aan
aanmoediging en begeleiding. 
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Als prostaatverpleegkundigen
proberen we op die domeinen een
meerwaarde te bieden.
De informatie die de arts geeft moet dikwijls

“vertaald” worden naar begrijpbare taal, naar wat
dit in het dagelijkse leven voor de patiënt en
partner kan betekenen. Niet alleen de wijze
waarop de informatie gegeven wordt is hierin
belangrijk, maar ook het tijdstip. Meestal blijft bij
de mededeling van de diagnose maar een deeltje
hangen van wat de arts aan informatie geeft, want
als patiënt ben je in je geest al afgedwaald naar
wat de diagnose nu allemaal voor jou kan
betekenen. We horen dan dikwijls dat de partner
zegt: “maar, de arts heeft dit toch gezegd, heeft dit
toch uitgelegd”. De verpleegkundige die de patiënt
spreekt na de consultatie kan een kort overzicht
geven over wat de arts gezegd heeft, en kan ook
peilen naar wat de patiënt gehoord heeft en wat
hij begrepen heeft. Sommige zaken zijn voor de
artsen en verpleegkundigen dagelijkse kost, maar
voor de patiënt kan ieder woord moeten
verduidelijkt worden. Zo zijn incontinentie,
dysfunctie, biopsie, … niet altijd gekend. 

Naast verzorgen van heldere informatie
leggen we als verpleegkundigen de link naar het
dagelijks leven van de patiënt en wat de
behandeling praktisch kan betekenen. Een
operatie is een kortdurende opname met nadien
een herstelperiode. Dit is totaal anders dan meer
dan 30 sessies bestraling. Wat kan voor de
patiënt en partner, moet er hulp zijn in de
organisatie van vervoer, waar kan je best
parkeren, dit zijn dingen die de patiënt
bezighouden. 

Nevenwerkingen
We gaan ook dieper in op mogelijke

nevenwerkingen van de therapieën, maar zeker
ook op wat je preventief kan doen, of hoe je met
de nevenwerkingen kan omgaan. Na een
succesvolle behandeling terug naar de arts gaan
om te klagen over de bijwerkingen blijkt bij
patiënten nogal moeilijk te liggen. Die arts heeft
mij genezen van kanker, dat beetje urineverlies

De rol van de
prostaatverpleegkundige
Ronny Pieters - Verpleegkundig specialist urologie, UZ Gent
Voorzitter vzw Urobel
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zal er wel bijhoren zeker. De bijwerkingen worden
bij de arts nogal geminimaliseerd. Als
verpleegkundige weten we dat we hiernaar
diepgaander moeten vragen. “Ik draag nog een
bandje” lijkt aanvaardbaar, maar bij dieper
bevragen blijkt de man niet meer te gaan kaarten
op zondag, niet meer naar de petanqueclub te
gaan, hij is toch niet zeker dat het urineverlies niet
gaat opgemerkt worden. Ook de stap zetten om
over de seksuele bijwerkingen te spreken gaat
soms iets makkelijker bij een verpleegkundige,
zeker als die er zeer specifiek naar vraagt. “Och,
het is niet zo belangrijk” kan veranderen naar
”mocht ik er iets kunnen aan doen, dan graag”.
Verpleegkundigen schrijven geen medicatie of
therapie voor, maar maken het onderwerp voor de
patiënt makkelijker bespreekbaar bij de arts. Bij
een controleconsult kan de verpleegkundige de
arts al op voorhand inlichten dat de patiënt
hierover wil praten, zo kan de arts zelf het
gesprek op gang brengen met de bedoeling om
de therapieën te bespreken. De patiënt zelf hoeft
het dan niet te vragen. 

Doorheen het traject proberen we de patiënt
nu en dan terug te zien. Waar we nu nog veel
werken op aanbod, naast de arts, zullen we in de
toekomst ook meer op vraag van de patiënt of
omgeving ingaan. 

Een spreekuur
Nu blijkt al dat de patiënten makkelijker naar

de verpleegkundige bellen dan naar de arts.
Meestal zijn die heel druk bezig, moeilijker
bereikbaar en durft de patiënt niet altijd bellen. De
prostaatverpleegkundigen kunnen de patiënt in
een eigen spreekuur zien, zodat de patiënt
gemakkelijk een telefoontje kan doen om iets te
vragen of een afspraak kan maken om een iets
uitgebreider gesprek te kunnen aangaan. 

Prostaatverpleegkundigen staan ook open
voor alle vragen van de patiënten, en meestal,
door de ondersteuning die de patiënten
ondervinden, groeit er een relatie tussen patiënt,
verpleegkundige en arts, waarbij elk op zijn eigen
domein de patiënt kan begeleiden. Indien nodig
zal de prostaatverpleegkundige in samenspraak
de patiënt doorsturen naar de arts, naar een
diëtiste, naar de psycholoog. 

De extra tijd die we aan onze patiënten en
partners kunnen geven maakt dat we een
belangrijke aanvulling kunnen zijn op de
behandeling van de arts. 

De prostaatverpleegkundige is er voor u
(patiënt en partner of familie). Door de
gespecialiseerde opleiding beschikken we over de
nodige kennis en ervaring die we graag met u
delen.
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Patiëntenprofielen
Hans Randsdorp - Voorzitter Europa UOMO

In de artseneed die de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst heeft opgesteld, en die afgeleid is
van de eed die de Griekse arts Hippocrates vier
eeuwen voor Christus opstelde komt de volgende
zinsnede voor:

Ik stel het belang van de patiënt voorop
en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de
patiënt geen schade doen. Ik luister en zal
hem goed inlichten.

Je kunt je afvragen of hiermee niet alles al
gezegd is en wat nog de taak is die een
patiëntenorganisatie op zich kan nemen.

Maar niets in deze wereld is zo simpel als het
eruit ziet en overal duiken verschillende inzichten
en interpretaties op. Zo ook in de artseneed
waarin naast bovengenoemde tekst ook de
volgende voorkomt:

Ik zweer/beloof dat ik de
geneeskunst zo goed als ik
kan zal uitoefenen ten
dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen
voor zieken, gezondheid bevorderen en
lijden verlichten.

Waar de eerstgenoemde zinnen het belang en
de opvatting van de patiënt voorop stellen, wordt
in het tweede geval de kwaliteit van de toepassing
van de geneeskunst als uitgangspunt genomen.

Hoe kijken artsen en patiënten aan tegen de
afweging die besloten ligt in de medische eed?

Hoe werd dat 20 jaar geleden beleefd en waar
staan we nu?

Is er een relatie met algemene
maatschappelijke ontwikkelingen?

Mijn opvatting is dat, vanuit het
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patiëntenperspectief gezien, artsen niet
altijd in voldoende mate de
maatschappelijke ontwikkelingen hebben
gevolgd waardoor teveel patiënten nu
geconfronteerd worden met een te
eenzijdige interpretatie van de artseneed.
Dat wil zeggen dat het belang en de
mening van de patiënt onvoldoende wordt
gekend en erkend, dit met een voor de
patiënt niet optimale behandeling tot
gevolg. 

Hoe komt dat en op welke wijze
kunnen we daar verandering in
aanbrengen?

Wij moeten daarvoor op zoek gaan
naar een meer actuele omschrijving van
het “patiëntenbelang” en de consequenties
daarvan voor zowel de patiënt als de arts in beeld
brengen. 

Als een middel daarvoor zou een
“patiëntenprofiel” kunnen dienen.

Dit profiel geeft een actueel beeld van de
wezenlijke kenmerken van de patiënt en kan voor
zowel de patiënt als de arts dienen als
uitgangspunt ter bepaling van zijn rol in de
behandeling.

Het belang voor prostaatkankerpatiënten is
extra groot als gevolg van de vele behandelingen
die mogelijk zijn, alle met hun specifieke voor- en
nadelen waardoor het maken van een keuze vele
invalshoeken kent. 

Als we ervan uitgaan dat een keuze voor een
behandeling in samenspraak tussen patiënt en
arts moet worden gemaakt (onderzoek toonde

aan dat 90% van de patiënten dat wenst), dan
vereist een maatschappelijk gewenste aanpak
een ander zicht op de houding van beide partijen.

De patiënt kan niet meer terugvallen op wat de
arts in zijn situatie zou doen. Hij (in ons geval)
moet die beslissing zelf nemen (samen met zijn
partner) en de arts moet dit proces van
besluitvorming niet sturen maar ondersteunen.

De arts op zijn beurt moet zich realiseren dat
onderzoek heeft aangetoond dat patiënten in het
algemeen anders beslissen dan de arts zou
denken.

Een arts moet daarom kundig zijn in het
presenteren van gegevens die de patiënt kan
begrijpen. Hij moet weten hoe het proces van
besluitvorming bij de verschillende typen van
patiënten werkt.

De patiënt moet weten wat hijzelf verstaat
onder de kwaliteit van zijn leven en zijn kansen op
behoud ervan in relatie tot verschillende

behandelingen kunnen inschatten.

Zijn vreugde om winst moet groter
worden dan zijn vrees voor verlies.

Het maken van een patiëntenprofiel
kan daarbij helpen
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Wij Ook is één van stichters van Europa
Uomo, de “European Prostate Cancer Coalition”
die vandaag prostaatkankerpatiëntenorganisaties
in 23 landen groepeert. Eén van de acties
waarmee Europa Uomo ook vorig jaar naar buiten
kwam was de “European Prostate Cancer
Awareness Day” of EPAD. Die dag ging opnieuw
door op 25 september. Daarbij organiseerden wij
ook een activiteit in het Europees parlement. Bij
die gelegenheid werd een zogenaamd “Witboek
prostaatkanker” voorgesteld.

Een “Witboek”
Om het eenvoudig te stellen, in dit Witboek

doen wij een oproep tot iedereen en
beleidsmakers in het bijzonder om te streven naar
betere zorg voor patiënten met prostaatkanker in
heel Europa. Om de oproep te onderbouwen met
harde feiten bevat dit Witboek heel wat
statistische gegevens en wetenschappelijke
achtergrond rond prostaatkanker. Het doel is niet
alleen onrechtvaardigheid aan te klagen maar een
gerechtvaardigde oproep te doen.

Waarom een oproep tot actie?
Prostaatkanker is zoals wij allemaal weten een

kanker die een redelijk traag verloop kent, je kan
oud worden met prostaatkanker zonder dat je
eraan hoeft te sterven. Daardoor leven er in
Europa meer dan 3 miljoen mannen met de
diagnose prostaatkanker. Elk jaar krijgen in
Europa een 450.000 mannen de diagnose
prostaatkanker opgespeld. 

Maar dat neemt niet weg dat er ook elk jaar in
Europa 90.000 mannen sterven aan
prostaatkanker en niet met prostaatkanker. Dat is
één man elke zes minuten.

Voor België wordt er elk jaar bij een 8.000
mannen de diagnose prostaatkanker gesteld en
sterven er ongeveer 1.500 mannen aan
prostaatkanker. Dat zijn veel meer mannen dan er
slachtoffers vallen in het verkeer. Hoeveel van die
kankerdoden te voorkomen zijn met een betere
zorg en vroegere opsporing kunnen wij natuurlijk
niet weten.

Wat wel vaststaat is dat de afloop van
prostaatkanker niet gelijk is over Europa, je kan
“beter” prostaatkanker hebben in een West-
Europees land dan in een Oost-Europees land.
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De toegang tot zowel
geavanceerde diagnostische
procedures zoals beeldvorming
en geavanceerde behandelingstechnieken is niet
gelijk in Europa. Bovendien zijn de nieuwe
medicijnen, en er zijn er nogal wat, erg duur wat
de toegankelijkheid niet echt helpt. Het budget
voor gezondheidszorg staat overal onder druk en
dan zal de vraag onherroepelijk komen waaraan
men de schaarse middelen zal geven, drie extra
maanden voor een oude prostaatkankerpatiënt of
een van de vele andere noden?

Heeft deze oproep zin?
De vraag stellen is ze beantwoorden, natuurlijk

wel. 

Prostaatkanker blijft de voornaamste kanker
voor de man en is in sommige regio’s (Noord-
Europa) zelfs een belangrijker oorzaak van kanker
gerelateerde dood dan longkanker. En in deze
regio’s staat de kwaliteit van de medische zorg
buiten kijf. 

Gewoon enkele “zekerheden”
over prostaatkanker:
1. Er bestaan behandelingen waarmee

prostaatkanker echt genezen kan worden op
voorwaarde dat de kanker gevonden wordt in een
vroeg stadium.

2. Wij hebben vandaag geen goed systeem
om prostaatkanker te diagnosticeren en daarbij
vast te stellen of de gevonden kanker
“goedaardig” dan wel “kwaadaardig” zal
evolueren.

3. Een prostaatkanker met een “goedaardig
karakter” moet niet behandeld worden. Een
prostaatkanker die “kwaadaardig” is moet steeds
behandeld worden en een prostaatkanker
waarvan het karakter niet goed ingeschat kan
worden verdient het om zorgvuldig opgevolgd te
worden tot men zekerheid heeft over zijn evolutie
(“active surveillance”).

4. De behandeling van prostaatkanker moet
gebeuren rekening houdend met de individuele
patiënt, een jonge man van 50 met een vroeg
gevonden kanker kan anders benaderd worden
dan een man van 75.

5. Een prostaatkanker die geëvolueerd is tot er

Witboek prostaatkanker
Dr. Sc. Erik Briers - Wij Ook België, Secretaris Europa Uomo
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symptomen optreden (pijn, obstructie bij het
plassen, bloed in de urine, …) heeft het stadium
van verspreiding bereikt en kan niet meer
genezen.

6. Zoals steeds is een genezende behandeling
in een vroeg stadium, indien succesvol, redelijk
goedkoop en is de behandeling van een
gemetastaseerde tumor langdurig en bijzonder
kostbaar.

7. Een verhoogde waarde gevonden bij een
PSA-bepaling is slechts één element dat gebruikt
kan worden bij de diagnose van prostaatkanker.
Het is nooit voldoende als bewijs van
prostaatkanker.

8. Er is vandaag geen alternatief voor de
goedkope PSA-test.

9. We weten ook met zekerheid dat we nog
veel moeten leren over prostaatkanker en zeker
over middelen om prostaatkanker vroeg
(geneesbaar) op te sporen en daarbij de
gevonden tumoren met zekerheid te klasseren als
“goed-” of “kwaadaardig”.

Met vooral de laatste zekerheid alleen al heeft
deze oproep voor actie heel veel zin. Om meer
onderzoek mogelijk te maken naar
prostaatkanker, vroegere opsporing en betere
behandeling.

Als patiëntenorganisatie weten wij natuurlijk
dat er nog wel meer noden zijn dan
prostaatkanker dus wij pleiten er niet voor om al
het beschikbare geld naar ons te kanaliseren.
Maar, het beschikbare geld kan uiteraard beter
besteed worden in die zin dat het onnodig
dupliceren van onderzoek vermeden moet
worden. 

Al moeten wij hierbij stellen dat
wetenschappelijk onderzoek “moet” herhaald
worden om de vindingen te bevestigen. Wij weten
bijzonder goed dat elk resultaat van onderzoek
niet alleen in het eerste laboratorium moet
bevestigd worden maar ook in andere laboratoria,
zo vordert de wetenschap.

Zit er ook iets in voor ons
Belgen?
Wel, zoals hoger al aangegeven sterven ook

in ons land elk jaar heel wat mannen (1.500) aan
prostaatkanker en daar zijn ook behoorlijk jonge
mannen van minder dan 60 bij. Je kan nooit
bewijzen of zij een kans op genezing zouden
gehad hebben indien hun kanker vroeg genoeg
zou gevonden zijn maar die kans zou zeker hoger
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geweest zijn.

Wat stellen wij vast? In ons kleine landje aan
de Noordzee is sedert vorig jaar de terugbetaling
voor de PSA-test op nul euro gebracht tenzij de
test bedoeld is als monitoring van een kanker
tijdens de behandeling of voor mannen met een
verhoogd risico. 

Wat zegt dat? Voor mij persoonlijk, geeft dat
de boodschap: “Mannen laat uw PSA niet
bepalen, het heeft geen zin, meer nog, het is
schadelijk”. Of was het alleen maar om wat geld
te besparen?

Wat is het gevolg? Wel, mannen laten allicht
nog steeds hun PSA bepalen maar ze betalen dat
nu zelf. Helaas zijn daar geen cijfers over. Het
indirecte gevolg is dat wij in België aan de
mannen als boodschap geven dat zij niet moeten
zeveren over hun prostaatproblemen, ga naar de
huisarts als de pipi niet meer loopt zoals het moet,
als je pijn hebt daar onder of in de rug of als er
bloed in de urine zit. Maar de goede verstaander
weet wat dit betekent, in dat geval heb je
waarschijnlijk een blaasontsteking of indien het
kanker is gaat het over een ongeneesbare
gemetastaseerde tumor. 

Of, kom alleen nog met serieuze kankers, al
die goedaardige en vroege kwaadaardige
interesseren ons niet. Dat zijn de tumoren die je
vandaag alleen met een PSA-test kan vinden. En
dan gaan we toch iets doen en dat zou de patiënt
kunnen schaden.

Besluit
Het “Witboek” gaat over Europa, maar de

situatie in ons land is niet beter. Wij hebben
excellente urologische zorg, excellente
onderzoekers en clinici maar blijkbaar is er zo
weinig geld beschikbaar dat alleen de mannen die
zelf voor hun PSA willen betalen vroeg en
geneesbaar zullen gevonden worden tenzij zij tot
de risicogroep behoren.

Dus al kunnen wij op een zeer efficiënte wijze
vroeg en geneesbaar gevonden prostaatkanker
behandelen toch gaan wij terug naar 1984 toen
de uroloog patiënten met prostaatkanker alleen
palliatief naar het graf mocht begeleiden. Is dat de
bedoeling?

Slotwoord achtste Europese
Patiëntendag Prostaatkanker 
Dr. Luc Dewilde – OCA vzw & Wij Ook België vzw

Dank zij u allen is deze
achtste Europese Patiëntendag
Prostaatkanker weer uitgegroeid
tot een groot succes.

Als hoogtepunten
weerhouden we bij de inleiding
van Dr. Lucien Hoekx de slagzin
“Nothing about me, without me”
waarbij de patiënt een actieve
deelnemer is in de
besluitvorming over zijn behandeling. Het insluiten
van het vak communicatietraining in de
artsenopleiding en het organiseren van
bijscholingen voor artsen over communicatie
tijdens het consultvoeren kan alleen maar
aangemoedigd worden. Prof. Dr. Chantal Van
Audenhove wees ons op het belang, bij de
beslissing over vroegtijdige opsporing van
prostaatkanker, er voor te zorgen dat de
eindkeuze hierover steeds aansluit bij de waarden
en opvattingen van de man die voor de keuze

staat, en dat hij de nodige kennis heeft om een
hoofdrol in het beslissingsproces te spelen.

Dr. Charles Van Praet wees op de
mogelijkheid een tweede opinie te vragen bij een
andere arts teneinde te helpen in het
beslissingsproces. Denk vooral na over wat voor
U belangrijk is. Het maken van een beslissing is
allerminst eenvoudig!

Om het eerste deel af te sluiten wees Dr. Bart
De Troyer op het toenemend belang van het
“informed consent” vooral als gecontroleerde
informatiebron en hulpmiddel bij de arts-patiënt
communicatie vooraleer een medische handeling
te ondergaan.

In het tweede deel legden we de nadruk op de
nieuwe ontwikkelingen op het vlak van de
behandeling, voor veel mensen nog te weinig
gekend.

Prof. Dr. Hein Van Poppel opende met een
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overzicht van de nieuwe mogelijkheden voor het
castratieresistent prostaatcarcinoom ook bij
asymptomatische gemetastaseerde tumoren.

Dr. Marc Claessens toonde ons met de RALP-
studie de gunstige resultaten, bekomen met de
robotgeassisteerde laparoscopische radicale
prostatectomie, die ontegensprekelijk de nieuwe
gouden standaard wordt voor de heelkundige
behandeling van prostaatkanker. 

Prof. Dr. Gert De Meerleer sloot af met de
enorme evolutie die de radiotherapie de laatste
jaren onderging, meer bepaald de IMRT, de
intensiteitsgemoduleerde radiotherapie, en de
SBRT, de stereotactische lichaamsbestraling met
hoge dosis. 

In het laatste deel wees Ronny Pieters op de
belangrijke bijdrage van Urobel, de Belgische
vereniging voor urologische verpleegkundigen, in
de vorming van urologische oncologie
verpleegkundigen voor de begeleiding van
prostaatkankerpatiënten.

Hans Randsdorp herinnerde ons aan het
belangrijk feit dat het de patiënt zelf is die
uiteindelijk moet weten wat hijzelf verstaat onder
de kwaliteit van zijn leven en zijn kansen tot
behoud ervan, in relatie tot de behandeling, moet
kunnen inschatten. Zijn vreugde om winst moet
groter worden dan zijn vrees voor verlies.

Om af te sluiten bracht Dr. Sc. Erik Briers ons
het nieuws dat het Witboek Prostaatkanker op 25
september jl. in het Europees Parlement werd
voorgesteld ter gelegenheid van de European
Prostate Cancer Awareness Day. Het is een
dringende oproep aan alle beleidsmakers om
meer aandacht te schenken aan deze
aandoening.

De eerste waarde die centraal staat in de
hulpverleningsrelatie is een wederzijds
basisvertrouwen, de tweede is het vermogen tot
empathie, die is ook wederzijds, en de derde
waarde is de echtheid. Zelfbeschikking en
autonomie zijn belangrijke begrippen. De patiënt
is de baas over zijn lichaam en zijn waarden. De
Wet op de Patiëntenrechten is daarbij een
belangrijk hulpmiddel. Dit belet echter niet dat de
patiënt op zijn beurt ook plichten en
verantwoordelijkheden heeft tegenover
zorgverleners door wederzijds respect, het
verlenen van medewerking door middel van het
verstrekken van informatie en het in acht nemen
van raadgevingen.

Zoals uzelf hebt kunnen ondervinden zijn wij
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genoodzaakt geweest de mooie zaal van het
Provinciehuis, dat binnenkort afgebroken wordt, te
verlaten. Het is de bedoeling deze activiteit
jaarlijks verder te zetten in samenwerking met de
Vlaamse universitaire diensten urologie telkens op
hun campus, om hopelijk in 2018 de Patiëntendag
terug te kunnen organiseren in het prachtige
nieuwe Provinciehuis.

Behalve de sprekers en de moderatoren wens
ik hier ook te bedanken: de Universitaire Instelling
Antwerpen, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen
en meer bepaald de dienst Urologie, Prof. Jean-
Jacques Wyndaele en Dr. Lucien Hoekx, niet in
het minst Prof. Dr. Louis Denis, de bezieler van
deze Dag, ook de ganse ploeg van Wij Ook, meer
bepaald de dames Anja Vancauwenbergh en
Brigitte Dourcy-Belle-Rose, en last but not least
André Deschamps, die Dr. Erik Briers opvolgt als
voorzitter van Wij Ook. Ook de sponsorende
firma’s, Ferring en Janssen, zonder dewelke deze
Patiëntendag niet georganiseerd had kunnen
worden.

Ook u allen dank ik voor uw enthousiaste
aanwezigheid.

Verder wil ik u nog meedelen dat er op 24
oktober een Prostaatdag georganiseerd werd in
het Imeldaziekenhuis in Bonheiden ter
gelegenheid van de oprichting van een afdeling
Wij Ook in Mechelen.

Vernieuwing van ons
lidmaatschap 2014
2014 werd goed ingezet. Waarschijnlijk wilt u

nog steeds op de hoogte blijven van alle nieuwtjes
om uw levenskwaliteit in stand te houden. 

Niettegenstaande de levensduurte behouden
we onze tarieven:

Lidmaatschap + abonnement 
PROSTAATinfo: 20€  

Steunend lid: 40 €
Feel+ (wekelijkse bewegingsles): 

- Voor leden gratis. 
- Echtgenoten van leden: 3€  per jaar 
(verzekering).

Blijf ons dus steunen en schrijf vandaag uw              
lidgeld over op ons gekend nummer:
IBAN : BE 78 4037 1493 0186 
SWIFT : KREDBEBB
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Patiënten, waar mogelijk sprake is van
prostaatkanker, die door de huisarts worden
doorverwezen naar de uroloog komen vaak in een
voor hen totaal onbekende situatie terecht. In het
achterhoofd speelt de vraag of het inderdaad zo is
en degene die daar een adequaat antwoord op
kan geven zit aan de andere zijde van het bureau.
Jack Beck is als uroloog verbonden aan het
Hofpoort Ziekenhuis in Woerden en het St.
Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Hij
vertegenwoordigt de andere zijde.

PSA geen kankerstofje
“Natuurlijk zijn de mensen die naar mij zijn

doorverwezen nerveus. Vaak heeft de huisarts al
een voorzet gegeven en het is aan mij op dat
moment de zaken in goede banen te leiden.
Meestal begin ik na de kennismaking met de
agenda voor het consult en met de uitleg dat PSA
geen kankerstofje is en dat een verhoogd PSA
ook om andere redenen verhoogd kan zijn, zoals
bij goedaardige prostaatvergroting of
prostaatontsteking. Een rectaal onderzoek is een
van de eerste zaken die we uitvoeren. Daarna
laat ik eventueel op indicatie de PSA waarde
opnieuw bepalen en we plannen een aantal
vervolgafspraken. 

Gleasonscore
Een echo is de eerste stap waarmee we de

prostaat beter in beeld kunnen brengen. De
combinatie van het rectaal toucher, de PSA
waarde en het beeld op echografie geeft een
inschatting tot de noodzaak van het nemen van
biopten. Afhankelijk van de situatie nemen we een
aantal hapjes prostaatweefsel weg die door een
patholoog anatoom worden onderzocht. Deze
beoordeelt of er sprake is van prostaatkanker. De
mate van agressiviteit wordt weergeven middels
de Gleasonscore. Hoe hoger deze Gleasonscore,
hoe agressiever de prostaatkanker, waarbij 6 de
minst agressieve vorm en 10 de meest agressieve
vorm is. Voorafgaand aan het consult waarin de
patiënt de uitslag krijgt, beoordeel ik de manier
waarop de patiënt verder zou kunnen worden
behandeld.

Slecht nieuwsgesprek
Is er sprake van

prostaatkanker bereid ik mij voor
op een slecht nieuwsgesprek.
Afhankelijk van de vorm, het
stadium en de conditie van de
patiënt zullen er een aantal
zaken ter tafel moeten komen.
Die gesprekken zijn altijd meer dan lastig. Als arts
ben ik altijd gericht op de beste behandeling voor
de patiënt. Ook als genezing niet meer mogelijk
is, verdient de patiënt de beste behandeling die
voorhanden is. Dit vergt een gedegen
voorbereiding. 

Mijn ervaring is dat het vertellen van slecht
nieuws inslaat als een bom. Tijdens de opleiding
worden aanstaande artsen met praktijkoefeningen
getraind in het voeren van een
slechtnieuwsgesprek. Het is wetenschappelijk
aangetoond dat patiënten en hun naasten, door
de emoties en meerdere gedachten tegelijkertijd,
vaak veel van de gegeven informatie vergeten.
Ruimte voor emoties bij de patiënt en familie,
helder taalgebruik en een samenvatting aan het
einde van het gesprek zijn erg belangrijk. Ik durf
te stellen dat het adequaat uitvoeren van een
slechtnieuwsgesprek meer training en oefening
vergt dan het nemen van de prostaatbiopten.

Behandelvoorstel
De richtlijn zegt dat alle patiënten met de

diagnose prostaatkanker moeten worden
besproken in een multidisciplinair overleg. Dit is
een bespreking waarbij urologen,
radiotherapeuten en oncologen per patiënt zoeken
naar de beste behandeling voor de patiënt. Hierbij
wordt gekeken naar de leeftijd, medische
voorgeschiedenis en specifieke kenmerken van
de prostaatkanker. Daarom eindigt het
slechtnieuwsgesprek altijd met een voorlopig
behandelvoorstel, wat ter toetsing aan het
multidisciplinair overleg wordt voorgelegd. Vaak
wordt na afloop contact opgenomen met de
huisarts, zodat de huisarts geïnformeerd is over
de huidige situatie. Ook geeft de richtlijn duidelijk
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Een adequaat slechtnieuwsge-
sprek vergt meer vaardigheid dan
het nemen van prostaatbiopten
Dr. Jack Beck, Uroloog (FEBU) - medisch seksuoloog (FECSM)
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aan dat er tijdens het slechtnieuwsgesprek een
oncologisch-urologisch verpleegkundige aanwezig
moet zijn. Vanaf het eerste gesprek moet die
dagelijks aanspreekbaar zijn. In Nieuwegein zijn
inmiddels drie verpleegkundigen opgeleid, in
Woerden vindt op dit moment implementatie
plaats.

Een week later volgt vaak het tweede gesprek.
In tegenstelling tot het slechtnieuwsgesprek, is het
tweede gesprek vaak opener en gedetailleerder,
omdat de eerste emoties van het slechte nieuws

zijn verdwenen. Patiënten hebben middels
internet het voorlopig behandelvoorstel
bestudeerd en komen goed voorbereid op het
spreekuur. Tijdens dit tweede gesprek wordt het
definitieve behandelvoorstel van het
multidisciplinaire overleg besproken en is er
ruimte voor aanvullende vragen. Het consult
eindigt met een verwijzing naar de voorgestelde
operateur, bestralingsarts of oncoloog. 

Deze tekst werd met dank overgenomen uit
PKS Nieuws, 2013, 9, p.14-15.
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OCA (Oncologisch Centrum
Antwerpen): Planning 2014 
Dr. Luc Dewilde  – directeur OCA vzw en lid RvB Wij Ook België vzw

In de huidige financiële crisis blijft de zorg rond
het budget een constante bij de meeste vzw’s.
Ook OCA vzw, en dit samen met iedereen actief
in het OCA-huis, ontsnapt niet aan deze zorgen.
Het is trouwens typisch voor de huidige atmosfeer
dat zelfs het Zorgbedrijf vzw het gebruik van de
Avermaetezaal (tweede verdieping OCA-huis)
opzegde wegens te duur. We zijn ons dan ook
bewust van de stress die dit meebrengt voor onze
vzw’s die functioneren op gratis vrijwilligers en
zich geplaatst zien voor stijgende
infrastructuurkosten.

Hierbij komt nog dat uit een recente rondvraag
bij het Vlaams publiek, geleid door professor Marc
Elchardus, duidelijk blijkt dat de gemiddelde
Vlaming niet beseft dat het huidig beleid gewoon
onbetaalbaar geworden is. Erger nog dat de
mogelijke besparingen dienen afgewenteld op de
zwakkeren in de samenleving zoals patiënten op
oudere leeftijd, terminaal zieken of verslaafden.

Niet dat we verrast zijn door de verkregen
gegevens. Reeds in 1980 tijdens de Antwerpse
Geneeskundige Dagen bracht gastspreker rector
De Schutter een voorstel aan om de studenten
geneeskunde buiten de wetenschap in het
genezen van ziekten ook een opleiding te
verzekeren waar oog is voor de beste oplossing in
de keuze van behandeling, nl. evenwaardige
kwaliteit aan lagere kost.

Het is tragisch dat we gedwongen worden ons
huidig sociaal medisch beleid grondig aan te
passen om meer en betere uitslagen te zien voor
hetzelfde prijskaartje. Dit terwijl we in Europa nog
steeds leven in afzonderlijke nationale systemen

die vastgeroest zijn in aloude tradities.

Parallel loopt hiermee de ontwikkeling naar
een individuele behandeling en gepersonaliseerde
zorg die duidelijk extra kosten meebrengen.

Mogen we dan ook een lans breken voor
duidelijke, haalbare en vooral eerlijke
veranderingen in ons huidig systeem waar velen
te kort gedaan worden in optimale behandeling en
holistische zorg. Het gaat niet over het onderste
uit de kan te halen, maar mee te mogen beslissen
in samenspraak met het medisch korps over
zorgpaden en gewetensvolle beslissingen.

Onze eerste keuze blijft de voorlichting en
opvoeding van de patiënt in samenwerking met de
huisartsen.

Onze tweede keuze betreft onze inzet om de
patiënten met prostaatkanker onder de aandacht
te houden van het beleid met de restrictie dat de
patiënt niet alleen rechten maar ook plichten heeft
tegenover de maatschappij in het algemeen en
het gezondheidsbeleid in het bijzonder.
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Overactieve blaas
Deze aandoening heeft soms verschillende

oorzaken en de behandeling is niet altijd een
gewaarborgd succes. Hernieuwde belangstelling
om deze aandoening te behandelen met
eenvoudige stimulatie van de nervus tibialis
(voornaamste zenuw in het onderbeen) blijft
belangstelling oproepen. Goede respons werd
genoteerd van 37 tot 100% bij patiënten met een
neurogene blaas. 

Een positieve boodschap maar een
gerandomiseerde klinische studie ontbreekt om
scepticisme in realiteit om te zetten. 

Artsenkrant: BMC Urol., 2013 (61) 

Prostaatkanker en melanoom
Uit een analyse op 60.000 patiënten werden

secundaire kankers gevonden omvattend 539
gevallen van melanoom (gevaarlijke huidkanker)
op 5.100 bewezen prostaatkankers.

Alhoewel het risico lager was dan het risico
op een primaire melanoma dachten de andere
zoekers dat fluctuaties in het mannelijk hormoon
deze associatie kon verklaren.

Goed om te herinneren dat secundaire
kankers regelmatig opdagen in relatie tot de
behandeling van de eerste kanker, bijv. bij
verminderde immunologische weerstand of
radiotherapie. 

US News World Report on Health, 5
november 2013

Voortekenen van hartstilstand
Hartstilstand leidt in 9 op 10 gevallen tot de

dood zo het gebeurt buiten het ziekenhuis. In
2013 wees de American Heart Association op
het feit dat er tal van voortekenen zijn die zich
weken voor het fatale incident manifesteren. Het
komt er dus op aan ernstige aandacht te geven
aan symptomen (567 doden op 1 miljoen
mannen in Oregon tussen 2002 en 2012). Deze
omvatten pijn in borst (53%), ademnood (13%)
en duizeligheid (4%). 

Besluiten we dat, alhoewel het toch relatief
zeldzaam blijft, men beter niet uitstelt om een
cardioloog/huisarts te consulteren. 

American Heart Association 15 november
2013, en Nieuwsbrief Artsenkrant 21 november
2013, n. 1265

KORT
Brigitte Dourcy-Belle-Rose

Protontherapie kankerverwekkend?
Een retrospectief cohortonderzoek bij 558

patiënten die tussen 1973 en 2001 in
Cambridge, Massachusetts, werden behandeld
met protontherapie en 552 vergelijkbare
patiënten die werden behandeld met
fotontherapie, toont aan dat het risico op
secundaire kankers niet significant hoger was na
protontherapie dat na fotontherapie.

Uiteraard worden deze onderzoeken
opgevolgd voor langere observatie. 

Artsenkrant, 5 september 2013

Bij protontherapie worden atoomkernen
gebruikt zoals protonen (de kern van het

waterstofatoom) die met zéér hoge snelheid (en
energie) op de tumor worden afgeschoten, bij

fotontherapie wordt gebruik gemaakt van
lichtstralen die een zeer hoge energie dragen

zoals X-stralen of gamma-stralen.

De redactie

Vrouwen beslissen over mammografie
Het kenniscentrum ontwikkelde

voorlichtingsmateriaal om vrouwen te helpen
beslissen of ze zich laten screenen met
mammografie op borstkanker. Ter herinnering:
20% overbehandeling. Is er iemand die kan
verklaren waarom mannen dezelfde beslissing
geweigerd wordt voor prostaatkanker. Zijn we
dom of te braaf? 

Artsenkrant, 8 januari 2014

Dementie een pandemie
De cijfers van het laatste rapport van

Alzheimer’s Disease Internationale (ADI) over de
wereldwijde impact van dementie in 2013 en
over de evolutie van de ziekte van nu tot 2050,
zijn onthutsend. De gezondheidsautoriteiten
overal ter wereld spreken van een echte
epidemie, die alleen nog maar zal verergeren.

Spijtig genoeg geldt dit concept ook voor ons
klein landje. Reden genoeg om lid te worden van
RWS (Recht op Waardig Sterven).

Artsenkrant, 6 januari 2013

De vroegtijdige zaadlozing 
Volgens een enquête zou 1 Belg op 3 last

hebben van vroegtijdige zaadlozing en is het de
belangrijkste seksuele stoornis in ons land. 

Daarvoor dient het woord quicky. Onze
bomma zei altijd: gewenning geeft geduld en de
tweede keer gaat steeds minder snel. Hebben
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die andrologen niets anders te doen? 

Zo dit niet helpt vindt u bij uw apotheker
Priligy dat de frustraties over de snelle
zaadlozing kan verminderen. 

Andrologie, november 2013

Nieuw vaccin tegen
baarmoederhalskanker
HPV (Human Papilloma Virus) veroorzaakt

kanker van de baarmoeder. Twee types, HPV16
en HPV18, zijn de bekendste boosdoeners. Dit
tweede generatie Gardasilvaccin kan tot 90%
van alle baarmoederhalskanker voorkomen. Ook
bij mannen veroorzaakt HPV genitale wratten
(maar ook anus- en peniskanker), zij het
zeldzaam. De vraag is dan of het niet nuttig is
mannen te vaccinneren zoals reeds gebeurt in
de VSA. We geloven dat het aangewezen is die
studies op te volgen om juiste gegevens te
hebben rond deze bescherming. Wie gehaast is
moet wachten tot 2015, indien het vaccin in
Europa dit jaar erkend wordt. 

De Morgen, 13 november 2013

Luchtvervuiling is een oorzaak van 
kanker
Het IARC, een gespecialiseerd centrum van

de Wereldgezondheidsorganisatie, heeft in een
persconferentie laten weten dat luchtvervuiling
als kankerverwekkend wordt beschouwd. Niet
alleen longkanker maar ook blaaskanker werd
geassocieerd met deze vervuiling, met meer
risico bij meer vervuiling. 

In 2010 werd reeds gesteld dat 223.000
overlijdens veroorzaakt werden door
luchtvervuiling. Hierbuiten vinden we uiteraard
de gevolgen van ademhaling- en hartziekten. 

Niet te verwonderen dat we samen met
bekende steden als Beijing of Londen ook hier
delen in de vervuiling. Het is nooit te laat om er
aan te beginnen zelfs met mondjesmaat. 

IARC Lyon 17 oktober 2013 

Gelokaliseerde prostaatkanker: 
Actief opvolgen of niet?
Het Federaal Kenniscentrum benadrukt na

ruggespraak met experten, dat de behandeling
van een kleine gelokaliseerde prostaatkanker
kan beginnen met opvolging. Zij pleiten ook voor
multidisciplinair overleg en voldoende tijd om
nauwkeurig informatiemateriaal te gebruiken. De
arts, en vooral de uroloog, beslist nog altijd te

vlug om tot een invasieve behandeling, lees
operatie of radiotherapie, over te gaan.

Twaalf jaar na ons eerste rapport over 30 tot
50% overdiagnose bij kleine gelokaliseerde
prostaatkanker, wordt het tijd om actieve
opvolging als een volwaardige
behandelingskeuze te aanvaarden. 

Dit vraagt goede communicatie tussen arts
en patiënt, wat in de lijn ligt van de moderne
individuele aanpak en gepersonaliseerde zorg.
Het RIZIV zou best de terugbetaling van de
PSA-test herzien in deze optiek. 

De Specialist, 27 november 2013
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Feel+ Je hebt geen
redenen nodig om te
starten met het
programma na kanker.
Geen oefeningen tijdens het
schoolverlof.
Wij verwachten u elke woensdag van 10 t.e.m.

11u, uitgenomen schoolverlof, in het Oncologisch
Centrum Antwerpen (O.C.A.), Lange Gasthuisstraat
45 te Antwerpen.

Sportschoenen en loszittende kledij is
voldoende.

Deelname gratis voor leden, partners van leden
betalen 3 euro (verzekering). Info: 03/338.91.60.
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Terecht stelt Henk Van daele in zijn editoriaal
vragen rond de onwetendheid bij mannen inzake
hun levensstijl in het algemeen en plasproblemen
in het bijzonder. Hij blijft hameren op correcte
informatie en communicatie. Het sleutelwoord blijft
correct verwijzen naar nauwkeurige en objectieve
informatie. De informatie dient uiteraard begrepen
te worden door de patiënt en doorgegeven door
de arts.

Het probleem blijft dat de arts weinig tijd heeft
en de patiënt, liefst samen met zijn partner op de
consultatie, vele vragen heeft. Deze reële
vaststelling zal er niet op verbeteren waar de
geneeskunde tegen kanker razendsnel innovaties
voorstelt die ofwel diagnose ofwel behandeling
verbeteren. Voorbeelden zijn er te over.

In het IKZ (Integraal Kankercentrum Zuid,
Nederland) is een nieuw programma uitgewerkt
om de kankerpatiënten, die nu dikwijls gewoon
chronische zieken zijn, levenslang op te volgen.
De medische staf en de patiënten staan positief
tegenover het programma, maar een controle liet
besluiten dat er geen tijd overbleef om het
zorgplan te bespreken en toe te passen.

Het Federaal Kenniscentrum bestaat nu 10
jaar en het mag gezegd dat er heel wat
vooruitgang geboekt werd inzake samenwerking
tussen de grote spelers in onze
gezondheidspolitiek waarbij de Stichting
Kankerregister hopelijk de kers op de taart blijft.
Er gebeurt waardevolle samenwerking met vele
partners uit de zorgsector om
gezondheidstechnologie en kwaliteitszorg
wetenschappelijk uit te bouwen en toe te passen
in een patiëntgericht beleid.

Mogen we dan ook betreuren dat op lokaal
vlak dit beleid niet kan doorwegen. We denken
aan het afspringen van samenwerking tussen de
ziekenhuizen Mol en Geel, Klina en het ZNA, en
het opzeggen van samenwerking in de
radiotherapie tussen het Universitair Ziekenhuis
en het ZNA Middelheim. Beseffen de
verantwoordelijken niet dat men automatisch de
kwaliteitszorg vermindert in een behandeling die
precies superkwaliteit en controle vraagt? Gaan
we bewust naar de algemene radiotherapeut die,
zoals de huisarts, in de eerste lijn alles moet

behandelen? Dit geldt uiteraard ook voor de fysici
en verpleegkundigen.

Men wordt moedeloos als we vergelijken met
Rotterdam waar alle radiotherapie geconcentreerd
is op één plaats. Ook hier werden drie Cyberknife-
toestellen geplaatst. Ook hier wordt
prostaatkanker met Cyberknife bestraald met vele
voordelen voor de patiënt inzake
behandelingsduur en nevenwerkingen. Moeten we
hopen dat de financiële crisis aanblijft zodat we
noodgedwongen komen tot één Antwerps
centrum? Het blijft even treurig als het
samenwerken van onze twee voornaamste
voetbalploegen. Ze spelen voetbal maar voor
kwaliteit moeten we ons wel verplaatsen of TV
kijken.

Me dunkt dat het tijd wordt om zich te
bezinnen waar iedere hospitaalstructuur onder
extra stress staat om aan de spits te blijven, liever
dan gezamenlijk uit te dokteren hoe we de
(Antwerpse) bevolking de beste behandeling en
zorg geven aan de best mogelijke prijs.
Veranderingen zijn echt nodig om doordacht en
rustig om te gaan met de problematiek van de
onnauwkeurige studies, die als bewezen
aanvaard en toegepast worden, en dan plots niet
meer juist zijn.

Het wordt een kwestie van openheid,
vertrouwen en partnership tussen alle betrokken
partijen, met inbegrip van de patiënten.
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In de schaduw van Kos
Louis Denis

Wie onwetend? Ikke?
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Jan Humblet
Persoonlijke effectiviteit. Assertief
gedrag als basisvaardigheid.
Jan Schouten, Joke Lingsma
Deze publicatie is een product van de

uitgeverij Thema die deel uit maakt van de
Schouten & Nelissen Groep. Schouten & Nelissen
is een Nederlandse instelling die ook in België en
meerdere landen in en buiten Europa actief is.
Hun werkterrein is talentontwikkeling voor
individuen, teams en organisaties, hetgeen
geconcretiseerd wordt als training, coaching en
organisatieontwikkeling met de focus op gedrag.
Voor dit doel beschikken ze over een aanbod van
ruim 250 praktijkgerichte trainingsprogramma’s
inzake persoonlijke ontwikkeling, leidinggeven,
communicatie, ICT, management, marketing enz.
Tot de geschiedenis van dit boek hoort ook dat de
essentialia van de inhoud reeds 30 jaar geleden in
wekelijkse afleveringen als cursus “Assertiviteit”
werden gepresenteerd op de Nederlandse TV en
radio.

De auteurs zijn gespecialiseerd in
psychotherapie en organisatieleer, en zijn o.m.
actief in assertiviteitstrainingen. Het ligt voor de
hand dat hun publicatie in het verlengde ligt van
hun praktijkervaring. In feite gaat het daarom niet
om een klassiek leesboek, maar over het
werkboek van de cursus assertiviteit. 

De lezer wordt meegenomen in een
leerproces met korte stukjes theorie, maar vooral
opdrachten, vragen en oefeningen.

Inhoudelijk staan gedragingen die
gekarakteriseerd worden als subassertief,
assertief en agressief centraal. Liever dan een
theoretische omschrijving, kiezen we in de spirit
van het boek voor een voorbeeld dat de auteurs
gebruiken en dat we hier (ingekort) weergeven.
De situatie: Paul gaat op restaurant met een
vriend en bestelt een warm gerecht dat helaas
bijna koud wordt opgediend. Gedrag als reactie:
(1) subassertief: Paul mompelt tegen zijn vriend:
”Hier ga ik nooit meer naartoe”, tegen de ober
zegt hij niets en op zijn vraag of het heeft
gesmaakt antwoordt hij: ”Ja hoor”… voor de rest
is hij ontevreden over zichzelf en de hele situatie;
(2) assertief: Paul wenkt de ober, zegt rustig dat
het gerecht niet warm genoeg is en verzoekt

vriendelijk maar
vastbesloten het gerecht
terug op te warmen
hetgeen tot zijn
tevredenheid gebeurt; (3)
agressief: woedend roept
Paul de ober en laat op
harde toon, zodat iedereen
het kan horen, zijn
ongenoegen blijken… de
sfeer is verknoeid, de ober
voelt zich verongelijkt, zijn
tafelgenoot komt in verlegenheid en hijzelf voelt
zich al bij al ongezellig. Samengevat:
”subassertief: niet of onvoldoende opkomen voor
jezelf; assertief: opkomen voor jezelf, zonder de
ander onnodig te kwetsen; agressief: opkomen
voor jezelf en de ander daarbij onnodig kwetsen”.

De auteurs loodsen de lezer, of beter gezegd
de cursist, door tientallen levensechte situaties
waaraan telkens vragen, evaluatieopgaven en
oefeningen worden gekoppeld. Stap voor stap
groeit hierbij het inzicht in eigen gedragingen en
gevoelens. Het is de bedoeling dat de cursist
meer en meer inzicht verkrijgt in zijn
gedragsrepertorium, zijn keuzemogelijkheden om
te reageren in verschillende situaties. Hij leert het
effect van lichaamstaal, fijne nuances in
taalgebruik, gebaar en toon bij communicatie. Hij
leert dat subassertief gedrag in feite een vorm van
vluchten is. Je bent te onderdanig en te zwak en
je praat de ander naar de mond ten koste van je
eigen zelfvertrouwen. Hij leert dat agressief
gedrag een vorm van vechten is waarbij je ten
koste van respect voor de ander hoe dan ook je
zin wilt hebben. 

Het zal de lezer van dit tijdschrift niet ontgaan
zijn dat de communicatie tussen arts en patiënt
een onuitputtelijk veld is voor toepassing van het
centrale begrippenapparaat van deze publicatie. 

Jan Schouten & Joke Lingsma, Persoonlijke
effectiviteit. Assertief gedrag als basisvaardigheid.
Zaltbommel, Thema, Uitgeverij van Schouten &
Nelissen, 21e druk 2013, (1e druk 1981), 

ISBN 978 90 5871 8167.

Boekbesprekingen 
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Henk Van daele
Kiezen bij kanker. (Hoe) laat ik mij
behandelen. Patiënten en artsen
aan het woord
Paul Kil en Corine Koole
Dokter Paul Kil is als uroloog verbonden aan

een ziekenhuis in Tilburg en Corine Kool is een
journaliste. Elke auteur heeft een deel van meer
dan honderd bladzijden geschreven, zodat het
boek duidelijk uit twee onderscheiden gedeelten
bestaat. Beiden hebben de Nederlandse
nationaliteit en schrijven vanuit Nederlands
standpunt; het gevolg is dat sommige gegevens in
de tekst toch nogal vreemd overkomen voor
Vlaamse lezers.

Dokter Paul Kil is verantwoordelijk voor deel 1.
In het eerste hoofdstuk behandelt hij de aspecten
diagnose, therapie en nazorg vanuit de
spreekkamer van de arts. Het woord
‘spreekkamer’ zou hij wel graag veranderd zien in
‘gesprekskamer’. Immers, na de diagnose moeten
artsen en patiënten samen tot een besluitvorming
komen, en dat is vrij nieuw aldus Kil. Want de
patiënten zijn mondiger geworden. Ze weten meer
en durven indringende vragen stellen. Bovendien
is kanker een chronische ziekte geworden. Artsen
en patiënten hebben dus, nadat de diagnose is
gevallen, nog enige tijd om na te denken, en om
voor- en nadelen van de verschillende
behandelingsmogelijkheden te overwegen. Zeker
wanneer de verschillende therapeutische opties
tot gelijkwaardige uitkomsten leiden wat betreft de
toekomstige levensverwachting, de mogelijke
bijwerkingen, en de kwaliteit van het leven. Als
uroloog weet dokter Kil, bijvoorbeeld, dat twee
derde van de Nederlandse mannen met
prostaatkanker bereid is om tien procent van de te
verwachten levensduur te ruilen voor het behoud
van hun potentie. 

Het tweede hoofdstuk handelt over het
slechtnieuwsgesprek. Hier legt Kil de vinger op de
wonde. Nagenoeg alle artsen denken dat ze hun
patiënt uitstekend hebben voorgelicht, maar
minder dan de helft van de patiënten is dezelfde
mening toegedaan. Ons komt het voor dat de
opleiding van de toekomstige artsen dan tekort
schiet.

In een derde hoofdstuk belicht dokter Kil hoe
de persoonlijkheidskenmerken van de patiënt een
rol kunnen spelen bij de keuze van een bepaalde
behandeling.
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Een vierde hoofdstuk
stelt vast dat, ondanks de
nationale richtlijnen, er toch
grote regionale verschillen
bestaan in de zorg. In
sommige ziekenhuizen
wordt meer geopereerd, in
andere vaker bestraald, en
dit steeds voor dezelfde
kwaadaardige aandoening.
Centrale kwaliteitsregistratie
tracht daaraan te verhelpen.
Patiëntenverenigingen
leggen de klemtoon ook op andere kwaliteiten van
een bepaald ziekenhuis: wachttijden, bejegening,
maaltijden, hygiëne, parkeerplaatsen, enz.
Patiënten moeten dus nagaan hoe een bepaald
ziekenhuis kwalitatief presteert ten opzichte van
een ander ziekenhuis.

Het vijfde hoofdstuk behandelt de
gezamenlijke besluitvorming. De mogelijkheid van
een ‘second opinion’ wordt hierbij niet uit de weg
gegaan.

Betere beslissingen nemen komt aan bod in
hoofdstuk zes. Van de Nederlandse mannen die
vijf jaar na een prostaatoperatie aan incontinentie
lijden, zegt bijna de helft dat ze een andere
behandeling zouden verkiezen als ze opnieuw
konden kiezen. Het gebruik van een “keuzehulp”
acht dokter Kil hier van belang.

Hoofdstuk zeven behandelt kort de voor- en
nadelen van borstkankerscreening, en de
screening voor darmkanker,
baarmoederhalskanker en prostaatkanker. Is een
kwaadaardig gezwel gevonden, dan rijst de vraag
welke behandeling men zal kiezen en wanneer de
behandeling aanvangt. Opvallend is dat enkele
artsen duidelijk stelling nemen tegen screening.

In hoofdstuk acht toont dokter Kil zich
voorstander van een subtiel duwtje in de rug om
tot een uiteindelijke beslissing te komen (Engels:
‘nudge’). Ook een kieswijzer krijgt zijn
goedkeuring (zie bijv.: www.prostaatwijzer.nl).

Hoofdstuk negen behandelt zeer kort de
tevredenheid, of de teleurstelling en spijt van de
patiënt na de behandeling.

Deel 2 werd samengesteld door de journaliste
Corine Koole die zelf geen kankerpatiënte is.
Koole gaat praten met oncologen en met
verscheidene kankerpatiënten. Als vrouw gaat
haar aandacht meer naar borstkankers bij
vrouwen. Dat ook mannen wel eens borstkanker
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kunnen krijgen, vermeldt ze niet. Op vrij
journalistieke wijze beschrijft ze twee gevallen van
prostaatkanker. De eerste is de gewezen
schaatskampioen Harm Kuipers, geboren in 1947
en vrijwilliger bij de Prostaat Kanker Stichting. De
tweede is een anonieme hoogleraar. Zeer
precieze medische informatie over beide patiënten
krijgt de lezer niet. De gewezen schaatser ging
naar de arts wegens plasproblemen, zodat zijn
prostaat in 2010 werd “schoongeschraapt”; maar
in het prostaatweefsel werden wel kankercellen
ontdekt die al buiten het kapsel waren gegroeid.
Later zal slokdarmkanker (of metastase in de
slokdarm?) worden vastgesteld. De schrijfster
staat wel stil bij de angst, de twijfel, en de nood
aan informatie, zowel bij de vrouwelijke patiënten
met borstkanker als bij de mannen met
prostaatkanker.

Het laatste hoofdstuk geschreven door Corine
Koole lijkt ons het meest interessante; hier wordt
de vraag gesteld wanneer de behandeling moet
worden gestopt. Medici willen de therapie meestal
lang voortzetten; ze argumenteren dat de winst
van therapeutische hardnekkigheid “statistisch
significant” is, en de “gemiddelde” patiënt zoveel
weken of maanden langer leeft. De levenskwaliteit
wordt dan wel even vergeten. De schrijfster
behandelt tevens uitvoerig de problematiek van
het menswaardig sterven. De dood vredig
accepteren blijft voor vele patiënten immers
moeilijk.

De ondertitel van dit boek bevat twee vragen:
1. Laat ik me behandelen? 2. Hoe laat ik me
behandelen? Een bevredigend antwoord op beide
vragen krijgt de lezer niet. In een epiloog tracht
dokter Kil wel tot een synthese te komen. Hij
benadrukt dat de uiteindelijke beslissing moet
genomen worden in de gesprekskamer, tijdens
een confrontatie van meningen tussen de arts en
de degelijk geïnformeerde patiënt. Daarbij moet
vooral aandacht gaan naar de keuze tussen de
overlevingsduur en de kwaliteit van het leven.

Paul Kil en Corine Koole, Kiezen bij kanker.
(Hoe) laat ik mij behandelen. Patiënten en artsen
aan het woord. Amsterdam, Uitgeverij Bert
Bakker, 2013, 282 blz. 

ISBN 978 90 351 3804 9.
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WAAR GEBEURD
Een telefoontje !
Met ziekenhuis XXXX

Ik zou graag met iemand spreken die me kan
inlichten over de toestand van een patiënt die bij u
verpleegd wordt.

Hoe is de naam van de patiënt?

Louis Segers.

Een ogenblik a.u.b., ik verbind u door met de
verpleging.

Met de wachtdienst, wat kan ik voor u doen?

Ik zou graag weten hoe het gesteld is met de
gezondheidstoestand van Louis Segers in kamer
302?

Een ogenblikje, ik verbind u door met de
dokter van wacht.

Met de dokter van wacht.

Dag dokter, ik had graag geweten hoe het
gaat met mijnheer Louis Segers die al drie weken
bij u verpleegd wordt in kamer 302?

Een ogenblikje, ik zal zijn dossier even
raadplegen. Hier heb ik het.

Hij heeft vandaag goed gegeten, zijn
bloeddruk en hartslag zijn normaal, hij reageert
goed op de voorgeschreven medicatie en morgen
nemen we de hartmonitor weg.

Als alles zo nog 48 uur gunstig verder
evolueert zal zijn behandelende arts hem
waarschijnlijk uit het ziekenhuis ontslaan voor het
volgende weekend.

Dat is fantastisch nieuws, ik ben ongelooflijk
opgelucht.

Bedankt dokter, van harte bedankt.

Zo te horen bent u wel erg begaan met de
patiënt.

Dichte familie?

Nee, nee dokter, ik ben Louis Segers zelf. Ik
bel u vanuit kamer 302. Iedereen loopt hier mijn
kamer in en uit maar niemand zegt verdomme
iets. Ik wou zelf ook eens weten hoe het met mij
gesteld is.....
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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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