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Europese Patiëntendag Prostaatkanker:
Alles wat een leek over prostaatkanker moet weten. (p7)
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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

EUROPA UOMO
Secretariat
Lange Gasthuisstraat 35-37
2000 Antwerpen - Belgium
Tel.: +32.3.338.91.54
Fax.: +32.3.338.91.52
E-mail: europauomo@skynet.be

© eb 2009

The European Prostate Cancer Coalition
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Praktijkrichtlijnen

Rik Cuypers – Bestuurslid Wij Ook België vzw
Het Federaal Kenniscentrum voor de
gezondheidszorg (KCE) is een publieke instelling,
opgericht op federaal niveau. Haar opdracht is
studierapporten te maken om de beleidsmakers
bij te staan in hun beslissingen. Deze beslissingen
moeten leiden tot een zo efficiënt mogelijke
toewijzing van de beschikbare middelen, om zo
de beste medische zorgen en een zo groot
mogelijke toegankelijkheid tot de gezondheidszorg
te waarborgen.
Het KCE heeft op 03 juli 2014 het tweede deel
van de Nationale praktijkrichtlijn voor de
behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker
gepubliceerd (KCE Rapport 226As). Het eerste
deel ging over opvolging zonder behandeling,
d.w.z. "waakzaam afwachten" en "actief opvolgen"
(KCE Rapport 194). Op 04 juli 2014 kwam een
ander voor ons interessant rapport uit, betreffende
een beslissingshulp voor huisartsen bij een vraag
naar een PSA test (KCE Rapport 224).
Wij Ook vzw werd uitgenodigd om deel te
nemen aan het finaal opstellen van de eerste
richtlijn. Ik had het genoegen als patiënt aanwezig
te zijn op de vergadering van de
"stakeholderwerkgroep". De bedoeling is te
toetsen of de formuleringen begrijpbaar zijn voor
patiënten. Ik kwam even, naïef, inhoudelijk tussen
over het onderwerp hormonale monotherapie,
maar werd begrijpelijkerwijze teruggefloten door
professor Tombal.
Ik kon me rekenschap geven van het immense
methodische studiewerk, dat geleid had tot het
rapport. Het Britse “National Institute for Health
and Care Excellence” (NICE) bleek de beste
toetssteen voor onze eigen richtlijnen. Natuurlijk
dienen de regels overwogen te worden in onze
nationale omgeving en zijn ze niet zonder meer bij
ons toepasselijk. Er werd een strikte
kwaliteitscontrole toegepast bij de opstelling.
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Praktijkrichtlijnen [Rik Cuypers]
Incontinentie, een belangrijk probleem. Maak het
bespreekbaar!
[Hanne Deriemaeker & Dirk Michielsen]
Europese Patiëntendag Prostaatkanker [Gent]
BPH, geen kanker? - Charles Van Praet
PC ontdekken - Johan Braeckman
Heelkundige beh. van PC - Lieven Goeman
Radiotherapeutische behandeling - Valérie
Fonteyne
Hormonale therapie en PC - Piet Ost
PC voorkomen? - Willem Oosterlinck
Visie van de patiënt - André Deschamps
Infovoormiddag StK Antwerpen 10 mei 2014

De richtlijnen zijn in de eerste plaats bedoeld
voor de medische specialisten, maar ze bieden
bijvoorbeeld ook een steun voor de huisarts bij
wie de patiënt een "tweede opinie" zoekt en ze
zijn ook leesbaar door weliswaar geïnformeerde
patiënten. Een overzichtelijk schema dat uitgaat
van een multidisciplinaire aanpak, resumeert
trouwens de mogelijke risicosituaties van de
patiënt, zijn levensverwachtingen, bestaande
comorbiditeit en de aanbevolen behandelingen,
namelijk operatief verwijderen van de prostaat en
uitwendig of inwendig bestralen.
Het volledig rapport is beschikbaar op
http://kce.fgov.be/.
Wat mij opviel is het belang dat gehecht wordt
aan communicatie met de patiënt en zijn partner
en daar kunnen we maar blij mee zijn.
Incontinentie, impotentie en zelfs socioeconomische aspecten komen aan bod. Verder
stellen we vast dat de richtlijnen zeer
genuanceerd worden meegedeeld. De
aanbevelingen kunnen een kwaliteitsniveau
"hoog", "matig", "laag" of "zeer laag" meekrijgen,
naargelang ze gebaseerd zijn op studies met
verschillende kwaliteiten of op uitgesproken
meningen van experts. Ze kunnen dan ook "sterk"
of "zwak" aanbevolen worden aan patiënten,
medici of beleidsmakers.
De artikels die ik las in de kranten na het
persbericht van het KCE, legden de nadruk op de
onaanvaardbaarheid van de hormonale
monotherapie en het experimenteel aspect van
behandelingen met hoogfrequente geluidsgolven
(HIFU). Eerder spijtig is de conclusie van
bijvoorbeeld De Standaard dat de behandeling
van prostaatkanker meer kwaad aanricht dan
goed doet. Dit is allicht het gevolg van de
beschouwingen over PSA-metingen.
We kijken uit naar de komende richtlijnen over
lokaal gevorderde en op afstand uitgezaaide
prostaatkankers.
[Rik Cuypers]
15 Persbericht KCE over prostaatkanker [03-072014]
17 Kort [Brigitte Dourcy-Belle-Rose]
19 In de schaduw van Kos [Louis Denis]
23 Boekbespreking [Louis Denis]
Omslagfoto
De Europese Patiëntendag van 20
september te Gent nodigt ons allemaal
uit om bij te leren over de prostaat.
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Wij Ook Belgium
“Wij Ook Belgium vzw” is een onafhankelijk
ondersteuningsnetwerk voor mannen met prostaataandoeningen.
Het doel van dit netwerk is de aandacht oproepen voor
prostaataandoeningen bij het publiek en de problemen die ermee
gepaard gaan.
“Wij Ook Belgium” is een zelfhulporganisatie die beheerd en
geleid wordt door prostaatpatiënten. Als lid wordt u opgenomen in
deze vereniging van lotgenoten die ijveren voor een betere
informatie, opleiding en optimale diagnose en behandeling van
prostaatproblemen. Vergaderingen met experten worden ingericht
om uw medische, emotionele en andere vragen te begrijpen. Deze
voorlichting en uitwisseling van ervaring vervangt geen
artsenconsultatie en bij medische problemen raadpleegt u steeds de
huisarts.
De vereniging wil de patiënten voldoende voorlichten om de
noodzakelijke communicatie tussen arts en patiënt te
vergemakkelijken waarin de patiënt erkend wordt als een
volwaardige partner.
Tevens wil de vereniging behulpzaam zijn door betrokkenheid en
meevoelen rond de mogelijke lichamelijke, geestelijke en sociale
problemen die we allemaal persoonlijk meemaken of kennen.
Hiervoor is er eveneens een programma Feel+ ontwikkeld om aan
deze problematiek bij te dragen.
Ook niet-prostaatpatiënten kunnen lid worden. U kan lid worden
door uw persoonsgegevens (naam, adres, eventueel
telefoonnummer en e-mail) door te geven aan het secretariaat van
Wij Ook Belgium vzw of via de website www.wijook.be. In de
lidmaatschapsbijdrage is een abonnement op PROSTAATinfo
inbegrepen.
Wij Ook Belgium vzw -/- Nous Aussi Belgique -/- Wir Auch Belgien
Een chapter van ”Us Too International”
Founding member of
Europa Uomo, “The European Prostate Cancer Coalition”.
Secretariaat 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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Incontinentie, een belangrijk
probleem.
Maak het bespreekbaar!
Hanne Deriemaeker & Dirk Michielsen, UZ Brussel
Elke vorm van ongewenst urineverlies wordt
door de “International Continence Society” (ICS)
beschreven als urinaire incontinentie. Het is een
belangrijk gezondheidsprobleem. Het treft
ongeveer 200 miljoen mensen wereldwijd.
Naast zeldzame vormen komen
inspanningsincontinentie en
aandrangincontinentie het vaakst voor. Beide
vormen van incontinentie kunnen zowel bij
mannen als vrouwen optreden. Vaak wordt het
probleem verzwegen, doch eenvoudige
oplossingen zijn voorhanden.

Inspanningsincontinentie
Wat is inspanningsincontinentie?
Bekkenbodem

bekkenbodem is een belangrijke speler in het
sluitingsmechanisme van de blaas. Wanneer deze
bekkenbodem beschadigd wordt, hetzij door een
vaginale bevalling, hetzij door verminderde
elasticiteit bij veroudering of door een heelkundig
ingrijpen dicht in de nabijheid van de
bekkenbodem, kan de beschadiging aanleiding
geven tot urineverlies. Vaak kan uit een gewone
ondervraging van de patiënt het probleem
duidelijk naar voor komen. De patiënt kan meestal
goed aangeven dat bij bepaalde handelingen,
zoals hoesten en niezen, het urineverlies optreedt.

Elke vorm van urineverlies bij minimale of
meer uitgebreide inspanning noemt men
inspanningsincontinentie. Urineverlies kan
optreden bij kleine inspanningen zoals trappen
lopen of het wasgoed ophangen, maar ook bij
andere inspanningen zoals tennissen, golfen,
hoesten en niezen.

De rol van de bekkenbodem
Het grootste probleem is de bekkenbodem. De

Inspanningsincontinentie kan ook zeer
eenvoudig klinisch onderzocht worden. Wanneer
de patiënt hoest of niest met een licht gevulde
blaas, ziet men op het ogenblik van de hoest de
urine uit het plaskanaal verschijnen.

Behandelingsmethoden
De behandeling is afhankelijk van het
klachtenpatroon. Medicamenteuze behandelingen
zijn voorhanden, doch zijn weinig succesvol.
Bekkenbodemkiné, waarbij de patiënt wordt
aangeleerd de bekkenbodem op te spannen op
het moment van de drukverhogingen, kan zeer
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efficiënt werken. Enkel bij onvoldoende effect van
conservatieve bekkenbodemtherapie of in geval
van een zeer ernstige inspanningsincontinentie
zal een heelkundig ingrijpen noodzakelijk zijn.
Heden ten dage is de midurethrale SLING de
meest uitgevoerde ingreep. Het bandje wordt
zonder tractie onder het plaskanaal geplaatst.
Door ingroeien wordt de ondergrond van het
plaskanaal verstevigd. Bij een verhoogde druk zal
dan geen urineverlies meer optreden.

overactiviteit van de blaasspier.
De patiënten kunnen dit urineverlies vaak
goed en correct melden: wanneer ze thuiskomen
van boodschappen doen (sleutel-slotfenomeen) of
wanneer ze rondlopen in een stad waar vele
fonteinen hoorbaar zijn, wordt deze prikkel nog
veel frequenter uitgelokt.
Het objectiveren van aandrangincontinentie
gebeurt vaak door een plaskalender. Gedurende
24 uur noteert de patiënt zijn mictiepatroon en
mictievolumes.

Behandelingsmethoden
De behandeling van aandrangincontinentie is
voornamelijk medicamenteus of
kinesitherapeutisch. Bij kinesitherapie zal de
bekkenbodemkinesitherapeut trachten de patiënt
aan te leren om de bekkenbodem op te spannen
op het moment dat de aandrang zich voordoet. Bij
falen kan teruggegrepen worden naar
medicamenteuze behandeling. Deze bestaat
voornamelijk uit het voorschrijven van
anticholinergica of bèta-3-receptoragonist.
Indien bovenstaande behandelingen niet
efficiënt zijn, kan steeds overgestapt worden op
intravesicale botulinetoxine A-injecties
submucosaal of het plaatsen van een sacrale
zenuwstimulator.

Bij mannen kan men gebruik maken van de
male SLING of teruggrijpen naar de oude,
gekende sfincterprothese.

Aandrangincontinentie
Wat is aandrangincontinentie?
Aandrangincontinentie wordt gekenmerkt door
een plots opkomend gevoel om te plassen. Dit
gevoel kan vaak niet uitgesteld worden en gaat
soms gepaard met urineverlies. Deze
incontinentie wordt veroorzaakt door een
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Europese Patiëntendag
Prostaatkanker:
Alles wat een leek over
prostaatkanker moet weten.
Zaterdag 20 september 2014, UZ Gent

Goedaardige prostaathypertrofie, geen kanker?
Charles Van Praet,
dienst Urologie,
UZ Gent
Elke man heeft een
prostaat. Pas op zekere
leeftijd wordt de man
zich hiervan bewust:
het aantal
prostaatproblemen
neemt dan ook toe met
de leeftijd, zowel
prostaatkanker als
goedaardige of benigne
prostaathypertrofie
(BPH). Er is een
duidelijk verschil tussen beide aandoeningen:
prostaatkanker is een kwaadaardig proces maar
geeft meestal geen plasklachten, tenzij bij grote
lokaal gevorderde kankers. Goedaardige
prostaathypertrofie kan plasklachten geven, maar
is niet kwaadaardig en geeft geen aanleiding tot
prostaatkanker. Goedaardige prostaathypertrofie
kan wel aanleiding geven tot een verhoogde PSAbloedwaarde.

te persen, wordt de blaasspier sterker en dikker
en wordt het volume van de blaas kleiner. Dit kan
op zijn beurt aanleiding geven tot volgende
‘irritatieve klachten’:
-

zich moeten haasten om op tijd het toilet
te bereiken

-

urineverlies tussendoor

-

’s nachts meer opstaan om te plassen

Goedaardige prostaathypertrofie hoeft enkel
behandeld te worden als het leidt tot duidelijke
hinder voor de patiënt. Dit wordt nagegaan via
bevraging door de huisarts of uroloog of via het
invullen van een vragenlijst zoals de Internationale
Prostaat Symptoom Score (IPSS). Soms kan
levensstijladvies volstaan, zoals minder drinken ’s
avonds of matigen van koffie en bruisende
dranken die de blaas kunnen prikkelen. Bij lichte
tot matige klachten kan gestart worden met
medicatie die de blaashals en de plasbuis meer
openzet of die de blaas rustig houdt. Bij duidelijke
toename van de prostaatgrootte kan ook

Bij goedaardige prostaathypertrofie is er een
toename van de grootte van de prostaat. De
vergrootte prostaat drukt de uitgang van de blaas
en de plasbuis dicht, wat aanleiding kan geven tot
volgende ‘obstructieve klachten’:
-

moeizaam starten met plassen

-

een zwakkere of onderbroken plasstraal

-

het gevoel niet leeg te kunnen plassen

Omdat de blaas steeds een hogere druk moet
creëren om de urine door de vergrootte prostaat

medicatie gestart worden die de prostaat verkleint.
Bij ernstige hinder of totale obstructie kan een
operatie nodig zijn. Vaak is dit een transurethrale
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resectie van de prostaat (TURP): via de plasbuis
wordt het toegenomen prostaatweefsel
weggenomen, maar het prostaatkapsel blijft intact.
Bij grotere prostaten wordt deze ingreep doorheen
de buik uitgevoerd. Deze ingreep verschilt van de
radicale prostaatverwijdering die wordt uitgevoerd
bij prostaatkanker.

prognose of voor het kiezen van de “beste”
behandeling

De prostaat (of voorstanderklier) bevindt zich
onder de blaas en rondom de plasbuis. Hij maakt
een deel van het sperma aan en staat in voor de
ejaculatie. Figuur: Belgische Vereniging voor
Urologie (http://www.bvu.be).

2. bepaling van het Prostaat Specifiek
Antigen (PSA) in het bloed

Hoe wordt prostaatkanker
ontdekt?
Johan Braeckman, dienst Urologie,
UZ Brussel

De standaard onderzoeken zijn:
1. een digitaal rectaal onderzoek (rectaal
toucher) om verdachte knobbels of verhardingen
in de prostaat op te sporen

3. de transrectale (via de anus) echografie
4. de prostaatbiopsie, zo goed als onmisbaar
voor de finale diagnose en prognose
5. een isotopenscan van de beenderen en
een Cat Scan van het abdomen
Andere onderzoeken die in bepaalde
omstandigheden ook kunnen bij aangevraagd
worden zijn:
1. de vrije PSA fractie om de verhouding
vrije/totale PSA te berekenen
2. PCA-3 bepaling op de urine
3. Magnetische resonantie van de prostaat
4. HistoScanning of computer geassisteerde
prostaatechografie
5. Biopsie van andere letsels zoals een
gezwollen lymfeklier of een beenderletsel
6. Cystoscopie, met een kijkbuis urineweg en
blaas inspecteren

Om de aanwezigheid van prostaatkanker vast
te stellen beschikken we over verschillende
onderzoeken, die samen of apart kunnen
toegepast worden in functie van de
omstandigheden:
- met het oog op een vroegtijdige diagnose
bij een patiënt die na informatie om opsporing
vraagt, zal men anders te werk gaan dan bij een
patiënt met klachten die mogelijk door
prostaatkanker worden veroorzaakt
- de keuze van de onderzoeken hangt ook
af van de levensverwachting van de man in
kwestie: bij een oudere man met < 15 jaar
levensverwachting volstaat het meestal om
palpeerbare prostaatkanker (zie verder bij digitaal
rectaal onderzoek) uit te sluiten omdat de meeste
kleine tumoren (die meestal niet palpeerbaar zijn)
zeer traag groeien
- het is niet nodig om alle onderzoeken
tegelijk te plannen; zodra de diagnose vast staat
worden nog enkel deze onderzoeken gevraagd
die relevant lijken voor het bepalen van de

Het is de taak van de uroloog om die
onderzoeken gepast uit te voeren om tot een
correcte en relevante diagnose te komen. Zoals
de behandeling moet ook het diagnosepakket op
maat van de patiënt gebeuren met het oog op
maximale opbrengst met minimale risico’s.

Heelkundige behandeling
van prostaatkanker.
Radicale prostatectomie
(gehele verwijdering van
de prostaat)
Lieven Goeman, dienst
Urologie, AZ Delta
Roeselare
Een radicale
prostatectomie is een
frequente keuze van
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behandeling als vermoed wordt dat de
prostaatkanker zich nog niet buiten het
prostaatkapsel bevind (T1, T2).
Tijdens deze ingreep verwijdert de chirurg de
volledige prostaatklier en het weefsel rondom (ook
de zaadblaasjes). Deze operatie (radicale
prostatectomie) wordt vooral uitgevoerd bij
mannen tot ca. 70 jaar, als zij tenminste een
goede conditie hebben.
Een radicale prostatectomie kan verricht
worden op verschillende manieren: open,
laparoscopisch of robotgeassisteerd.

incontinent wordt.
Als er een hogere kans bestaat dat de tumor
zich reeds in de lymfevaten bevindt (gebaseerd
op het PSA, rectaal onderzoek, biopsieresultaat
en beeldvorming) zullen ook de lymfeklieren
lokaal verwijderd worden.

Laparoscopische radicale
prostatectomie.
Bij een laparoscopische benadering (de
'kijkoperatie') wordt er CO2 gas in de buik
gebracht. Hierna worden er lange instrumenten
via kleine incisies via de buik ingebracht om de
prostaat te verwijderen. Eén van deze
instrumenten bevat een camera zodat de chirurg
de buikholte kan zien.
Het voordeel van deze benadering is dat er
minder bloedverlies is en de genezing soms
sneller gaat omdat er een kleinere uitwendige
wonde wordt gemaakt. Het komt echter voor dat
er bij het begin van de operatie een bloeding
optreedt die alleen onder controle is te brengen
wanneer de buik geopend wordt; dit noemt men
converteren naar een open procedure.

Bij de radicale prostatectomie wordt de
prostaat losgemaakt van de bekkenbodem. De
plasbuis vlak voor de prostaat wordt doorgeknipt
en de prostaat wordt losgemaakt van de blaas
nadat de beide zaadleiders doorgeknipt zijn en de
zaadblaasjes uit het omliggende weefsel onder de
blaas zijn vrij gelegd. Tenslotte wordt de plasbuis
gehecht aan de blaasuitgang. Een blaassonde
blijft tussentijds ter plaatse om de blaas te
draineren.
Bij het losmaken van de prostaat uit de
bekkenbodem wordt geprobeerd de zenuwstreng,
die aan de linker en rechter achterkant van de
prostaat loopt, te sparen (een zenuwsparende
operatie). Deze zenuwen zorgen voor de erectie.
Deze zenuwstreng is niet altijd goed zichtbaar.
Wanneer de prostaatkanker aan één kant in
de prostaat zit, zal daar vaak de zenuw worden
mee verwijderd terwijl aan de andere kant
zenuwsparend gewerkt zal worden. In principe is
één zenuw voldoende voor een spontane erectie.
Bij een uitgebreide tumor is het vaak
onvermijdelijk om deze zenuwen te sparen
waardoor u door de operatie impotent raakt. Ook
kunnen tijdelijke problemen met plassen en bloed
in de urine voorkomen na de operatie. Er bestaat
helaas ook een kans dat iemand na de operatie
zijn urine niet meer kan ophouden en dus

Op enkele plaatsen in ons land is er ook
toegang tot robotgeassisteerde laparoscopische
prostatectomie (de Da Vinci operatierobot). Hierbij
zit de chirurg achter een aparte console waarbij
zijn vingers via een computer verbonden zijn met
de holle buisjes van het ingebrachte
instrumentarium. Door subtiele vingerbewegingen
stuurt hij de instrumenten.
De belangrijkste factor voor succes blijft nog
steeds de ervaring, de inzet en de vaardigheid
van de chirurg onafhankelijk van de techniek.

Radiotherapeutische
behandeling bij
prostaattumoren
Valérie Fonteyne, Adjunct-Kliniekhoofd
RadiotherapieOncologie,
UZ Gent
Er is een belangrijke rol
weggelegd voor
radiotherapie in de
behandeling van
prostaattumoren. Zeer
goede klinische resultaten
zijn beschreven na zowel
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inwendige bestraling (brachytherapie) voor
gelokaliseerde prostaattumoren, als uitwendige
bestraling voor gelokaliseerde en meer
gevorderde tumoren.
Bij uitwendige bestraling speelt de dosis die
wordt toegediend een belangrijke rol. Grote
studies hebben immers aangetoond dat hogere
dosissen leiden tot betere lokale controle en
ziektevrije overleving. Het opdrijven van de dosis
ter hoogte van de prostaat mag echter niet
gepaard gaan met een verhoogd risico op
radiotherapie geïnduceerde bijwerkingen. Dankzij
het invoeren van nieuwe radiotherapietechnieken
zoals intensiteit gemoduleerde radiotherapie is het
mogelijk de dosis ter hoogte van de prostaat te
verhogen en tegelijkertijd omringende risico
organen zoals blaas en darm maximaal te sparen.
Bijgevolg is het risico op bijwerkingen na
bestralingen aanzienlijk gedaald ondanks het
geven van hoge dosis radiotherapie. Bovendien
kan men nu, door middel van betere
beeldvorming, met name magnetische resonantie
(MRI), de tumorregio binnen de prostaat
detecteren en aflijnen. Op de tumorregio kan
zodoende selectief een nog hogere dosis worden
gegeven door middel van bestraling. Dit is
belangrijk daar er verschillende studies hebben
aangetoond dat het grootste risico op herval
binnen de prostaat de initiële tumorregio is.
Op het vlak van positionering van patiënten
met prostaatkanker tijdens de bestraling is er
eveneens heel wat onderzoek verricht en
vooruitgang geboekt.
Al deze ontwikkelingen hebben ervoor
gezorgd dat radiotherapie vandaag de dag een
volwaardig alternatief is voor heelkunde.
Ondanks de veelbelovende resultaten blijft
onderzoek noodzakelijk om de prognose van
patiënten met prostaatkanker verder te
verbeteren. Zo is het optimaal
behandelingsschema bijvoorbeeld nog onduidelijk.
Momenteel worden patiënten die kiezen voor
bestraling behandeld in een achttal weken. Er zijn
echter data die aangeven dat deze
behandelingsduur aanzienlijk kan worden verkort.
Het inkorten van de behandelingsduur heeft
uiteraard voordelen. Allereerst moet de patiënt
minder lang dagelijks naar de bestralingsafdeling
komen voor zijn behandeling. Een kortere totale
behandelingstijd zal ook de belasting van de
bestralingstoestellen beperken met kortere
wachttijden tot gevolg voor nieuwe patiënten.
Studies die verschillende korte schema’s met
elkaar vergelijken zijn momenteel lopende.

Ook wat betreft de behandeling van patiënten
met prostaatkanker en positieve klieren bij
diagnose zijn er nog heel wat vragen
onbeantwoord. Enkele studies ondersteunen een
agressieve aanpak met radiotherapie ter hoogte
van prostaat(bed) + klieren en hormonale
therapie. Dankzij moderne
radiotherapietechnieken kan deze behandeling op
veilige wijze worden gegeven. Langere opvolging
is echter noodzakelijk om het bijwerkingprofiel op
lange termijn alsook de potentiële winst in
ziektevrije overleving te kunnen evalueren.

Voorbeeld van dosisdistributie met boost ter
hoogte van tumorregio.

Hormonale therapie in de
behandeling van
prostaatkanker
Piet Ost, Radiotherapie-Oncologie,
UZ Gent
Het mannelijk hormoon
testosteron is
verantwoordelijk voor de
groei van de prostaat, die
voornamelijk plaatsvindt
tijdens de puberteit. Echter
in geval van
prostaatkanker zorgt
testosteron ook voor groei
van deze kankercellen. In
1941 werd voor het eerst
aangetoond dat een
verlaging van het
testosteron de groei van prostaatkankercellen kon
remmen. Met deze ontdekking was de hormonale
therapie geboren. Meer dan 70 jaar later vormt de
hormonale therapie nog steeds hoeksteen van de
behandeling van gevorderd en uitgezaaid
prostaatcarcinoom en wordt deze vaak in
combinatie met chirurgie en bestraling toegepast.
Ondertussen bestaan er bijkomende manieren
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van hormonale manipulatie die niet alleen op het
testosteron inspelen.
Hormonale therapie heeft echter ook een
belangrijk aantal bijwerkingen die variëren van
seksuele problemen, warmteopwellingen,
vermoeidheid tot gewichtstoename en
botontkalking. Specifieke tips en adviezen kunnen
een groot aantal van deze bijwerkingen
verhelpen. Bovendien bieden meer en meer
ziekenhuizen specifieke programma’s aan om de
bijwerkingen actief aan te pakken.

Kan prostaatkanker
voorkomen worden?
Prof. Willem Oosterlinck,
UZ Gent
Sinds lang is geweten dat voeding een rol
speelt in het ontstaan van
prostaatkanker. De enorme
geografische verschillen in
het voorkomen van deze
kanker, gelinkt aan even
grote verschillen in de
samenstelling van het
dagelijks dieet van
verschillende regio’s, zijn
treffend. Japanners en
Chinezen die hun land
verlieten, aan de westkust van de VS gingen
leven en progressief een westers dieet
aannamen, zien hun kansen op prostaatkanker
toenemen tot het niveau van de lokale blanke
bevolking. De explosie van prostaatkanker in
West-Europa is er ook gekomen samen met de
welvaart en het lekkere eten na de Tweede
Wereldoorlog. Men schat dat zowat de helft van
de tumoren door gepaste voeding zou kunnen
verdwijnen. Preventie is dus veel belangrijker dan
om het even welke behandeling, eens de ziekte
zich heeft ontwikkeld.
Wat is er dan mis met ons dieet? Een hoog
caloriegebruik onder vorm van dierlijke vetten en
suikers en een belangrijke toename van de
consumptie van rood vlees en melkproducten zijn
de belangrijkste kenmerken van de diëten waar
veel prostaatkanker voorkomt. Zwaarlijvigheid is
dan ook sterk gelinkt aan een hogere kans op
overlijden door deze tumor. Rokers hebben meer
agressieve tumoren dan niet rokers. Het zijn
dezelfde factoren die ook gedeeltelijk
verantwoordelijk zijn verantwoordelijk zijn voor
hart- en vaatziekten.

Men heeft ook kunnen vaststellen dat zowel in
de VS als in Europa in de zonnige streken minder
prostaattumoren voorkomen. Het is onduidelijk
wat hiervan de oorzaak is: een andere manier van
eten en drinken, levenswijze, meer gebruik van
olijfolie in plaats van dierlijk vet, vitamine D
aangemaakt in onze huid door de zon…
Heel vaak werden sommige voedingsstoffen
aanbevolen als preventief: koolsoorten, broccoli,
ui, prei, geconcentreerde tomaatproducten, rode
wijn. De relatie tussen prostaatkanker en al deze
voedingswaren is eerder zwak en controversieel.
Het aantonen van die relatie is vaak gebaseerd
op het gebruik van vragenlijsten waarop vaak niet
correct wordt geantwoord. Er dus extra veel van
eten heeft zijn nut niet bewezen. De uitvoerige
literatuur die over dit onderwerp bestaat, is vaak
ingegeven door de industrie van
voedingsproducten en voedselsupplementen.
Daar in de streken waar weinig prostaatkanker
voorkomt soja en groene thee een basis
bestanddeel van het dieet uitmaken, worden deze
producten ook sterk gelinkt aan het voorkomen
van prostaatkanker. Toch is het bewijs, dat het
toenemend gebruik ervan in onze
bevolkingsgroep leidt tot minder kanker niet
geleverd.
Van al de voedselsupplementen die op de
markt zijn, kan geen enkele een duurzaam bewijs
van werkzaamheid voorleggen. Er waren grote
verwachtingen voor voedselsupplementen met
selenium en vitamine E. Een groots opgezette
klinische proef met deze producten moest
vroegtijdig worden gestopt wegens het
omgekeerde van wat men beoogde. Hoge dosis
multivitamines bleken ook schadelijk en niet
preventief. Tot degelijk onderzoek hun nut
bewees, kan men deze niet aanbevelen.

Visie van de patiënt op
“personalised healthcare”
André Deschamps,
Voorzitter Wij Ook België vzw
Patiënt zijn is geen vrije keuze. Men wordt
patiënt op een moeilijk moment en niet uit vrije wil.
Als patiënt staat men dus per definitie zwak en
het is de taak van alle stakeholders, patiënt
inclusief, om ervoor te zorgen dat de rechten van
de patiënt gevrijwaard blijven.
Wie zijn die (voornaamste) stakeholders:
artsen, patiënten, hulpverleners, de
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farmaceutische
industrie, de
ziekenfondsen, de
gemeenschap, de
patiëntenverenigingen…
Elke stakeholder heeft
zijn eigen belangen,
kennis en
uitgangspunten. Het
komt erop aan deze te
verenigen en te
gebruiken in het belang van de patiënt.
De klassieke benadering, die spijtig genoeg
nog steeds bestaat, is die waar de arts centraal
staat. Hij beslist vanuit zijn kennis en kunde en
naar zijn visie in het belang van de patiënt. Het
moge duidelijk zijn dat het gemeenschappelijk
belang hier relatief klein is.

Dit is een mooi plaatje maar het vereist een
aantal randvoorwaarden, die niet evident zijn.

3 De arts en de hulpverleners moeten een
inzicht krijgen in de visie van de patiënt

3 De patiënt moet kennis verwerven van zijn
opties en mogelijke behandelingen
3 Alle stakeholders moeten samen het juiste
kader scheppen.
Het multidisciplinaire team kan inzicht krijgen
in de visie van de patiënt geholpen door
“templates” die ingevuld worden samen met de
patiënt. Hierbij is belangrijk dat de patiënt het
overzicht behoudt en kan aangeven welk ritme hij
wenst.

Bij deze benadering horen de typische
patiëntenklachten:
3 Ik heb geen of weinig informatie

3 De arts heeft geen of weinig tijd voor mij
3 Ik heb niets in te brengen of kan niets
inbrengen

3 Alle communicatie gaat over mij maar
gebeurt “over mijn hoofd”
Gelukkig wordt steeds meer gekozen voor de
benadering die ik in dit betoog “de
multidisciplinaire benadering” zal noemen. Hierbij
beslist de arts nog steeds gedragen door zijn
kennis en kunde, maar aangevuld door de kennis
en kunde van zijn team. Dit levert duidelijk een
groter gezamenlijk belang op.
Bij deze benadering zijn de hogervernoemde
patiëntenklachten verminderd maar nog steeds
aanwezig.
Het ideale scenario, en sommige teams
streven hier al naar, is onze definitie van
“personalised healthcare”: de patiënt beslist
samen met de arts vanuit hun kennis en kunde
aangevuld met de kennis van het team met een
maximaal resultaat voor de patiënt.

De patiënt zal kennis moeten verwerven van
zijn toestand en zijn opties met hun voor- en
nadelen. Een aantal stakeholders spelen hier een
cruciale rol: het multidisciplinaire team,
patiëntenverenigingen, de huisarts, partner en
familie.
Het wettelijke, technisch en economisch kader
zal waar nodig aangepast moeten worden.
Hierbij mag niet vergeten worden dat niet elke
patiënt zich gelukkig voelt in dit scenario. Niet elke
patiënt wenst “informed” te zijn of is “engaged”.
De patiënt heeft het recht zijn eigen vorm van
“empowered” zijn te bepalen.
Het is belangrijk dat wij samen het ideaal
nastreven: een kwaliteitsvolle en economisch
verantwoorde zorg voor “an informed, engaged
and empowered patient.”
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Infovoormiddag van de
Stichting tegen Kanker, te
Antwerpen op 10 mei 2014
Rik Cuypers Wij Ook vzw
De Stichting tegen Kanker heeft met haar
initiatief om een symposium over prostaatkanker
te organiseren een groot succes gekend.

Een tiental vooraanstaande medici
behandelden de verschillende aspecten van
prostaatkanker en zo'n 220 toehoorders waren
één en al aandacht. De titels van de
spreekbeurten waren: "Moeten alle
prostaatkankers behandeld worden?", "Overzicht
van de behandelingen tegen prostaatkanker",
"Incontinentie", "Impotentie", "Hormonale
behandelingen", "Wat in geval van faling van de
hormonale behandeling" en "De actieve rol van de
mondige patiënt".
Al deze thema's kwamen in onze Café Santé's
reeds aan bod, maar ook voor geïnformeerde
patiënten is het goed de verschillende
behandelingswijzen nog eens op een rij te zetten
en vragen te kunnen stellen. Bovendien kregen
we informatie over de meest recente evoluties en
we moeten vaststellen dat er voortdurend
nieuwigheden verschijnen.

we er gelukkig mee zijn dat het "actief opvolgen",
waar onze directeur Louis Denis steeds een
voorvechter van geweest is, in de medische
wereld een aanvaarde behandeling is geworden.

Ons bestuurslid Henk Van daele mocht als
enige niet-medische spreker de uiteenzettingen
afsluiten en hij nam de gelegenheid te baat om er
op te wijzen dat we niet alleen multidisciplinair
behandeld willen worden, maar ook
multiprofessioneel, d.w.z. met het betrekken van
verzorgend personeel dat geen arts is.
Amusant voor de toehoorders en een
kwaliteitscontrole voor de sprekers, was de
feedback om te controleren wat van de
uiteenzettingen begrepen was en wat niet, door
de zaal te laten stemmen "waar of niet-waar" op
vragen achteraf gesteld door de tribune.
We hebben de kans gezien om in de ingang
van de zaal een "Wij Ook" stand op te stellen, om
onze vereniging beter bekend te maken. Bedankt
Chris Coeman en Willy Walschaert. Onze
documentatie waren we in een hop en een wip
kwijt. Een aangename verrassing, was dat
verschillende mannen zich kwamen informeren,
zonder reeds patiënt te zijn. Het publiek inlichten
door middel van een stand, was voor ons een
ervaring die voor herhaling vatbaar is.

Vooral op gebied van castratieresistentie
merken we dat geneesmiddelen die ons nog
voorgesteld werden in een ontwikkelingsfase, nu
klinische praktijk geworden zijn. Tevens kunnen
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Persbericht van 3 juli 2014:
Behandeling van een beperkte prostaatkanker: hormonen alleen doen
meer kwaad dan goed
Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg (KCE)
Het Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg (KCE) en het College voor
Oncologie brachten de recentste
wetenschappelijke bevindingen samen over de
behandeling van een niet uitgezaaide
prostaatkanker. Uit een vorig rapport bleek dat er
voor de minst agressieve vormen van kanker niet
steeds meteen iets gedaan moet worden en dat
men een afwachtende houding kan aannemen. Bij
meer ernstige vormen is het verwijderen van de
prostaat (prostatectomie) en radiotherapie
aangewezen. Het gebruik van hormonen zonder
meer wordt bij lokale kankers formeel afgeraden,
want dit werkt eerder nadelig en kan de
levensverwachting van de patiënt inkorten. Omdat
de werkzaamheid van een behandeling met
hoogfrequente geluidsgolven (HIFU) nog
onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is,
beveelt het KCE aan om deze behandeling enkel
uit te voeren in het kader van klinische studies.
Prostaatkanker is de meest voorkomende
kanker bij de Belgische mannen, maar niet de
meest levensbedreigende. Van de kankers bij
mannen is hij pas de derde doodsoorzaak, na
long- en darmkanker, en overlijden door
prostaatkanker gebeurt zelden vóór de leeftijd van
75 jaar.

Enkel een deel van de kankers
moet onmiddellijk worden
behandeld
Het eerste deel van het onderzoek uit 2013
(KCE Reports 194) ging over de actieve opvolging
van lokale prostaatkankers, een aanpak die bij de
meeste laag-risico prostaatkankers aanbevolen
wordt. De kanker wordt dan regelmatig
onderzocht en pas behandeld wanneer hij
evolueert naar een kanker met middelmatig of
hoog risico.
Een onmiddellijke behandeling is wel nodig
voor de lokale prostaatkankers met een hoog
risico op verdere evolutie (vergroting of
uitzaaiingen). Samen met het College voor
Oncologie bekeek het KCE de behandeling van
deze tumoren. In deze gevallen is operatief

verwijderen van de prostaat (prostatectomie) of
radiotherapie (bestraling) de
standaardbehandeling. Vaak wordt bestraling ook
aangevuld met het toedienen van hormonen.

Hormoontherapie alleen doet
meer kwaad dan goed
Hormoontherapie wordt best niet als enige
behandeling van lokale prostaatkanker
aangeboden. Deze aanbeveling gaat hiermee in
tegen een wijd verspreide gewoonte om
hormonen voor te schrijven aan bejaarde
patiënten en/of patiënten die te ziek zijn om een
operatie te ondergaan of om bestraald te worden.
« Vandaag krijgt 75 tot 90% van de bejaarde
patiënten, bij wie een operatie of bestraling niet
nodig was, wel een behandeling met hormonen
zonder meer. Reden is waarschijnlijk dat men dan
het gevoel krijgt dat men ‘toch iets doet’ zonder
daarbij grote risico’s te nemen » zegt professor
Bertrand Tombal, diensthoofd urologie van UZ St
Luc (UCL) en eerste auteur van het rapport.
Steeds meer studies tonen nochtans aan dat
hormonen in deze gevallen geen enkel voordeel
bieden. Integendeel, ze kunnen de
levensverwachting verkorten, waarschijnlijk omdat
ze een impact hebben op de stofwisseling
(verhoging van de cholesterol, diabetes,…) en
kunnen leiden tot botontkalking. Daarnaast
verhogen ze de kwetsbaarheid in het algemeen.
Bertrand Tombal: « Dit is extra jammer, want
het is ook net bij deze patiënten die meestal oud
zijn of een slechte gezondheid hebben, dat de
kanker vaak wordt vastgesteld na een screening
met PSA, terwijl we deze al jaren niet meer
aanbevelen »

Hoogfrequente geluidsgolven
(HIFU): nog steeds geen
wetenschappelijk bewijs
Bij een behandeling met HIFU worden de
kankercellen door hoogfrequente geluidsgolven
opgewarmd en vernietigd. De onderzoekers raden
aan om deze techniek enkel toe te passen in het
kader van klinische studies, in afwachting van
verdere bevindingen over de werkzaamheid en
veiligheid.
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Dit werd ook al gesteld in het KCE-rapport van
2008 (KCE Reports 89), en sindsdien werden er
geen nieuwe overtuigende studies over HIFU
gepubliceerd. De techniek wordt nog steeds niet
terugbetaald, maar er zijn wel een aantal
ziekenhuizen die hem toepassen. De kost van de
behandeling wordt dan gedeeltelijk door de patiënt
gedragen. De rekening kan tot 3000 euro
bedragen, afhankelijk van het ziekenhuis.

Verwijdering prostaat en
uitwendige bestraling blijven het
meest aanbevolen
Voor de andere klassieke behandelingen van
prostaatkanker, zoals het operatief verwijderen
van de prostaat (prostatectomie), de uitwendige
radiotherapie en de bestraling met radioactieve
zaadjes die tijdelijk of definitief in de prostaat
worden ingeplant (brachytherapie) baseerden de
Belgische onderzoekers zich op de richtlijnen van
het vermaarde Britse NICE (National Institute for
Health and and Care Excellence).
Bij een lokale prostaatkanker met verhoogd
risico blijven een prostatectomie en uitwendige
radiotherapie het meest werkzaam.
Brachytherapie op zich volstaat niet en wordt het
best gecombineerd met uitwendige radiotherapie.

Patiënt goed informeren over
mogelijke bijwerkingen
Tenslotte dringt het KCE erop aan om de
patiënt (en eventueel zijn partner) goed te
informeren over de mogelijke bijwerkingen van de
behandelingen, en vooral dan (gedeeltelijke)
impotentie (meer dan 50%) en incontinentie (tot
30%).
Dit rapport is het tweede luik van een
onderzoek over de behandeling van
prostaatkanker. In het eerste deel (KCE Reports
194) kwam de actieve opvolging (‘Active
Surveillance’), zonder onmiddellijk in te grijpen,
aan bod.
Het KCE publiceerde enkele weken geleden
ook een beslishulp voor de huisarts, te gebruiken
tijdens de consultatie wanneer een patiënt
informatie vraagt over de opsporing van
prostaatkanker met PSA (KCE Reports 224).
Het volledige rapport kan u nalezen op
http://kce.fgov.be/nl/press-release/behandelingvan-een-beperkte-prostaatkanker-hormonenalleen-doen-meer-kwaad-dan-goed

European Partnership for
Action Against Cancer
(EPAAC)
Het "European Partnership for Action
Against Cancer", gelanceerd op initiatief
van de Europese Commissie, werkte
gedurende vijf jaren en stopt nu zijn
activiteiten. Er werd met de medewerking
van 37 nationale gezondheidsdiensten en
een honderdtal belanghebbende
organisaties, een netwerk opgericht, om
relevante informatie, capaciteit en expertise
te verzamelen in de strijd tegen kanker.
De "EPAAC Joint Action" heeft enorm
werk geleverd op gebied van
kankerpreventie, gezondheidspromotie,
verzamelen van gegevens over kanker en
overzien van nationale kanker
programma's.

Op de website www.epaac.eu blijft men
informatie vinden over de activiteiten en
rapporten van de organisatie. De "European
Guide for Quality National Cancer Control
Programmes" is zeker een belangrijk
geleverd werk.
Onder coördinatie van de
gezondheidsdienst van Slovenië, zoekt men
nu partners om samen te werken aan
hetgeen men een volgende stap zou
kunnen noemen: de "Cancer Control Joint
Action".
Meer info: www.epaac.eu
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Kort

invoelen van de gevolgen voor alle betrokkenen,
groot (pharma) en klein (de patiënt).

Brigitte Dourcy-Belle-Rose
Samenwerken voor betere resultaten

In een open brief doet Domus Medica,
gesteund door alle huisartsenkringen, een oproep
aan de Antwerpse ziekenhuizen om beter samen
te werken. De diverse ziekenhuizen zoeken elkaar
in het publiek te overtroeven met nieuwe en
steeds duurdere technologie en logistiek. Een
verantwoorde medische technologische
infrastructuur en uitbouw van een
samenwerkingsbeleid zijn nodig om de bestaande
medische competentie in het Antwerpse te
behouden en te verbeteren.
De patiënten, lijdzame onderwerpen van
dienst, zijn het hiermede eens maar willen alle
betrokkenen bij de volksgezondheid, o.a. de
mutualiteiten, bij dit proces uitnodigen.
Artsenkrant, 2 mei 2014

Artsenkrant, 2 mei 2014

PREVAIL-studie over Enzalutamide
Met professor Tombal, ons welbekend, als
hoofd onderzoeker werd deze dubbelblind phase
III –studie bij castratie resistente prostaatkanker
stop gezet wegens de goede uitslagen van dit
nieuwe androgeen (de meest gebruikte
nilutamide, cyproterone acetaat en bicalutamide)
voor chemotherapie ingezet werd.
Verbetering van de totale overleving en 17
maanden om de eerste progressie vast te stellen
bij deze groep patiënten met metastasen is een
prachtig begin. Tegenover de placebogroep een
daling van het overlijdensrisico met 27%.
Nu nog wachten op de juiste indicaties,
beschikbaarheid en terugbetaling.
Werk aan de winkel voor ons wetenschappelijk
comité.
Artsenkrant, 16 juni 2014

Hyperbare zuurstofkamer
De hyperbare kamer in het UZ Antwerpen
werd vernieuwd voor meer patiëntencomfort
tijdens de behandeling. Aangenaam zijn deze
behandelingen voor CO-vergiftiging,
duikongevallen en slecht helende wonden
(hematurie na radiotherapie voor
prostaatcarcinoom).
De behandeling na radiotherapie, in Finland
routine, dient hier beter herkend en erkend. Nu
nog de aangepaste terugbetaling.
Ziekenhuiszorgkrant,16 mei 2014

Pharma Executive Club

Richtsnoeren voor langdurige
behandeling van prostaatkanker
Het overlevingscentrum (The Survivorship
Center US) is een samenwerking tussen de
American Cancer Society en het George
Washington University Cancer Institute. Deze
richtsnoeren zijn bedoeld om de overgang van
behandeling naar genezing te bevorderen met
nadruk op de levenskwaliteit van de patiënt. Het
moet de behandeling ook qua zorg bij patiënten
met prostaatkanker bij de huisarts inleiden en
vergemakkelijken. Optimale gezondheid en
levenskwaliteit zijn de einddoelen.

Buiten het feit dat geneesmiddelen niet altijd
effectief zijn, wel steeds bijwerkingen hebben en
vooral erg duur zijn, bezorgt de farma-industrie
veel kritiek. De kostprijs voor een innovatief
geneesmiddel wordt nu geraamd op 1,35 miljard
dollar. Dit wordt dan ook pijnlijk voor zogenaamde
weesgeneesmiddelen die gebruikt worden bij
zeldzame ziekten.

De negen richtsnoeren zijn praktisch ingesteld
op basis van evidentie en expert consensus. Bij
voorbeeld geven de cijfers aan dat 30% van de
algemene stress doormaken, 25% hebben
periodes van onrust doorleefd en bijna 1% een
depressie. De adoptie van deze richtsnoeren en
de actieve samenwerking met de Europese centra
dienen gelezen en uitgevoerd.

Dit leidt tot toestanden waarbij alleen positieve
studies gepubliceerd worden en negatieve studies
zedig verzwegen. De Europese maatregelen
dringen zich op om de transparante publicatie van
alle studies wettelijk te verplichten.

Aanbevolen:
www.cancer.org/survivorshipcenter

De patiënten dienen betrokken bij deze
beslissingen alsmede de ethische comités om de
optimale risico/voordeel balans te behouden met

Senioren laten Seneca alleen
Uit een Fins universitair onderzoek blijkt dat
cynische senioren 25 percent meer kans op
dementie hebben tegenover de minzame
grootvaders.
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We hebben het geleerd: ”Met de hoed in de
hand gaan we door het ganse land”. We weten
natuurlijk dat onze Wij Ook leden meevoelen en
sociale omgang in overvloed hebben.
We kijken uit naar 20 september voor de
busverplaatsing naar Gent en de mossellunch.
Wetenschap en gastronomie hand in hand.

Wat goed is voor het hart is goed voor
de prostaat
Op de jaarlijkse vergadering van de American
Society for Microbiology werd een studie uit de
universiteit van Florida voorgesteld waaruit
duidelijk bleek dat er een oorzakelijk verband
bestond tussen infectieuze
tandvleesaandoeningen en hartziekten. We
moeten ons dus geen illusies maken. De
bacteriën die zich langs de bloedbanen
verspreiden, kunnen ook infecties bij de prostaat
veroorzaken. In het hart en de aorta met
verhoging van de cholesterolspiegel en het
ontstekingsniveau met vlekken op de wanden tot
gevolg.
We blijven trouw aan ons halfjaarlijks
onderzoek bij de tandarts.
EurekAlert, 18 mei 2014

Geen koffiepauze voor de anesthesist
Bij onaangekondigde controles van de
Zorginspectie bleek dat bij 2% van de operaties
de anesthesist niet voortdurend aanwezig was.
De Belgische Vereniging voor Anesthesisten en
Reanimatie laat weten dat de afwezigheid van de
anesthesist voor, tijdens en meteen na de
operatie, in strijd is met de richtlijnen van de
vereniging.
We weten dat kleine oorzaken grote gevolgen
kunnen hebben en we hebben spijtig genoeg
deze gevolgen in kranten teruggevonden.
Waar in kleinere ziekenhuizen de anesthesist
ook medische bijstand moet geven in de recovery
en de reanimatie.

parameters werden zorgvuldig bijgehouden, o.a.
Gleasonscore, duur operatie, enz.
Tot 23% van de patiënten was incontinent
geworden. Het urineverlies was doorgaans
frequent in bijna 60% van de gevallen maar het
volume was beperkt. Per dag gemiddeld 175 cc of
1 à 2 luiers.
Bij de variabelen waren leeftijd, breedte van
de pisbuis, goed voor een nomogram met
voorspellende precisie van 71,7% (63,6-79,7%).
Validatie is nodig. We hebben duidelijk de
indruk dat de gemiddelde cijfers in Vlaanderen
lager liggen. De nieuwe opgestelde
patiënteninformatie is noodzakelijk en nuttig om
de dialoog arts-patiënt te bevorderen van plan tot
uitvoering.
Urology, 17 april 2014

Nog eens hart
Een goede prospectieve studie heeft 63.000
Noren tijdens 11 jaar gevolgd met BMI,
lichaamsbeweging, rookgedrag en bloeddruk. De
depressie werd geëvalueerd op de HAD-schaal.
Met hun nationaal volgnummer werd de sterfte
aan hartinsufficiëntie gevolgd.
Ongeveer 1500 mensen ontwikkelden een
hartinsufficiëntie. Mensen met een lichte
depressie hadden 5% meer kans op
hartinsufficiëntie. Dit cijfer stijgt tot 40% in geval
van matige of zware depressie.
Moraal van deze Noorse sage? Pluk de dag,
vermijdt depressie en stress, en leef langer.
Eur. Soc. Cardiology, 4 april 2014

Feel+ Je hebt geen
redenen nodig om te
starten met het
programma na kanker.

Artsenkrant, 25 juni 2014.

Incontinentie na prostatectomie
voorspellen een moeilijke kunst
Op het EAU congres in Stockholm 2014 werd
een Spaanse studie voorgesteld, geëvalueerd met
de ICI-Q-SF vragenlijst, en een monogram
ontwikkeld.
Hiervoor werden 746 patiënten opgevolgd,
geopereerd tussen 2002 en 2012. Een reeks

Wij verwachten u elke woensdag van 10 t.e.m.
11, 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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In de schaduw van Kos
Louis Denis

Quo vadis? Waarheen met de patiënt met
prostaatkanker? Het is duidelijk voor iedereen, en
zeker voor de patiënten, dat de nabije en verre
toekomst aanpassingen vraagt aan de organisatie
en betaling van onze traditionele
gezondheidszorg.

Een nieuwe mijlpaal voor een patiëntgerichte
behandeling werd bereikt met het lanceren van de
European Cancer Patient’s Bill of Rights in
Straatsburg op 4 februari 2014 door de heer Tonio
Borg, Commissaris voor Gezondheid en
Verbruikersreglementen.
De drie basisprincipes omvatten:

Samengevat komt het erop neer dat we met
een zelfde (wel geïndexeerd) budget de lasten en
zorg dragen van een steeds ouder wordende
bevolking. Dit maakt dat, buiten het grote pakket
welzijn en zorg, de organisatie van een
vernieuwde en complex technische geneeskunde
met andere en meer efficiënte structuren zich
opdringt. Ook de patiënt zal zich samen met alle
zorgverstrekkers moeten aanpassen.

1. Juiste informatie en proactieve
betrokkenheid van de patiënt in zijn behandeling

Waar we hopen dat de vertrouwelijke sfeer
met de artsen, ook in groepspraktijken, kan
bewaard blijven in een “colloque singulier” voor de
dagdagelijkse behandelingen, valt er geen
ontkomen aan dat hoog technische
kankerbehandeling op rationele efficiënte basis
dient gepland. Een proces van jaren dat echter
stilaan in beweging gekomen is.

In het register van het Europees Parlement
werd op 24 maart 2014 het antwoord genoteerd
op een vraag over kankerincidentie bij mannen.
De vraag omvatte: Hoe wordt het bewustzijn over
mannelijke kankers gepromoot in de landen van
de Europese Unie? Welke actie wordt
ondernomen naar een vroegdiagnose van
kanker? En hoe gaan we voor een gezonde
levensstijl?

Horizon 2020
De lat voor de volgende Europese
samenwerking –Horizon 2020- ligt hoog. “Hoe
verzekeren we de juiste preventie en behandeling
voor de juiste patiënt op de juiste tijd?” Dit is een
ambitieuze maar logische opvolging op het vorige
programma EPAAC (European Partnership for
Action Against Cancer) waar intensieve
samenwerking betracht werd tussen alle actoren
in de behandeling van kanker met nadruk op de
patiënten.
Op 22 oktober 2013 hebben we op een
symposium in het Europees parlement,
georganiseerd door de European Organisation for
Research and Treatment of Cancer (EORTC) en
de European Alliance for Personalised Medicine
(EAPM), ons standpunt samengevat:
“Kankerbehandeling moet gericht zijn op de
patiënt en gegeven door een multiprofessioneel
team, wijl kankeronderzoek moet steunen op
evident bewijs en ethische overwegingen. Geen
gerandomiseerde studies zonder secondaire
eindpunten als levenskwaliteit en kosten en baten.
Kortom we moeten beter presteren binnen
eenzelfde budget.”

2. Optimale en tijdige toegang tot
gespecialiseerde behandeling gesteund op
onderzoek en innovatie
3. Kosteffectieve gezondheidszorg met
optimale resultaten voor de patiënt in
levenskwaliteit

De antwoorden zijn direct en gekend. De
commissie promoot een gezonde levensstijl tegen
roken en alcohol, aangepast dieet en regelmatig
bewegen. Voor enkele kankers zijn er Europese
richtlijnen, maar niet voor long- en prostaatkanker
wegens het ontbreken van een wetenschappelijk
consensus over screening van deze kankers en
de Commissie steunt de Europese Kankercode.

Welke boodschap moet de patiënt
onthouden uit deze gegevens?
Ten eerste is het duidelijk dat alle mooie
woorden en Europese afspraken niet zo maar
overgenomen worden door de lidstaten. Eén der
beste voorbeelden is de vroegopsporing van
prostaatkanker in de lidstaten. Gebaseerd op de
ERSPC, een gerandomiseerde studie met
260.000 deelnemers in acht landen, verlaagt
vroegopsporing de mortaliteit van prostaatkanker
met 30%, maar blijft bevolkingsonderzoek
voorlopig uitgesteld wegens de overbehandeling
van prostaatkanker met laag risico. Dit is het
besluit van het onderzoeksteam zelf (The Lancet
2014, in druk) maar toch vond men hier in
Vlaanderen nodig dat het PSA, één der

PROSTAATinfo 13(2014)3 p-19

PI 13(2014)3 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie 22/08/14 10:37 Pagina 20

goedkoopste (± 11 euro) kankermerkers, streng
gerantsoeneerd werd voor de mannelijke
bevolking. Dit ten nadele van de individuele
patiënt uiteraard. Spreken van het kind met het
badwater wegsmijten en belangenverstrengeling
ernstig aanpakken is kenmerkend voor het gebrek
aan openheid en transparantie in deze materie.
We hopen dat de inspanningen van het
Federaal Kenniscentrum (KCE) naar het publiek
vertaald worden in een praktische en sociale
aanpak.
Uiteraard begrijpen we als deelnemer aan de
Europese studie dat prostaatkanker bestaat uit
veel verschillende biologische kankers die ieder
een eigen aanpak vragen in samenspraak met de
correct geïnformeerde man en/of patiënt.

ERSPC in het kort
Mogen we nog eens herhalen wat we
bewezen hebben in deze vijftien jaar durende
studie:
1. Eerst de mens en dan zijn kanker (nog altijd
vormen cardio-vasculaire en longproblemen de
hoofdbrok van overlijden)
2. Geen vroegopsporing en zelfs geen
behandeling voor prostaatkanker zo de
levensverwachting geschat wordt op minder dan
10 jaar (de huisarts speelt hier een cruciale rol).
Praktisch betekent dit meestal een PSA-stop
boven de 75 jaar.
3. Prostaatkanker met laag risico (digitaal
rectaal onderzoek negatief voor kanker,
Gleasonscore >6, PSA >20 ng/ml) dient niet
onmiddellijk behandeld en is aangewezen voor
actief opvolgen.
4. Prostaatkanker met hoog risico dient best
behandeld in centra met veel ervaring in
complexe operaties en behandelingen.
5. Geen biopsie zonder aangepaste
voorlichting voor de patiënt.
6. Gespecialiseerde transrectale
ultrasonografie (Histoscan) en/of
kernspintomografie (MRI) kunnen belangrijke
informatie geven voor de diagnose.
7. Bij de keuze van een aangepaste
behandeling is het belangrijk patiënt (en partner)
te begeleiden en met geduld over tijd tot een
beslissing te komen.
Brochures voor beslissingshulp bestaan, maak
er gebruik van!
8. De patiënt heeft recht op betrokkenheid tot

wetenschappelijke en geneeskundige
opzoekingen (vnl. gerandomiseerde prospectieve
studies) zo hij hiervoor in aanmerking komt.
U leest het, ook op de patiënt zelf komt het
aan, waar de toekomst ligt bij de individuele
behandeling en holistische zorg. Niets over ons,
zonder ons!
De patiënten kunnen zich dan ook beter
organiseren in zelfhulpgroepen die correcte
informatie en educatie doorspelen in patiëntentaal
maar opgesteld en begeleid door experten. Niet
alleen qua communicatie en collaboratie met de
geneeskundige en sociale wereld zijn deze
groepen belangrijk; maar zelfhulpgroepen
verzekeren aan de patiënt ook een platform waar
hij zich thuis voelt en waar geluisterd wordt naar
zijn grote en kleine klachten.
Een mogelijkheid is de patiënt als consument
van gezondheidsbeleid te zien. Test Aankoop is al
in die richting gegaan met Test Gezondheid. Geen
slecht initiatief maar enkele enquêtes naar
professionele gezondheidsmedewerkers kwamen
slecht over. De meeste patiënten hebben, terecht,
vertrouwen in hun arts en apotheker. Een
vertrouwen dat de dialoog met hen boven een
zakelijke verbinding brengt. Consument spelen
lijkt niet de aangewezen weg voor patiënten,
vooral als we zien hoe de voedingsindustrie, de
supermarkten, zelfs de banken en ja ook de
politici, met vertrouwen van de consument
omgaan.
Feit is dat de patiënt in de hiërarchie van het
gezondheidsbeleid onderaan bengelt en nog meer
lijdend dan leidend voorwerp is in
gezondheidsvoorziening. Uiteraard zal de Minister
van Gezondheid en Welzijn bekommerd zijn om
de noden van de ganse bevolking maar de
overige betrokkenen, zoals de farma-industrie, de
mutualiteiten, de geneeskundige faculteiten en de
professionele verenigingen, lobbyen vooral met
hun eigen agenda.
Spijtig genoeg worden de Europese
initiatieven niet zomaar overgenomen door de
lidstaten. Alle veranderingen aan de fragiele
budgetbalans van het gezondheidsbeleid
gebeuren na lang overleg en met mondjesmaat.
We geloven dan ook dat nauwe communicatie en
samenwerking tussen de zelfhulpgroepen en
professionele organisaties (artsen,
verpleegkundigen, apothekers, enz.) de natuurlijke
en praktische weg is. Deze visie heeft het
mogelijk gemaakt voor Wij Ook België vzw de
Europese studie te Antwerpen af te werken met
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de huisartsen. We genieten ook
wetenschappelijke steun van de Belgische
Vereniging Urologie, Urobel vzw en de Europese
Associatie Urologie. Zoals vermeld heeft het
Federaal Kenniscentrum (KCE) zich ontpopt als
een valabele wetenschappelijke steun. Ook de
Vlaamse Liga tegen Kanker en de Stichting tegen
Kanker steunen de zelfhulpgroepen, zij het ver
beneden hun mogelijkheden.
We dromen dan ook van de
overlevingsopvolging, gepersonaliseerde
behandeling en zorg met de organisatie van
prostaatkankercentra waar de hoogtechnische en
complexe behandelingen gegroepeerd worden.
Zijn de zelfhulpgroepen zelfhulpzaam?
Hiervoor is niet alleen een gezonde financiële
ondersteuning nodig maar ook leiding van
bekwame, gemotiveerde vrijwilligers die zich
hiervoor kunnen inzetten.
Het Trefpunt Zelfhulp vzw heeft het ijs
gebroken om deze uitdaging in te vullen. We
kijken uit naar deze ontwikkeling die we zelf
doorleefd hebben. De bedoeling, hopen we, is de
vorming van zelfhulpgroepen die toegelaten
worden zelf te denken en te handelen in
zelfbeschikking met solidariteit en zelfrespect met
eerbied voor anderen.
Op dit ogenblik zijn we het secretariaat, in het
Oncologisch Centrum Antwerpen, voor Europa
Uomo, een confederatie van zelfhulpgroepen uit
23 Europese landen. De basis van de leiding

EPAD 2014
11 September 2014
Station Antwerpen-Centraal
24 September 2014
Station Brussel-Zuid
Zie www.wijook.be voor meer
informatie
European Prostate Cancer
Awareness Day 2014

berust op emotionele en praktische intelligentie.
Attributen voor leiding berusten op
onafhankelijkheid, stresstolerantie, empathie,
impulscontrole en flexibiliteit. De moderne leiding
berust op dienstbaarheid waar openheid en zelfs
tegenspraak normaal zijn en de integriteit en
gemis aan zelfzucht de kwaliteiten van bestuur
uitmaken.
U leest het. We zoeken steeds naar leden die
mee in het bestuur willen zetelen of onze visie
uitdragen.
Op ieder van u komt het aan!
Referenties:
1. L. Denis, M. Roobol, B. Dourcy-Belle-Rose, Prostate
cancer from the horizon of the patient, Acta Oncologica 50,
2011: 148-154
2. European Alliance for Personalised Medicine,
Europe’s health policies ‘must change’ with stakeholders
leaving their ‘comfort zones’, Brussel, 22 oktober 2013
3. M. Beishon, Navigating uncharted waters: a guide to
shared decision making, Cancerworld; November-december
2013: 20-24
4. A. Vickers, S. Carlsson, V. Laudone, et al., It Ain’t
What You Do, It’s the Way You Do It : Five Golden Rules for
Transforming Prostate-Specific Antigen Screening, European
Urology 66, 2014: 188-190
5. D.M. Berman, J.I. Epstein, When is Prostate Cancer
Really Cancer?, Urol Clin N Am 41, 2014: 339-346
6. M. Lawler, T. Le Chevalier, MJ. Murphy et al., A
Catalyst for Change : The European Cancer Patient’s Bill of
Rights, The Oncologist 19, 2014: 2147-224
7. Strategische Adviesraad Welzijn-Gezondheid-Gezin
(SARWGG), 30 juni 2014, www.sarwgg.be

Voor de agenda
“Wij Ook Oost”

15 september 13:30 [ZOL-Genk]
“Kanker 4 x anders”

Kanker een andere stem (H. De Croo)
Het kanker ABC (W. De Roock)

Prostaatkanker is dat wel zo erg? (E. Briers)
Het nieuwe normaal (S. Markovitz)
Aula - ZOL Campus Sint-Jan

Gratis toegang maar inschrijven is

noodzakelijk tot 10 september 2014 via
kim.meyers@zol.be of 089/32-17-52
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Boekbesprekingen
Louis Denis
Naar de essentie van je leven in 8
stappen

Sabine Maes, Naar de essentie van je leven in
8 stappen, Antwerpen, Linkeroever Uitgevers,
2011, 96 blz., ISBN 978 90 5720 446 4.

Sabine Maes
De auteur, Sabine Maes, deelt in dit werkboek
haar ervaring hoe je bewustzijn, maar vooral je
onderbewustzijn ontdoet van onverwerkte
gevoelens.
De bedoeling is zelf geleidelijk de zestien
kernvragen over je levensdoel te beantwoorden.
Zelf aantekenen, nadenken en de oefeningen die
je op de website vind als
www.lifecoachsabine.webs.com te beluisteren na
elk van de acht hoofdstukjes.

Voor de agenda
“ProstaatKankerStichting.nl”
29 oktober 2014
“Donateursdag”

Op het programma: PSA, Radium-223,
radiotherapie, protontherapie en
‘seksualiteit en prostaatkanker’.
Locatie:

Reehorts, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede
Inschrijven is noodzakelijk

www.prostaatkankerstichting.nl

Deze gaan van gedachten zijn krachten, over
je innerlijke kracht en dromen, naar je persoonlijk
recept voor je levensdoel.
Buiten bewegen en gezonde voeding die de
basis vormen van optimale levenskwaliteit vormt
meditatie, gebaseerd op de zeven chakras
(Wikipedia: Chakra is een term uit de traditionele
Indiase cultuur/religie voor plaatsen in het
veronderstelde etherisch dubbel of
energielichaam van de mens die binnen die
traditie van belang worden geacht voor hun
levenskracht), de leidraad in de oefeningen. Ook
is aangegeven wanneer men kan luisteren op de
website.

Voor de agenda
“Cultuurcentrum Hasselt”
13 oktober 2014

“Prostaatkanker”
Wij spreken erover!

Op het programma: Opsporing,
behandelingen, nevenwerkingen en Wij Ook
vzw.

Start 19:00 einde 21:15

Toegang gratis, inschrijving verplicht
vanaf 15 september 2014
011/22-99-33 CCH

Jessa Ziekenhuis, St-Franciskusziekenhuis,

Een weg, geen kruisweg, die men rustig op
eigen tempo kan volgen naar een leven vol
positief denken.
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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

