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

year.

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

prostate cancer in particular. 

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

we call on:

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

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

treatment trials.

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

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

undertreatment. 

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

existing inequalities on access to treatment.

EUROPA UOMO
The European Prostate Cancer Coalition

Secretariat
Lange Gasthuisstraat 35-37
2000 Antwerpen - Belgium

Tel.: +32.3.338.91.54
Fax.: +32.3.338.91.52

E-mail: europauomo@skynet.be ©
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een verzameling van allemaal “ondergroepen” die
telkens een kleiner aantal vrouwen (of mannen)
treffen. Vandaag slagen wij er steeds beter in om
deze ondergroepen genetische te karakteriseren.
Die kennis kunnen wij daarna therapeutisch
gebruiken. Van sommige ondergroepen weten we
ondertussen dat zij op het buitenoppervlak van de
kankercel speciale kenmerken hebben. Deze
kenmerken kunnen dan herkend worden door
speciale medicijnen die zich eraan binden en de
kankercellen zo vernietigen. Dat is
precisiegeneeskunde. 

Een voorbeeld uit prostaatkanker: wij zijn op
dit ogenblik verwend met een hele reeks nieuwe
geneesmiddelen. Sommige daarvan (zoals
Enzalutamide) zijn actief ter hoogte van de
androgeen receptoren die zich met honderden in
elke kankercel bevinden. Uit recent
wetenschappelijk onderzoek hebben we nu
geleerd dat er een “genetische” variant bestaat
van deze receptor die niet te blokkeren is met dit
medicijn. Dat betekent dat een man die deze
variant in zijn kankercellen heeft geen baat heeft
bij een behandeling met dit geneesmiddel. Of,
indien we vóór we starten met de behandeling
testen tot welke ondergroep van prostaatkanker
de te behandelen man behoort, kunnen wij
misschien de man de last van de behandeling en
de volksgezondheid de kost van deze toch dure
behandeling besparen. 

Precisiegeneeskunde geeft ons nieuwe
mogelijkheden om gelijktijdig patiënten
onwerkzame behandelingen (voor de individuele
patiënt) te besparen en daardoor zijn zorg nog
beter te personaliseren en met het spaarzame
geld zo zuinig mogelijk om te springen.

Iedereen gelukkig toch…
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Als je ziek bent, dan ga je naar de dokter en je
verwacht van haar of hem de best mogelijke zorg
voor je kwaal. Dat vinden we normaal, maar is dat
wel zo?

Er zijn vandaag, om het beknopt te stellen,
twee belangrijke ontwikkelingen gaande die niet
echt hand in hand gaan. Er is een evolutie dat wij
de steeds duurder wordende geneeskundige zorg
niet langer gaan kunnen betalen en er is een
ontwikkeling naar steeds betere geneesmiddelen
die steeds meer kosten. Geneesmiddelen zijn
evenwel maar een onderdeel van het zorgbudget
en kankergeneesmiddelen zijn een nog kleiner
deel daarvan.

Als patiënt vinden wij het essentieel dat wij de
beste zorg krijgen zonder dat daarbij op een
eurocent wordt gekeken. Maar zal dat ook zo
blijven in de toekomst?

Een van die ontwikkelingen is
precisiegeneeskunde, niet te verwarren met
gepersonaliseerde zorg. Gepersonaliseerde zorg
is wat wij allemaal wensen en wat door professor
Denis als holistische aanpak wordt omschreven.
Daarbij houdt de arts rekening met de
persoonlijkheid van de patiënt (en zijn
nabestaanden) om een aangepaste behandeling
voor te stellen en na akkoord ook toe te passen.
In sommige gevallen kan dat zijn om eventjes
niets te doen.

Precisiegeneeskunde, wat ook
gepersonaliseerde geneeskunde genoemd wordt,
is iets heel anders. Dit is slechts een onderdeel
van die gepersonaliseerde zorg. Het gaat over de
“ziekte”, zorg gaat over de “patiënt”. Aangezien wij
het hier over het algemeen over kanker hebben,
gaan we daar een voorbeeld halen. Neem nu
borstkanker. Net zoals bij prostaatkanker is dat
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Omslagfoto
Prostaatinfodag Hasselt, 13 oktober
2014, een beeld op de goedgevulde
zaal. Op de voorgrond Erik Briers
tijdens zijn tussenkomst. Foto André
Deschamps

Precisiegeneeskunde
Erik Briers – Hoofdredacteur
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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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De prostaatverpleegkun-
dige: nuttige hulp bij
behandelingskeuze
Pieters Ronny, Verlaenen Mieke & Peltyn
Carine

Een prostaatkankerpatiënt wordt in zijn
behandelingstraject mogelijk op verschillende
momenten geconfronteerd met het nemen van
beslissingen. Niet alleen op het moment van het
stellen van de diagnose (hetzij als primaire lokale
tumor, hetzij in een gemetastaseerd stadium),
maar ook op latere momenten komen patiënt en
familie voor keuzes te staan. Op al deze
momenten komt de prostaatverpleegkundige in
beeld. Deze keuzes spelen zich niet louter op het
vlak van de medische behandeling af, ook binnen
de relationele sfeer en binnen het breder sociale
leven. Op al deze vlakken kan de
prostaatverpleegkundige, in relatie met de patiënt
en zijn familie, een belangrijke rol spelen door
zijn/haar toegankelijkheid, zijn/haar open,
responsieve communicatie, zijn/haar positieve
houding en zijn/haar grondige kennis. Uit
onderzoek blijkt de positieve impact van de
prostaatverpleegkundige op de ervaring van de
patiënt.

Wat als de tumor
onvoldoende beantwoordt
aan de hormonale
behandeling?
Prof. Dr. S. Rottey 
UZ Gent, Dienst
Medische
Oncologie

Hormonen werken
onvoldoende bij
prostaatkanker indien,
ondanks de hormonale
therapie, het PSA stijgt
of beeldvormings-
onderzoeken het
ontstaan van nieuwe of groeiende uitzaaiingen
aantonen. Dit alles ondanks het feit dat het
testosteron (in het bloed gemeten), een
onderdrukte waarde aantoont.

Op dat ogenblik wordt gesproken van
castraatrefractaire prostaatkanker.

De doelstellingen van antikanker
geneesmiddelen bij deze vorm van prostaatkanker
zijn: 

- vertraging van achteruitgang van ziekte

- verlenging van overleving

- daling van het PSA

- verbetering van pijn- of andere klachten

- verbetering van de kwaliteit van het leven

- het evenwicht bewaren tussen de te 
verwachten voordelen en eventuele 
bijwerkingen

In 2014 zijn meerdere behandelingen
mogelijk/terugbetaald in België. Zie figuur.

Europese Patiëntendag
Prostaatkanker: (vervolg)
Alles wat een leek over
prostaatkanker moet weten.
Zaterdag 20 september 2014, UZ Gent
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1. Docetaxel (Taxotere) kan de standaard
chemotherapie genoemd worden voor deze
aandoening. Deze behandeling wordt meestal om
de drie weken via een ader toegediend in
combinatie met dagelijks te nemen tabletten
cortisone. Het is bewezen dat de levensduur
erdoor kan verlengen, dat de kwaliteit van leven
er kan door verbeteren en dat het de pijn door
botuitzaaiingen kan verminderen. Mogelijke
bijwerkingen zijn vermoeidheid,
smaakstoornissen, daling van de bloedcellen,
haarverdunning, aantasting van de
gevoelszenuwen vingers/tenen, allergische
reactie. 

2. Abiraterone (Zytiga) is een hormonaal
type therapie dat de testosteronproductie verder
vermindert. Het zijn comprimés die dagelijks in te
nemen zijn, eveneens gecombineerd met
dagelijkse inname van cortisone tabletten. Kan in
België voorgeschreven worden zowel bij patiënten
die wel of niet al chemotherapie kregen
toegediend. Meestal worden weinig bijwerkingen
vastgesteld (levertesten kunnen oplopen,
bloeddruk en vochtophoping dienen te worden
opgevolgd).

3. Enzalutamide (Xtandi) is eveneens een
hormonale therapie die de receptor van het
mannelijk hormoon blokkeert. Dit medicijn wordt
als comprimés ingenomen doch geen combinatie
met cortisone noodzakelijk. Kan voorgeschreven
worden bij patiënten die al docetaxel toegediend
kregen in de voorgeschiedenis. In studies die
werden uitgevoerd met enzalutamide worden
geen frequente/belangrijke bijwerkingen
gerapporteerd, doch in de dagelijkse praktijk
worden vermoeidheid en verminderde eetlust
weerhouden bij sommige van onze patiënten. 

4. Cabazitaxel (Jevtana) is chemotherapie

van dezelfde klasse als docetaxel (doch een
nieuwere molecule) en werd uitgebreid
bestudeerd en werkzaam bevonden bij patiënten
die al voordien docetaxel kregen toegediend. Het
wordt via infuus om de drie weken toegediend en
gecombineerd met dagelijks cortisone tabletten.
De bijwerkingen zijn minder uitgesproken dan bij
docetaxel, doch een tijdelijke daling van de witte
bloedcellen na elke toediening is meer
uitgesproken. 

5. Alpharadin (Xofigo) is een radio-isotoop
dat via een ader kan toegediend worden om de
vier weken tot zes keer. Het product zet zich vast
in de botuitzaaiingen en voert er een zeer lokale
en tijdelijke radiotherapie uit. Het product heeft
aangetoond dat het bij patiënten met enkel
botuitzaaiingen de botgerelateerde klachten
verbetert en dat het ook de overleving bij deze
patiënten verlengt. Is pas in het najaar 2014
beschikbaar in België. 

Vandaag de dag zijn er geen duidelijke
richtlijnen te vinden over de exacte volgorde
waarin deze producten dienen toegediend te
worden bij patiënten met een castraatrefractaire
uitgezaaide prostaatkanker. Afhankelijk van de
individuele kenmerken van het patiëntendossier
dient dan ook een beslissing genomen te worden
en dit in samenspraak met de patiënt.

Bedenkingen van de
voorzitter van de
Europese patiëntendag
prostaatkanker in het UZ
te Gent
Em. Prof. Willem Oosterlinck

Na een vrij tumultueuze
organisatieperiode waaraan
ik liefst niet meer
terugdenk, voelde ik mij op
zaterdag 20 september
zeer tevreden. De
aanwezigheid van een
mondige en goed
georganiseerde
patiëntenvereniging geeft
een meerwaarde aan
dergelijke infodagen voor
het grote publiek. Ik kan goed vergelijken want wij
organiseerden dergelijke infodagen al driemaal.
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Er kwamen
pertinente
opmerkingen, deels
tijdens de sessies,
deels bij gesprekken
tijdens de pauze.

Ik wil ze hier even
samenvatten:

- De patiënt wordt
vaak zeer
onvoldoende
geïnformeerd over de
verschillende
behandelingsmo-
gelijkheden en hun
bijwerkingen. De
informatie valt op een
ogenblik dat de
patiënt te veel te
verwerken heeft op
korte tijd en gaat
daardoor verloren. 

- De informatie die
gegeven wordt, is niet onafhankelijk. Alleen
behandelingen beschikbaar bij de geconsulteerde
arts worden voorgesteld. Verwijzen gebeurt
zelden.

- Men houdt te weinig rekening met andere
aspecten van de patiënt en zijn omgeving, dan
met de ziekte zelf.

- Inspraak in beslissingen blijft daardoor
ondermaats.

- Men beklaagt zich over de negatieve
campagnes tegen individuele screening voor
prostaatkanker die de klok weer zullen
terugdraaien waarbij de kanker laattijdig wordt
ontdekt, op een ogenblik dat genezen niet meer
mogelijk is.

- Prostaatkankerscreening, zeg maar PSA-
meting, is door de ziekteverzekering volledig
afgewenteld op de patiënt en zelfs voor een
belangrijk deel bij hen die de ziekte hebben. 

Met deze opmerkingen legt Wij Ook vzw de
vinger op de wonden. Het is een zeer goed idee
de infodagen te laten circuleren in het land.
Daarmee verspreiden zij ook hun terechte
bekommernissen bij de aanwezigen en de artsen-
sprekers. Soms heeft men de indruk dat alles blijft
zoals het is. Dat is niet waar, het heeft zijn effect,
maar meestal veel trager dan men hoopt.

Met de bus naar Gent
Rik Cuypers Wij Ook vzw

Volgens de afgesproken beurtrol met de
Vlaamse universitaire afdelingen urologie was de
universiteit Gent aan de beurt. De dienst urologie
van het UZ Gent met de stuwende krachten van
Prof. Wim Oosterlinck en ons bestuurslid Alain
Servaes brachten een optimaal symposium. Onze
lokale mensen hielpen mee de praktische kant
van de zaak aan te pakken en onze voorzitter was
medeorganisator.

Het bestuur Van Wij Ook vzw dacht eraan
voor de deelnemers een gemeenschappelijk
vervoer in te leggen vanuit Antwerpen. We
kwamen met een twintigtal leden bijeen aan het
Crowne Plaza hotel en lieten ons rustig en zonder
problemen tot aan de ingang van de vergaderzaal
voeren. 

De nieuwe stand van Wij Ook, met tafel en
beachvlag, ging mee in de bagageruimte van de
bus.

Op onze terugweg naar Antwerpen maakten
we een ommetje langs Destelbergen, waar onze
immer ijverige Brigitte in de Brasserie Belvédère
een lekkere mosselen met friet maaltijd
gereserveerd had. Als dit op reclame lijkt, kunnen
we misschien vragen dat de zaak onze vereniging
sponsort.
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Op 8 augustus 2014
verscheen er een
Koninklijk Besluit: “De
bekkenbodemreëducatie
wordt als bijzondere
beroepsbekwaamheid in
de kinesitherapie door
een ministerieel besluit
erkend en beschermd.” 

Sinds 1992 ben ik
werkzaam als
bekkenbodemtherapeut
in de eerstelijnsgezondheidszorg. Ik word vaak
geraadpleegd voor prostaatproblemen.
Voornamelijk na totale prostatectomie, maar ook
bij TURP, prostatitis, hypertonie en stress- en
urge-incontinentie na blaas- en prostaatoperaties.
Het artikel richt zich nu vooral op de
bekkenbodemtherapie bij radicale prostatectomie.

Radicale prostatectomie
Men merkt dat het voorschrijfgedrag varieert

van dokter tot dokter. Veelal wordt de patiënt
reeds voor zijn operatie aangeraden een paar
keer bij mij langs te komen. Ik geef hem dan wat
uitleg over de plaskalender, spierwerking,
blaasfunctie, behandeling na de ingreep en het
plasgedrag. De anatomische veranderingen
worden via een tekening duidelijk weergegeven,
waardoor de gevolgen zichtbaar zijn. Wordt de
patiënt preoperatief niet doorverwezen, dan
gebeurt dit bij de eerste postoperatieve
consultatie. 

Plaskalender
Terwijl men de plaskalender bijhoudt, wordt

aangeraden regelmatig te drinken (gemiddeld
iedere twee uur één tot twee glazen tot 18/19u).
Zo vermijd je blaasinfecties na de operatie en
worden de blaas en urethra gespoeld. Men zou
ook minimum om de twee uur moeten gaan
plassen. 

Het plassen gebeurt vanaf nu ZITTEND met
een ontspannen bekkenbodem. Men laat de blaas
ontspannen leeglopen zonder te persen of te
duwen. Persen wordt ook de moordenaar van de

bekkenbodem genoemd: de blaaswerking wordt
negatief beïnvloed, de blaaswand wordt dikker en
minder rekbaar en sluitpieren spannen zich
reflexmatig op. Als er nog enkele druppels uit de
urethra komen bij het rechtop staan dan wordt
aangeraden eerst eens goed de
bekkenbodemspieren op te spannen. De
stoelgang wordt verzorgd zodat men niet hard
moet duwen of persen bij het defaeceren. 

Vermijd sterk diuretische dranken
Er wordt aangeraden geen sterk diuretische

dranken te gebruiken: cafeïne en theïne vermijden
(geen koffie, cola en ice-tea), alcoholgebruik tot
het minimum herleiden en bruisende dranken
beperken. Sommigen reageren ook prikkelend op
fruitzuren zoals sap van citrusvruchten. Wat wel
toegestaan is: water, soep, cranberriesap (om de
blaaswand te helpen beschermen), decafeïne
koffie of thee zonder theïne, appelsap,… 

Bekkenbodemspieroefeningen
Er worden bekkenbodemspieroefeningen

aangeleerd met behulp van een toestel of door
middel van verbale feedback. Deze oefeningen
worden zowel rechtopzittend als goed
voorovergebogen geoefend om de verschillende
spieren (globaal versus urethraal) aan te voelen.
Het verschil tussen spanning en ontspanning,
kracht en uithouding wordt aangeleerd. Thuis mag
in alle houdingen (liggend, zittend of staand)
geoefend worden. Na een aantal weken, wordt
elektrostimulatie gegeven ter hoogte van de
sluitspier bij een zwakke bekkenbodem. Verder
worden ook functionele oefeningen aangeleerd:
vanuit zittend naar staand, uit en in de auto, iets
oprapen en heffen. 

Hypo-abdominale technieken
Hypo-abdominale technieken houden de

buikdruk zo laag mogelijk bij het verrichten van
een inspanning (versus adem blokkeren). Het is
belangrijk EERST de sluitspieren goed op te
spannen en bij het starten van de beweging goed
UIT TE ADEMEN, zodat men weinig tot geen druk
naar de bekkenbodem geeft. Dit wordt geoefend
van stoel naar stoel en van stoel naar toilet. 

De rol van de
bekkenbodemtherapeut
Heidi Dehoorne, bekkenbodemtherapeut
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Advies:
- Men past de grootte van het

incontinentieverband aan aan het verlies. Men
tracht zo snel mogelijk naar een zo klein mogelijk
bandje over te schakelen. 

- Men probeert ’s morgens het bandje al eens
een uurtje weg te laten. 

- Er wordt aangeraden om eenmaal in de
week de kinesist te raadplegen. 

- Bij frequente urge-incontinentie of blijvende
bekkenbodempijn die na prostatectomie in
mindere mate voorkomt wordt ook SANS of PTNS
aangewend. Langs de tibiale beenzenuw wordt
door neuromodulatie het sacrale centrum
geïnhibeerd waardoor deze klachten verminderen. 

- Bekkeninstabiliteit beïnvloedt ook de
continentie, bij instabiliteit kunnen
stabilisatieoefeningen gecombineerd worden met
bekkenbodemtraining. 

- Als de training geen of te weinig baat biedt,
kan ook info verkregen worden over de chirurgie
voor incontinentie: de niet-obstructieve sling- of
sfincterprothese bij mannen. Daarvoor wordt dan
opnieuw de uroloog gecontacteerd. 

- Seksuele disfuncties worden meestal
verholpen met medicatie (oraal of injecties) of met
een operatie. De training van de bekkenbodem
intensief verder zetten, beïnvloedt gunstig de
potentie. 

- Tips voor het hernemen van de sportieve
activiteiten zijn bv. het aankopen van een comfort-
prostaatzadel voor de fiets. 

- In praktijk merk ik veelal dat door de
veelvuldige en persoonlijke contacten met de
therapeut veel gevoelige onderwerpen ter sprake
komen. De diagnose was verpletterend, veel
uitleg werd niet gehoord en de patiënt heeft nog
een berg angsten en vraagtekens na zijn operatie.
De theoretische kennis van de therapeut is
daardoor van groot belang. Het kunnen
antwoorden op vragen rond impotentie en
eventuele therapie, PSA-diagnose, zenuwsparend
of niet, pins, gleason, hormonen, curatieve of
postoperatieve radiotherapie, biedt de patiënt
vertrouwen. Angst is geen goede raadgever,
angstreductie is hier dan ook van belang. Soms
kunnen relaxatietechnieken en mindfullness hier
hulp bieden. 

- De impotentie wordt vaak besproken. De
droge ejaculatie. Wat is een orgasme? De
medicatie, injecties en potentieprothese worden

uitgelegd. Daarvoor is het ziekenhuismilieu soms
wat afschrikkend. Soms heeft de patiënt serieuze
problemen met zijn potentie, soms enkel zijn
partner. Een open minded - gesprek kan de zaak
verlichten en ook de stap naar hulp in het
ziekenhuis eenvoudiger maken. 

- Bij lymfadenectomie van de lies kan soms
lymfeoedeem optreden. De patiënt wordt dan ook
aangeraden een steunkous te dragen en zich bij
een lymfetherapeut te laten behandelen. Bij
negatieve berichtgeving of recidief staat de
therapeut klaar om te luisteren, te begeleiden en
te steunen bij het ziekteproces. 

Bij blaassubstitutie gecombineerd met
prostatectomie is de behandeling wat afwijkend
wat plasgedrag betreft. 

Voor kinesitherapeuten met bijzondere
bekwaamheid in de regio kan men altijd terecht op
de onderstaande link: www.pelvired.be.

Ik heb mijn ervaringen opgeschreven. Het is
rechtstreeks van ‘op het werkveld’. 

De kennis heb ik doorgekregen via
opleidingen, gestart bij Prof. Wyndaele en verder
uitgediept op verschillende symposia.

PROSTAATinfo 13(2014)4 p-9

Vernieuwing van het lidmaatschap Wij Ook België vzw
2015

2015 wordt weer 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 Wij Ook vzw steunen en schrijf u vandaag nog

in: 
IBAN: BE78 4037 1493 0186

BIC: KREDBEBB
Alvast bedankt. Zo blijft u op de hoogte.
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Bruno Mortelmans,  Wij Ook Mechelen
Op 13 september organiseerde Dr. B.

Mortelmans, uroloog en stichtend lid “Wij Ook -
regio Mechelen” een prostaatsymposium
“Prostaatkanker, actuele inzichten” in
samenwerking met het UZ Leuven, het
Imeldaziekenhuis, huisartsen, Federaal
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en de
patiëntenvereniging ”Wij Ook“. 

Voor een ruim aantal
toehoorders bestaande uit
patiënten, verpleegkundigen,
huisartsen en specialisten, werden
de diverse aspecten van
prostaatkanker beschreven. De
diversiteit van aanwezigen schetst
het huidig samenwerkingsverband tussen
patiënten, huisartsen, specialisten en andere
gezondheidswerkers. De presentaties en/of video
opnames kunnen verkregen worden via email:
b.mortelmans@telenet.be.

Dr. E. Houben gaf na een
interessante uiteenzetting over het
verband tussen voeding en kanker,
ons volgende raad: eet als een
Griek, trouw met een Chinese en
neem supplementen als een
Amerikaan.

Het team van Prof. Dr. Ch. Van
Audenhove gaf een boeiende
voordracht over de ontwikkeling
van een beslissingshulp voor
mannen met vragen over of
interesse in vroegtijdige opsporing
van prostaatkanker.

Prof. Dr. K. Goffin beschreef
het klinisch gebruik van choline
PET-CT bij prostaatkanker, zowel
bij de diagnose, primaire staging
als bij de detectie van tumoraal
recidief. Is er toekomst voor de
PSMA PET-CT? Wat is de
therapeutische waarde van
Radium-223 dichloride?

Prof. Dr. S. Joniau vertelde ons dat er geen
invloed is op de totale overleving wanneer men
een laag risico prostaatkanker al dan niet

behandelt. Er is ook weinig of geen
verschil op de prostaatkanker
gerelateerde overleving. Slechts
een klein percentage van laag
risico prostaatkankerpatiënten
worden bedreigd op lange termijn.
Bij oudere mannen met een laag
risico prostaatkanker en een
belangrijke “co morbiditeit” wordt aktieve
behandeling niet als eerste keuze aangeraden
maar wel een aktieve monitoring. Aan jonge
mannen met een laag risico prostaatkanker en
een goede levensexpectantie en weinig
comorbiditeit wordt een “Beslissingshulp - boekje“
meegegeven die hen helpt om mee te kiezen uit
de verschillende therapiemogelijkheden: aktieve
monitoring, heelkunde, brachytherapie of externe
radiotherapie. Bij de intermediair
risicoprostaatkanker is actieve behandeling de
standaardtherapie. Het is bewezen dat heelkunde
betere resultaten geeft dan een afwachtende
houding.

Prof. Dr. H. Van Poppel schetst
enkele nieuwe ontwikkelingen bij
de behandeling van prostaat-
kanker. Hoog risicopatiënten met
lokaal gevorderde tumoren werden
vroeger als niet meer te genezen
beschouwd. Studies met 15 jaar
follow up tonen nu echter aan dat
er met heelkunde toch goede resultaten (85%
overleving) kunnen bereikt worden. Nadien kan er
eventueel beslist worden tot aanvullende
bestraling of hormonale therapie. Bij metastasen
zal men bij hormoon refractaire patiënten niet
onmiddellijk chemotherapie toedienen maar wel
“Intracellulaire testosterone productie remmers”
(Abiraterone acetaat). Enzalutamide is een sterk
anti-androgeen dat wordt toegediend voordat
Taxotere wordt opgestart. Er zijn dus 2 nieuwe
orale preparaten met beperkte toxiciteit en goede
overlevingskansen bij de castraat refractaire
patiënten.

Dr. H. Plancke benadrukte dat “quality of life”
belangrijk is en dat er drie therapeutische
doeleinden moeten zijn: een goed oncologisch
resultaat, behouden van de continentie en de
erectie. Zenuwsparende radicale prostatectomie
via de robot geeft heel wat voordelen: er is een

Symposium: ‘Prostaatkanker:
actuele inzichten’
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meer nauwkeurige heelkunde
mogelijk dank zij de robotarmen,
tijdens de operatie is er minder
bloedverlies en er is postoperatief
minder pijn en ook een sneller
herstel.

Dr. S. Stuyck vertelde over de
nieuwe inzichten bij de hormonale therapie. Zij
beschreef de verschillende
testosteronverlagende
therapiemogelijkheden: LHRH-
agonisten, LHRH-antagonisten,
steroidale en niet steroidale anti-
androgenen; abiraterone en
enzalutamide bij castratieresistente
tumoren. Wat is intermittende
hormonale therapie, hoe en wanneer wordt die
toegepast.

Dr. W. Wynendaele en Dr. H. Van den Bulck
beschrijven de evolutie van de
chemotherapie en nieuwe
doelgerichte therapie  in de
behandeling van prostaatkanker.
Het belang van een multidisci-
plinair overleg wordt benadrukt.
Toekomstige therapie mogelijk-
heden worden vermeld: nieuwe
Cyp17 inhibitoren, targeted
therapy, radium-223, vaccins,
cabozantinib, angiogenese-
remmers, MET-I,  sipuleucel-T. 

Het is niet aangewezen om bij
het gemetastaseerd castraatresistent
prostaatcarcinoom  van therapie te veranderen
alleen gebaseerd op een PSA progressie.

Dr. A. Pelgrims besprak het anti-tumoraal
effect van radiotherapie, welk is de
(R) evolutie, brachytherapie, EBRT.
Wat is de toekomst? EBRT in
combinatie met boost
brachytherapie? Dosis? Indicatie?
RT in combinatie met andere
systemische therapie?

Dr. J. De Smedt vertelde ons wat de taak van
de huisarts is. Het basistaken pakket voor de
huisartsenpraktijk wordt uitvoerig besproken:
navorming, consult, preventie,
samenwerking, opvolging,
terminale zorg, persoonlijk
functioneren. Is screening zinvol?

Dr. H. Van Brabandt, project-
leider Federaal Kenniscentrum
voor de gezondheidszorg legde

vooreerst de methodiek uit hoe
praktijkrichtlijnen worden opgesteld
voor de behandeling van het
gelocaliseerd prostaatklier-
carcinoma. Hormonale therapie bij
het niet gemetastaseerd prostaat-
carcinoom heeft geen invloed op
de mortaliteit. Het gebruik van
bicalutamide samen met
radiotherapie bij lokaal gevorderd prostaatkanker
is hierbij een uitzondering: er is minder mortaliteit.
Bicalutamide bij conservatief behandelde
gelokaliseerd prostaatkanker geeft echter een
hogere mortaliteit. Gelokaliseerde
prostaatkankerpatiënten mogen dus geen
hormonen als monotherapie krijgen.

Dhr. R. Cuypers, bestuurslid “Wij Ook Belgium
vzw” toonde het belang aan van inspraak van de
patiënt bij zijn behandeling. De
patiënt moet een aandeel
hebben in de keuze van de
behandelingen en goed
geïnformeerd zijn. Prostaat-
kanker is inderdaad een erg
complex onderwerp. Informatie
moet op verschillende momenten
gegeven worden: voorafgaande
kennis, onderzoek en diagnose, keuze van de
behandeling, bijwerkingen, tweedelijns
behandeling. Er zijn diverse contacten van de
patiënt: huisarts, uroloog, oncoloog,
radiotherapeut, psycholoog, verzorgend
personeel, medepatiënten en patiëntenvereniging,
familie en vrienden. Patiënten vragen van op de
hoogte te blijven. Zij willen geen overhaaste
beslissingen en zij hopen op verfijnde diagnoses.
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Nieuwjaarswensen

Wij Ook vzw en de redactie
van PROSTAATinfo wensen
alle leden en lezers een

gezond en voorspoedig 2015
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ZOL Genk, Kanker 4x
anders
Erik Briers
Op maandag 15 september 2014

organiseerde het Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL
Genk) in het kader van de dag tegen kanker een
namiddag rond kanker. De vier maal anders wees
op bijdragen van vier sprekers die ieder vanuit
hun eigen ervaring een bijdrage leverden.

De eerste spreker, de heer Herman De Croo,
Vlaams volksvertegenwoordiger en alom bekende
Vlaming, sprak over: “Kanker, een andere stem”
heel toepasselijk over een tijdig gediagnosticeerde
stembandkanker. Voor de heer De Croo was het
de eerste keer dat hij op deze wijze zijn verhaal
bracht van zijn kanker. Het verhaal van de
ontdekking en de verwerking ervan. Het verhaal
van zijn behandeling die in dit geval en tot op
heden goed is verlopen. Ook het verhaal van een
dankbare patiënt die niettemin zich verbaasde
over de begrenzingen van de geneeskunde, in dit
geval dat praktische redenen het bestralen in het
weekend onmogelijk maken. Het toonde ook een
kwetsbare politicus die oog in oog met kanker
nuchter maar emotioneel reageert zelfs in publiek:
ook een geroutineerd politicus en spreker blijft een
mens.

De twee professionals, dokter Wendy Deroock
(oncoloog) en mevrouw Sabine Markovitz
(psycholoog), brachten zoals van hen verwacht
een professionele kijk op kanker. En dat vanuit de
twee belangrijke gezichtspunten, enerzijds de
kanker en zijn behandeling, en anderzijds de
patiënt met zijn omgeving en zijn kanker. Het is
niet meer voldoende om alleen maar de kanker te
behandelen, de zorg voor de patiënt tijdens dit
hele proces is even belangrijk geworden en de
nabestaanden zijn daarbij van essentieel belang
om de levenskwaliteit te optimaliseren.

Ten slotte sprak Erik Briers, namens Wij Ook
Oost, over “Prostaatkanker, is dat wel zo erg?”.
De spreker ging uit van een aantal titels uit een
toonaangevend Vlaams tijdschrift en een Vlaamse
krant om vast te stellen dat prostaatkanker eerder
gebanaliseerd wordt als een chronische
aandoening waar best mee te leven valt: je sterft
er namelijk zelden van. De spreker gaf daarna
niet alleen een duidelijke boodschap dat er niets
banaals is aan prostaatkanker en gaf bovendien

een korte inleiding over prostaatkanker, zijn
diagnose en behandeling.

Alles samen was dit een korte maar mooie
bijeenkomst die een balans hield tussen de
patiëntenervaringen en de uitleg van de
professionals. De vragen uit het publiek waren
zoals steeds een menging van ik wil meer weten
en eigen ervaringen.

Derde leeftijd beleeft
tweede jeugd tijdens 15e
OCA wandelrally
Luc Dewilde
Op 21 september 2014 werd voor de vijftiende

maal onze traditionele ontdekkingstocht
georganiseerd. Ditmaal moesten onze moedige
‘wandelaars tegen kanker’ fris en onguur
regenweer trotseren waardoor de opkomst,
wegens enkele annulaties op het laatste ogenblik,
iets lager lag dan vorige jaren. Toch bleef er een
harde kern van ongeveer honderd vijftig
‘diehards’, gewapend met paraplu en regenkledij,
bereid de voetrally aan te vatten richting
binnenstad. Rond het middaguur kwamen de
eerste doordrijvers terug aan hun vertrekpunt. De
Kanunnik Van Gesselzaal liep stilaan vol met de
moedige wandelaars, aangetrokken door de geur
van heerlijke koffie, thee en koffiekoeken die hun
stonden op te wachten. 

Wij Ook in aktie
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Onze OCA-voorzitter diende in laatste
instantie verstek te laten gaan wegens dringende
familiale verplichtingen, zodat onze directeur,
dokter Luc Dewilde, een kort welkomstwoord
improviseerde en de sponsors van onze
tombolaprijzen bedankte. Na aanduiding van een
jeugdige onschuldige hand werd dan, onder de
kundige leiding van onze vaste ceremoniemeester
Henk Van daele, overgegaan tot onze traditionele
tombolatrekking met talrijke prachtige prijzen. Dit
jaar werd de hoofdprijs, naar goede gewoonte een
diamant van het huis Slaets, weer gewonnen door
een overgelukkige vrouwelijke deelnemer,
mevrouw Paula Verbist uit Deurne.

Er werd door de aanwezigen nog lang
nagekaart over deze mooie dag, en afspraak
gegeven binnen één jaar voor de zestiende editie
van onze ontdekkingstocht.

Onze infostand in het
station Brussel-Zuid, ”Wij”
waren er “Ook”
Chris Coeman
Op 24 september 2014 in de

voormiddag, stelde onze
patiëntenvereniging een infostand op
in het immense station van Brussel-
Zuid.

Dit gebeurde in het kader van
EPAD, de European Prostate Cancer
Awareness Day.

De boodschap die hiervan uitgaat
is (zoals het foldertje van EPAD het
aangeeft) dat een man zijn hoofd niet
in het zand mag steken betreffende
zijn prostaat, maar dat hij er zich
bewust moet over informeren.

Na toewijzing van onze
standplaats in de drukste hoofdtunnel
naar de perrons, bouwden we onze
stand op met de tafel en de beachflag
waarop in grote letters “WIJ OOK
PROSTAAT” staat vermeld. De richtlijnen van de
NMBS lieten ons niet toe het publiek rechtstreeks
te benaderen.

De brochures van EPAD (in verschillende
talen) werden uitgestald, samen met verschillende
nummers van PROSTAATinfo en onze eigen
pamfletten.

Er kwam belangstelling.

De brochures werden bekeken, meestal met
de vraag of er enkele mochten meegenomen
worden.

We vroegen of er meer uitleg gewenst was en
automatisch kwamen er dan meer vragen. Na
algemeenheden over de doelstellingen van de
vereniging, verwezen we naar de colofon in
PROSTAATinfo.

Soms waren er heel directe vragen, o.a. over
de PSA-metingen.

Ook vroeg iemand op de man af, in welk
ziekenhuis hij zich best kon laten behandelen. 

Opvallend was ook de belangstelling van
vrouwen aan onze stand. Ze spraken dan over
hun vader, schoonvader of partner. Blijkt hieruit
niet een beetje, dat veel mannen zelf hun
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prostaatprobleem niet kunnen (durven) onder
ogen zien, er schaamte of angst voor hebben en
ze soms ronduit ontkennen?

Een vrolijke noot bracht het Japanse meisje
die naar het vertrek van de Eurostartreinen
informeerde, alsook de dame die vroeg of we een
actiegroep waren van de “PRO-STAAT”(?).

Eens de middagdrukte voorbij, hebben we
onze attributen opgeruimd en ze terug naar de
wagen gebracht. Bij deze dank aan vriend Rik die
zich die dag door het Brussels verkeer heeft
geworsteld om de stationsparking te bereiken, van
waaruit we het materiaal heen en terug konden
brengen naar onze staanplaats. 

Deze zéér kleinschalige actie, waar weinig
ruchtbaarheid werd aan gegeven, toont aan
(gezien er toch enkele tientallen mensen langs
kwamen aan onze tafel), dat er wel degelijk nood
bestaat aan meer informatie betreffende de
prostaatziekten in het algemeen.

Het objectief informeren, het doorbreken van
bestaande taboes en het weerleggen van
sommige door de media verspreide vooroordelen,
kunnen echter alleen effectief zijn, als dit alles op
grotere schaal gebeurt. Onze vereniging tracht
hiervoor de aanzet te geven.

Prostaatinfodag in Hasselt
André Deschamps
Op 13 oktober 2014 organiseerde het Jessa

ziekenhuis in Hasselt samen met het Sint
Franciscus ziekenhuis
uit Heusden een
infoavond over
prostaatkanker.

Ondanks de
concurrentie van de
“rode duivels” waren
er bijna 500
aanwezigen.

“Wij Ook” was
aanwezig met een
infostand en een
opgemerkte
uiteenzetting van Erik
Briers over de visie
van Wij Ook vzw op
de PSA-meting. Erik
belichtte ook nog de
andere activiteiten van
onze patiënten-

vereniging. 

De prostaatverpleegkundige Anita Buntinx
legde duidelijk uit waar onze prostaat zit en wat er
mee fout zou kunnen gaan.

Dr. Patrick Willemen sprak over de opsporing
van prostaatkanker en de rol van PSA in deze
context. 

Dr. Peter Martens en Dr. Marc Brosens
bespraken vervolgens de meest toegepaste
behandelingen heelkunde en bestraling. Vooral in
de bestralingstechniek is de laatste jaren een
grote vooruitgang geboekt om de bestraling
minder schadelijk voor de omliggende weefsels te
maken.

De prostaatverpleegkundige Jo Storms legde
ons uit hoe de patiënten, die een hormonale
behandeling krijgen, begeleid worden om de
ongemakken van deze behandeling zoveel
mogelijk te beperken.

Dr. Koenraad van Renterghem besloot het
medische gedeelte met een overzicht van de
middelen om impotentie, ontstaan na een
heelkundige of bestralingsbehandeling van de
prostaat, op te lossen.

Tot slot vergastte de stand-up comedian Nigel
Williams ons op een welgesmaakt optreden. Hij
relativeerde ons “stoere mannendom” wanneer wij
mannen plots patiënt worden. Tegelijk gaf hij een
hint aan de medische hulpverleners om ons dan
ook patiënt te laten zijn en samen met ons op
weg te gaan naar genezing.
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Hoe veilig is de patiënt in het
ziekenhuis?
Volgens de cijfers gebracht door Tonio Borg,

Europees commissaris voor gezondheid, ervaren
8 to 12% van de gehospitaliseerde patiënten
onnodige verwikkelingen en ongeveer 4,1 miljoen
ervaren een hospitalisatie infectie waar 37.000
van overlijden of bijna 1%. Grote vooruitgang is
geboekt maar er dient nog een lange weg te gaan
om deze situatie te verbeteren. 

Sanco-Health-EU-Newsletter, 137: 2.10.14

Wie kiest de behandeling?
We weten dat patiënten met laag risico

prostaatkanker ongeveer de helft van alle door de
PSA-test gevonden kankers, kunnen kiezen
tussen actief opvolgen of een invasieve
behandeling als chirurgie of radiatie. Een
overzicht van 12.000 patiënten in de USA toont
aan dat ongeveer 20% van de patiënten actief
opvolgen kiezen. Vergeleken met de behandeling
bij verschillende urologen vinden we echter van
4,5% tot 64% variatie.

Nadere analyse bevestigt dat de
behandelende arts meer dan tweemaal invloed
heeft op deze keuze t.o.v. de kenmerken van de
tumor en morbiditeit van de patiënt die normaal de
keuze bepalen.

Merkwaardig is dat de observatie gebeurde bij
43% van de patiënten die een uroloog
consulteerden en slechts bij 8,6% die een
radiotherapeut-oncoloog consulteerden.

Onze multidisciplinaire aanpak lijkt hier
aangewezen om iedereen evenwaardige keuze
aan te bieden.

Medpage Today, 17.07.14

Een smartwatch als cadeautje
De moderne mens kan niet overleven zonder

deelname aan de technologische vooruitgang.
Praktisch maar soms vervelend voor de huid
wegens de hoge dosissen nikkel in deze
apparaten. 

In de VSA hebben 10 tot 20% van de

Kort
Brigitte Dourcy-Belle-Rose 
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Amerikanen een allergie voor nikkel ontwikkeld.
Het metaal vindt men ook in munten en juwelen.
Meer dan een miljoen sportbandjes werd
teruggeroepen door de firma Fitbit in 2013. 

De Europese wetgeving is veel strenger. Dus
Europees kopen of navragen. Apple volgt de
Europese richtlijnen.

De Morgen, 22.8.14

Senioren vallen wel eens!
Een derde van de senioren maakt een valpartij

mee in elk jaar. Dit is niet alleen gevaarlijk maar
leidt ook tot vrees die leidt tot verminderde
activiteit en uiteraard tot nog meer kans om te
vallen.

Voorlichtingscampagnes zijn dan ook
aangewezen met aangepaste preventie als
lichaamsoefeningen, controle op medicatie,
vitamine D supplementen, en risico met bloed
verdunners.

We blijven erop hameren. In beweging blijven,
met wandelstok zo nodig. Geen valse schaamte.

Bulletin AM. College Surgeons, september
2014

Prostaatkanker: Ite missa est
De eindanalyse van de befaamde COU-AA-

302-studie (Prednisone & Placebo vs. Prednisone
& Abiraterone) werd in Madrid voorgesteld tijdens
het jaarlijkse ESMO congres 2014.

De kogels is door de kerk. Met een opvolging
van vier jaar is ook de overlevering verbeterd met
drie maanden voor de combinatie Abiraterone in
patiënten met een castratie resistentie
prostaatkanker. Dit bevestigt de vroegere interim
analysen voor alle subgroepen. Ook waren de
resultaten beter voor de Abiraterone combinatie
voor alle andere secundaire eindpunten. 

Nu nog aan de behandeling geraken en blijven
registreren. 

Belgian Oncology News, 26.9.14

Een toegankelijke
gezondheidszorg
Ook het RIZIV en Dokters van de Wereld

vervoegen het slavenkoor met een oproep tot de
regering. De boodschap is gefundeerd met een
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witboek waar oplossingen voor de problematiek
gegroepeerd worden rond vijf keerpunten. Te
weten: inclusief beleid, financiële toegankelijkheid,
preventie en gezondheidspromotie, zorg op maat,
en informatie voor patiënten. 

Met info en educatie zijn we hiervoor al tien
jaar in de bres gesprongen maar
patiëntenorganisaties worden niet erkend of
herkend door minister Vandeurzen. Dus even
geduld. 

Artsenkrant, 30.9.2014

Vasectomie leidt tot
prostaatkanker?
Weer eens een studie, maar over 49.405

gezondheidswerkers voor 24 jaar gevolgd vanaf
1986 die na vasectomie prostaatkanker kregen.
En dan nog hoog risico kanker in plaats van laag
risico kanker. De absolute verschillen zijn echter
klein, 1,6% over 24 jaar. Een uitleg hierover is niet
bekend.

Het monster van Loch Ness duikt weer op. Die
gezondheidsmedewerkers dronken ook meer
koffie en hadden meer stress? Causaal verband?
Een excuus voor de lafaards om een vasectomie
te weigeren. 

J. Clin. Oncol, 7 juli 2014

Verhoogt fietsen kans op
prostaatkanker?
We horen al lang dat wielrenners problemen

hebben met erectie en vruchtbaarheid. Niet zo
duidelijk als we op TV zien hoe die jonge
flandriens door schoon volk bestormd wordt (de
winnaars uiteraard). Na meer fietsen dus meer
prostaatkanker? Hiervoor is geen verklaring te
vinden. De perineale zadeldruk zal wel zorgen
voor congestie en infecties door stuwing maar dat
is nog geen kanker. 

Niet panikeren. Voor jonge en oude senioren
is fietsen goed voor het hart. Wat goed is voor het
hart is goed voor de prostaat. Trappen maar niet
doortrappen. 

S magazine, september 2014

Kanker grootste doder bij mannen
De statistieken laten duidelijk zien dat kanker

hart en bloedvaten ziekten voorbij gestoken heeft

als belangrijkste doodsoorzaak in België zoals
gepubliceerd in de European Heart Journal. Even
doordenken. Hoe ouder we worden hoe meer
kanker. We zien ook de kankermortaliteit dalen
maar niet zo snel als de mortaliteit bij hart en
bloedvatenziekte. Hier is preventie een voorbeeld
in tegenstelling tot kanker preventie. 

Een pluim voor de huisartsen en de
cardiologen. Voor de mannen met prostaatkanker
gelden andere statistieken. Er sterven nog altijd
meer mannen van hartziekten met prostaatkanker
dan door prostaatkanker. 

De Morgen, 21.8.2014

Senioren mishandeld door
mantelzorgers
Uit een onderzoek van familiehulp blijkt dat

40% van bevraagde ouderen een matig tot groot
risico lopen op klappen. Het onderzoek liep bij
3.000 65-plussers in de provincie Antwerpen en in
Brussel. Gelukkig gaat het zoals bij kinderen. De
intentie is te corrigeren en de mantelzorger is
overbelast.

Misschien toch wat overdreven. Bij onze
mondige leden zou dit moeilijk zijn. Nadat de
uroloog gepasseerd is lijkt de mantelzorger een
zachtaardige engel. 

Artsenkrant, 21.08.2014

Wanneer is prostaatkanker echt
kanker?
De goeroe van de uropathologen, Jonathan

Epstein van Johns Hopkins Baltimore, vertolkt de
consensus over de Gleasonscore bij
prostaatkanker.

Het is duidelijk dat een zuivere Gleasonscore
3+3=6 nooit metastaseert en doodt.

In zijn betoog blijven nog 5 categorieën over
≤6, 3+4, 4+3, 8, 9-10. Patiënten dienen te
begrijpen dat score 6 gewoon kan opgevolgd
worden om overbehandeling te vermijden. 

Waarom dan toch opvolgen? Omdat in ± 20%
van de gevallen een kleine Gleasongraad 4 wel in
de prostaat zit maar niet in de biopsienaald.

Beckman D. & Epstein J., When is prostate
cancer really cancer?, Urol Clin North Am, mei
2014, 41, n. 2, blz. 339-346
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“Doe geen schade”
Hippocrates, de vader van de moderne

geneeskunde, verving de cultus van Asklepios, de
Griekse god voor het genezen van ziekten, door
observatie en luisteren naar zijn patiënt. Dit blijft
een hoeksteen van de klinische geneeskunde. Hij
was ook een praktisch man en was uitgesproken
tegen opereren, zeker bij blaasstenen, dat men
beter over liet aan de experten, de urologen in
spe. Hij was ook een wijs man met zijn beroemde
mantra: “Doe geen schade”. Ook nog altijd het
leidmotief van de geneeskunde hoewel we weten
dat sommige ziekten, zoals kanker, niet kunnen
genezen worden zonder schade te veroorzaken.
In deze 21e eeuw zeggen we “de patiënt komt
eerst en dan zijn kanker”.

Prostaatkanker
Deze regel geldt zeker voor prostaatkanker die

enerzijds de voornaamste kanker is bij mannen
doch anderzijds qua sterfte op de derde plaats
komt. Waarom?

Ongeveer de helft van de prostaatkankers,
gevonden met behulp van de verguisde PSA-test,
zijn kleine en rustige kankers die jaren of de rest
van het leven klein blijven zonder symptomen te
veroorzaken bij de patiënt. Dit noemt men
overdiagnose, een incorrecte term, die men beter
overdetectie noemt d.w.z. men detecteert een
kanker die men beter niet gevonden had.

Als men deze kankers behandelt, spreekt men
van overbehandeling, een correcte term, daar
invasieve behandelingen hier alleen schade
brengen en geen voordeel. De juiste aanpak is
waakzaam wachten d.w.z. niets doen zo de
levensduur van de patiënt waarschijnlijk korter is
dan 10 jaar. Of actief opvolgen waar men de
kanker observeert, vooral met de PSA-test, om
actief te behandelen zo hij van onschuldig toch
aangroeit en men hier de genezing beoogt.

De PSA-test
We hebben in deze korte inleiding tweemaal

de PSA-test vernoemd. Het verhaal van de PSA-
molecule is fascinerend waar deze onbegrepen
molecule sterallures bereikte in de klinische
biologie als de beste tumormerker ooit en nu
belaagd wordt als de boodschapper van onheil en
depressie door officiële instanties als het KCE en
huisartsenorganisaties als Domus Medica.

In de schaduw van Kos
Louis Denis
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Zonder afbreuk te doen aan de digitale
brochure, samengesteld door het KCE, de
gedrukte vorm verspreid door Domus Medica en
een website ontwikkeld door LUCAS in opdracht
van de VLK (57 pagina’s met informatie van
uitstekende kwaliteit) zouden we toch even willen
bijsturen. 

Even bijsturen
Waarom? Omdat de PSA-test veel meer is

dan een test om het risico van prostaatkanker aan
te duiden, en de georganiseerde hetze de
terugbetaling van deze test (tussen 9 en 11 euro)
bijna volledig ten laste legt van de patiënt buiten
een familiale geschiedenis van prostaatkanker en
buiten diegenen die reeds prostaatkanker hebben.

Het is niet de PSA-test die fout is (Patient
Scaring Antigen), het is de interpretatie van de
behandelende arts die een “positieve” test ziet als
een diagnose van prostaatkanker.

De boodschap van dit artikel is de PSA-test in
tien punten te beoordelen als merker van
prostaatziekten in het kader van het ziekteverloop
van de drie voornaamste prostaatziekten, nl.
goedaardige prostaatvergroting,
prostaatontsteking en prostaatkanker.

Analyse in tien punten
1. Geen bevolkingsonderzoek op basis van

de PSA-test
Hierover is er geen discussie. Het

bevolkingsonderzoek, de Engelse term is
screenen, naar prostaatkanker alleen op basis
van de PSA-test is niet aanbevolen.

Het KCE-rapport is grotendeels gebaseerd op
de ERSPC-studie (European Randomised Study
of Screening for Prostate Cancer). Deze studie
werd in Antwerpen voorbereid in 1991, en begon
officieel in 1994. Ongeveer 260.000 mannen
tussen de leeftijd van 55 tot 69 jaar uit acht
Europese landen werden gevolgd met een PSA-
test jaar. Bij interim-analysen op 9, 11 en 13 jaar
opvolging vinden we een daling van de sterfte tot
29%, te vergelijken met de screeningresultaten in
borstkanker. Spijtig genoeg werden er met de
afkapwaarde van de PSA-test op 3 ng/ml te veel
biopsies genomen en te veel actief behandeld
(50%) zodat we voorlopig geen
bevolkingsscreening met PSA aanbevelen. We
zoeken naar betere merkers.

De bijdrage van de Antwerpse sectie aan de
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ERSPC is uniek door een samenwerking met de
huisartsenverenigingen WVVH en UHAK, door
een screening gericht op prostaatziekten en niet
op prostaatkanker (geen angst voor kanker bij de
meerderheid van de 10.000 deelnemers), door bij
biopsie-indicatie rekening te houden met het
prostaatvolume tegenover de PSA-waarde en
tenslotte door de beslissing voor behandeling aan
de huisarts over te laten. De kern van de huidige
patiëntengroep “Wij Ook vzw” bestaat uit
veteranen van deze screening. Spijtig genoeg
besloot Vlaanderen in 1998 alle subsidie (+
150.000 euro) te schrappen. Vooral de provincie,
stad en OCMW Antwerpen hebben de opvolging
verzekerd via het Provinciaal Instituut voor
Hygiëne (PIH).

Ook zonder studie zeker geen routine PSA-
test bij mannen zonder klachten. Wel menen we
dat de enkeling die een PSA-test aanvraagt op
basis van zijn angst voor kanker (meestal
uitgaande van de echtgenote) recht heeft op de
test met de nodige informatie en terugbetaling. De
test zal in + 70% onder de risicogrens liggen. 

Ten slotte worden mannen met prostaatkanker
of borstkanker bij rechtstreekse bloedverwanten
aangeraden een PSA-test te laten nemen vanaf
45 jaar. Het zijn dezelfde patiënten die ook schrik
hebben voor prostaatkanker en zijn nasleep door
hun persoonlijke ervaring.

2. Wanneer is de PSA-test dan wel nuttig?
De PSA-test is dikwijls verhoogd bij

prostaatontsteking die acuut of chronisch is. Bij
vermoeden en na digitaal onderzoek, dat pijnlijk
is, leiden de symptomen tot de diagnose.

Een verhoogde PSA die na enkele weken
antibiotica daalt of normaliseert, bevestigt de
diagnose. Iedereen gerust zonder biopsie.

Ook de goedaardige vergroting van de
prostaat een aandoening die praktisch alle
senioren treft, leidt tot een verhoging van de PSA-
waarde.

Verhoogde waarden en een kleine vergroting
van de prostaat zijn verdacht. Hier is een
prostaatbiopsie aangewezen in tegenstelling tot
de grote prostaten van 60 gr. of meer die geen
zeldzaamheid zijn. In de praktijk de PSA-waarde
afwegen tegen het prostaatvolume. Hoe meer
prostaat, hoe meer PSA (prostaatspecifiek).

Bij prostaatkanker is de PSA-test van grote
waarde om de evolutie van de ziekte te volgen,
het effect van een behandeling te meten (nul na
radicale prostatectomie) en tenslotte om het risico
van een prostaatkanker aan te geven boven de

afkapwaarde van 3 ng/ml. 

3. Waarom wordt de PSA-test als negatief
beschouwd?

Dit is het grote misverstand. De PSA-test, die
alleen prostaatspecifiek is, is nog altijd de beste
merker ook voor prostaatkanker vast te stellen
maar zijn interpretatie in het klinisch kader van de
natuurlijke geschiedenis van prostaatkanker is
zover afgeweken van de expert evaluatie dat we
een tsunami meegemaakt hebben in het begin
van de 21e eeuw van biopsies (de pijnloze
biopsieprocedure kwam gelijktijdig op de markt)
en overbehandeling door onvoldoende kennis van
het fenomeen kanker.

De Vlaamse richtlijnen voor het terugbetalen
van de PSA-test tonen dit schrijnend gebrek aan
inzicht rond een 10 eurotest die nu misschien
vervangen wordt door de MRI-scan. Kan iemand
aan dit kostenplaatje denken waar we met de
nieuwe regering twee miljard moeten besparen op
gezondheidszorg?

• Een PSA-meting wordt niet terugbetaald voor
het risico bepalen van prostaatkanker bij
patiënten zonder fysische klachten (angst voor
kanker is geen symptoom) maar ook bij
patiënten met klachten (vooral lage
urinewegen/onverklaarde rugpijn) in
tegenstelling tot de besluiten van de KCE die
hier de PSA-test aanbeveelt.

• Het strikte minimum, en dan nog
gerantsoeneerd, wordt de test terugbetaald bij
de patiënten met prostaatkanker of uit families
met een voorgeschiedenis van prostaatkanker
(waarom geen borstkanker?).

4. De PSA-test in de vroegdiagnose?
Er bestaat consensus dat de enige kans op

genezing bij mannen met prostaatkanker, anno
2014, kanker is die uitsluitend in de prostaat
gelokaliseerd blijft. Deze kankers geven geen
symptomen al hoewel in de meeste handleidingen
en informatie verteld wordt dat prostaatkanker
plasmoeilijkheden kan veroorzaken. De paradox is
drievoudig:

Gelokaliseerde prostaatkanker
geeft nooit plasproblemen.

Bij plasproblemen dient men te
denken aan andere aandoeningen, in
de eerste plaats goedaardige
prostaathyperplasie.

Bij plasproblemen, veroorzaakt
door prostaatkanker, is de kanker te
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voelen bij een digitaal rectaal
onderzoek en is de kanker wel te
behandelen maar niet meer te
genezen.

Spijtig genoeg faalt het digitaal rectaal
onderzoek (DRO) om deze kankers te
diagnosticeren. Een bevolkingsscreening in
Duitsland in de jaren ‘80 is een totaal fiasco
gebleken. Ook andere biologische labotesten als
zure fosfatase, LDH en zijn isozymen, en
akalische fosfatase hebben te weinig sensitiviteit
om nuttig te zijn. Ten slotte is de hoop gevestigd
op beeldvorming tegengevallen. We hebben zelf
transrectale ultrasonografie (TRUS) in Europe
geïntroduceerd in 1975 maar nooit geschreven
dat de techniek gevoelig genoeg was om kleine
kankers op te sporen in een bevolkingsonderzoek.
Integendeel hebben we eerst in België en later in
de ERSPC-studie bewezen dat de PSA-test
duidelijk superieur was over DRO en TRUS. Dit
werd bevestigd in een studie van het National
Prostate Cancer Detection Project US in 1992. De
positief predictieve waarde van DRO was 6,4%,
TRUS 5,4%, beide 15,2%, PSA+DRO 27,3%,
PSA + TRUS 32,8% en alle drie positief 62,2%.

5. De PSA-test in de ERSPC-studie
Deze mega-studie (+ 260.000 deelnemers

tussen 55 en 69 jaar) in acht landen, waar vooral
de resultaten uit Zweden een vermindering van de
dood door kanker (niet algemeen) aangeven van
29 tot 44 percent risicovermindering.

Deze optimale resultaten tonen aan dat:

• De resultaten van een bevolkingsonderzoek
naar prostaatkanker pas merkbaar zijn na tien
jaar.

• Er geen bewijs is van voordeel voor een
bevolkingsonderzoek boven de 70 jaar.

• Overbehandeling kan vermeden worden door
de behandeling aan te passen zoals actieve
opvolging en waakzaam wachten voor laag
risico kankers.

• Het bevolkingsonderzoek het aantal
gevonden kankers in een gevorderd stadium
vermindert.

• We moeten selecteren naar de patiënten die
het meest voordeel halen uit de PSA-test.

• Buiten risicoberekening van alle factoren er
gezocht moet worden naar nieuwe en
bijkomende merkers.

6. Vroegdiagnose bij de patiënt met de
PSA-test

Na de hetze tegen de PSA-test voor een
bevolkingsonderzoek aanvaardt men dat
vroegopsporing voor de man die een
levensverzekering zoekt tegen prostaatkanker een
redelijke vraag is. Het wordt duidelijk dat een
basis PSA-test rond 45 jaar beter het risico
voorspelt van een overlijden door prostaatkanker
dan ras en familiegeschiedenis.

De richtlijnen van de EAU bevestigen het
nemen van een basis PSA-test op 40-45 jaar en
controle testen nemen op basis van die uitslagen.
PSA-waarden hoger dan 1,0 ng/ml op 45 jaar en
hoger dan 2,0 ng/ml op 60 jaar hebben een
duidelijk verhoogd risico op progressie,
metastasering en overlijden door prostaatkanker
zelfs na 25 jaar.

Zij bevestigen ook dat liever dan de leeftijd
van 70 jaar een PSA-test alleen dient overwogen
te worden bij patiënten die langer leven dan tien
jaar bij de diagnose.

Ook is duidelijk dat het onderzoek zich moet
toespitsen op multivariabele elementen met
inbegrip van beeldvorming, die de prognose van
hoogrisico prostaatkanker preciezer voorspellen
om de voordelen te laten doorwegen over de
nadelen.

7. Steunelementen bij de PSA-test
De PSA-test geeft alleen het risico aan de

diagnose van prostaatkanker te vinden, doch is op
zichzelf bij licht (tot 10 ng/ml) of redelijk
verhoogde (tot 20 ng/ml) waarden nooit een
diagnose.

Het DRO heeft geen belangrijke rol in het
bevolkingsonderzoek bij asymptomatische
mannen. In Antwerpen hebben we het onderzoek
blijven doen om principiële redenen. Bij slechts 8
op 600 onderzoeken werd een afwijking vermoedt
die bij controle DRO door een uroloog als BPH of
prostaatsteentjes werden geklasseerd. Toch
blijven we aandringen dat alle patiënten die een
PSA-test vragen ook een DRO krijgen. Het is een
vervelend maar pijnloos onderzoek en laat toe de
achterwand van de prostaat nauwkeurig te
betasten op hardheid en ook op grootte. Bij BPH
is de middengroef verdwenen en voelen we een
bol in plaats van een kastanje. Ook TRUS in zijn
gewone vorm draagt niet bij tot het
bevolkingsonderzoek maar is een meerwaarde bij
het nemen van laterale biopsies die meestal niet
gericht gebeuren wegens het ontbreken van
verdachte zones op het sonogram. Een
belangrijke stap vooruit is de histoscan, TRUS
met verfijnde software en de kernspintomografie,
een mooi woord voor MRI. Dit laatste drieledig
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onderzoek brengt diagnose en stadiumbepaling in
een onderzoek. Zoals hoger vermeld een duur
onderzoek dat waarschijnlijk beter voorbehouden
wordt voor de keuze van behandeling. Een
normaal uitgevoerd DRO kan onmiddellijk gevolgd
worden door een PSA-test.

Betere of bijkomende biomerkers zijn nog in
de studiefase maar zullen in de nabije toekomst
een rol spelen. Nu reeds blijkt uit studies dat
mannen met BRCA-1 of -2 mutaties in hun
genetisch materiaal niet alleen meer
prostaatkanker hebben doch belangrijker nog
hoogrisico prostaatkanker. De weg naar
geïndividualiseerde diagnose ligt open.

8. Bestaat er een echte afkapwaarde voor
de PSA-test?

Kort en krachtig: neen. Bij lage waarden kan
men soms nog kanker vinden maar hoe lager hoe
minder kans, bv. PSA < 2 ng/ml laat nog kanker
vinden in 0,5% van de mannen.

Hoe hoger de waarden, hoe meer kans op
kanker; zo vindt men bv. één op vier biopsies
positief voor een PSA-waarde tussen 4 en 10
ng/ml. De relatie tussen de leeftijd, de
aanwezigheid van BPH die blijft groeien en meer
prostaatkanker bestaat. Deze relatie ligt aan de
basis om de PSA-test te mijden boven de 70 jaar
of liever nog, om praktische redenen, bij mannen
die een levensverwachting hebben die korter is
dan 10 jaar.

Met de afkapwaarde (hoger kan men een
biopsie overwegen) te verlagen, vindt men meer
kanker. Met ze te verhogen mist men kanker.

Hierbij komt nog dat de PSA-uitslagen nogal
variëren door veranderingen in de moleculaire
structuur, verschillen in de labo-onderzoeken,
verschillen tussen de laboratoria onderling en
tenslotte de biologische variaties bij de patiënt
zelf. Alle hevige druk op de prostaat, zoals fietsen
of soms seks, kunnen de waarde verhogen. PSA
is immers een lek tussen de prostaatcellen en de
bloedbaan. Zijn echte werkplaats is in de
ejaculatie waar men waarden tot miljoenen
terugvindt.

Moraal van het verhaal blijft bij een verhoogde
waarde even doordenken over de echte reden en
de test herhalen na zes tot acht weken. Inderdaad
is prostaatkanker een trage groeier en bij
diagnose heeft men minstens drie maanden om
de aard van de kanker te bepalen voornamelijk
aan de uitlag van de biopsie en de
stadiumbepaling.

9. Afgeleide PSA-testen

De problemen rond de PSA-test als
prostaatspecifiek, en niet kankerspecifiek, hebben
uiteraard geleid naar het onderzoek van
bijkomende aspecten om de voorspellende
waarde te verhogen. 

Het PSA-eiwit in het serum bestaat uit twee
fracties: het vrije PSA (fPSA) en het complexe
PSA. Dit bestaat uit een deel opgeslorpt door een
groter eiwit en is niet te bepalen, en een ander
deel gekoppeld aan anti-chymotrypsine + 70%
(cPSA). Samen vormen ze het totaal PSA (tPSA)
die bepaald worden door immunologische
reacties. Deze aspecten omvatten:

• PSA met de ouderdom verhogen. Is nu
verlaten omdat vooral BPH de PSA-waarde
verhoogt bij ouder worden.

• PSA en BPH: De waarde van de PSA-
dichtheid (0,15). PSA D is een nuttige bijdrage. 

• PSA-veranderingen in het verloop van de
ziekte bepaald als snelheid en dubbeltijd.
Worden nog in de kliniek gebruikt om de
biologische agressie van de kanker te volgen,
maar zijn niet altijd duidelijk.

• PSA-isozymen, de verhouding vrij tot
complexe PSA, verhoogt de specificiteit van
de diagnose maar lost het probleem niet op.

Al deze bepalingen blijven uiteraard beïnvloed
door de PSA-variaties. De laatste nieuwigheid is
de enzymatische PSA-bepaling, de
eiwitoplossende activiteit (aPSA). Het
interessantste van de studie is dat vooral
agressieve kankers een lage aPSA-waarde
hebben. Te volgen.

Een reeks potentiële merkers werd uitgetest
die zich vooral concentreren op genetische
merkers. Intussen moeten we het stellen met
gezond verstand. “Eerst de patiënt behandelen en
dan pas zijn kanker.” Ietwat vaag om te
omschrijven dat prostaatkanker normaal een
evolutie kent van twintig jaar om ontdekt te
worden en nog eens vijftien jaar om er misschien
van te sterven. We hebben te maken met een
chronische ziekte waar we de meeste patiënten
moeten beschermen tegen invasieve
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behandelingen en ons therapeutisch arsenaal
slechts gebruiken bij hoge risicopatiënten. Voor
deze laatste groep blijven we vechten tot de dood.
Ons einddoel is dan ook de drie percent
overlijdens door prostaatkanker te verminderen.

Hier past de mantra van Whitmore, een
befaamd uroloog, uit 1994:

Aangepaste behandeling omvat een
behandeling die niet gegeven wordt
aan patiënten die het niet nodig
hebben, noch aan patiënten waar ze te
kort schiet. Ook zal een behandeling
gekozen worden die het individu het
langste en beste overleven biedt. Het
moet niet noodzakelijk een genezing
zijn.

10. Conclusies rond de PSA-test
De beste strategie om een vroegdiagnose

naar prostaatkanker te verbeteren en tezelfdertijd
de nadelen, zijnde een onnodige biopsie en erger
een onnodige behandeling, te voorkomen, blijft
ongekend. Het uiteindelijke doel is drievoudig:

• Beperking van onnodige biopsies – niet
pijnlijk, weinig nevenwerkingen, geen
kankerverspreiding maar toch + 0,5%
infectieuze complicaties.

• Het vermijden, zo mogelijk, van het vinden
van kleine, ongevaarlijke kankerhaarden die

niet moeten behandeld worden. Eens ontdekt
zorgen ze voor een psychische belasting van
de patiënt en zijn familie.

• Geen hoogrisico kankers missen die
potentieel levensbedreigend zijn waar ook
sensitiviteit en specificiteit van een merker
verwarrend en tegensprekelijk kunnen zijn.

De PSA-test is aangewezen bij alle mannen
die klachten hebben in de lage urinewegen.

Bij mannen die geen klachten hebben, is
bevolkingsonderzoek niet aan te raden wegens de
neveneffecten van de behandeling (bij
borstkanker vindt men ook tot 20%
overbehandeling maar de neveneffecten zijn
vooral psychisch en esthetisch).

Mannen met prostaatkanker of borstkanker bij
rechtstreekse bloedverwanten, volgen best een
screening met PSA vanaf 45 jaar.

Mannen zonder familiale belasting hebben het
recht hun preventie van een hoogrisico
prostaatkanker uit te voeren met basisbepalingen
van PSA-testen op 45 en 60 jaar.

Er is niets fout met de PSA-test. Er
is wel iets fout met het oneigenlijk
gebruik en de foute interpretatie
tegenover de man en zijn
aandoening.
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Boekbesprekingen
Rik Cuypers
Lof der gezondheid. Voorschrift
voor een zieke gezondheidszorg
Louis Ide
Dit boek, geschreven door een arts-politicus, is

het laatste van een trilogie die de werking van de
Belgische gezondheidszorg analyseert en een
verbeterde organisatie voorstelt. In dit werk komt
niet alleen de kwaliteit van het systeem aan bod,
maar ook de betaalbaarheid. De rode draad is
door iedereen te volgen, maar door de
complexiteit van het geheel en de diepgang, kan
men in het werk ook een pamflet voor
beleidsmakers zien.

Een startpunt dat reeds in 2006 gemaakt werd
in het eerste boek, is de vaststelling dat de
taalgrens ook een zorggrens is, met totaal

verschillende culturen. Het hoeft dan ook niet te
verwonderen dat de voorgestelde structuren
uitgaan van het bestaan van een Vlaamse
gezondheidszorg. De schrijver plaatst de notie
gezondheidszorg in een zeer ruim kader van
fysiek, psychisch en sociaal welzijn en hij betrekt
alle instellingen, gezondheidswerkers en patiënten
in zijn beschouwingen.

Om te beginnen wijst de schrijver op het
gebrek aan homogene bevoegdheden na
uitvoering van de zesde staatshervorming. Hij
bespreekt de noodzaak aan transparantie en het
verzamelen van gegevens die voor de
belanghebbenden beschikbaar zijn. Onder het
motto "Meten is weten" overloopt men de
verschillende databanken ter zake.

Het complexe financieringsmechanisme van
de ziekenhuizen wordt onder de loep genomen en
het systeem van afdrachten van erelonen aan de
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ziekenhuizen in vraag gesteld. Het opsplitsen van
medische en logistieke budgetten blijkt een
noodzaak.

De auteur bekijkt het evenwicht tussen werken
in vrij beroep of als gesalarieerde, het bemannen
en vergoeden van wachtdiensten, de moeilijke
meting van afgeleverde kwaliteit bij een "pay for
quality" geneeskunde en ten slotte stelt hij een
hervorming van de administratie van de
gezondheidszorg voor, in pijlers en cellen met
afgebakende verantwoordelijkheden. 

Ten einde iedereen meer
verantwoordelijkheidszin bij te brengen moet er
meer gecontroleerd worden door
gemoderniseerde diensten in een nieuw juridisch
kader en moet er meer transparantie zijn.
Patiënten, bijvoorbeeld, die een rekening
ontvangen zullen naast het directe door hen te
betalen bedrag ook een virtueel bedrag zien dat
de prestatie aan de gemeenschap kost. Dit

bedrag wordt wel aangerekend aan hen die niet
bijdragen aan het Vlaams verzekeringssysteem.
EBM (evidence based medicine) en HTA (health
technology assessments) moeten toelaten
bepaalde keuzes te maken. De notie "qaly"
(quality adjusted life year) duikt hier op. De
patiëntenparticipatie gebeurt best via de evenwel
zware "Delphi" procedure, die de opeenvolgende
bevraging van experts en belanghebbenden
inhoudt. 

Om de toegankelijkheid van de
gezondheidszorg te bespreken maakt de schrijver
het onderscheid tussen de totale financiering en
de individuele bijdrage. Opnieuw kan EBM een
filter zijn voor beslissingen. Een veralgemeende
derdebetaling lijkt de goede weg om in te slaan,
maar met voldoende controle en transparantie.

Door ziekenfondsen te beperken tot hun
kerntaken kan er zeer veel bespaard worden op
de administratiekosten.

Aan het takendebat met verzorging in
opeenvolgende lijnen voegt de auteur naast de
eerste, tweede en derde lijn, een nulde lijn toe, die
van apothekers en kinesitherapeuten. Hier ziet hij
wel de noodzaak van communicatie tussen de
echelons, inclusief de nulde lijn.

Onder de titel "preventie van de wieg tot in het
graf " wordt gepleit voor meer coherentie binnen
het beleid.

In de ouderenzorg zal er eerst een piek
optreden, maar men dient al te denken aan het
mogelijk omvormen van rusthuizen en
woonzorgcentra in andere vormen van bewoning.
Om de financiering van de rusthuizen te
verzekeren dient men af te stappen van de
huidige normen (Katz-schaal) en naar meer
verfijnde methoden over te stappen.

Op gebied van prijs van de geneesmiddelen
ziet de schrijver niet veel heil in het kiwimodel,
zonder het evenwel uit te sluiten. Gezamenlijke
aankopen van apparaten vindt wel genade. Zeker
stellen van de bevoorrading is belangrijk.

Het Europees verhaal is er één van
subsidiariteit, terwijl de samenwerking best ook
mondiaal plaats grijpt, bijvoorbeeld tussen het
"European Medicines Agency” en de "Food and
Drug Administration" van de VS.

De gezondheidszorg moet lokaal verankerd
worden. De ondersteunende diensten kunnen niet
uitbesteed worden en artsen of verzorgend
personeel die zich in Vlaanderen vestigen dienen
voldoende taalvaardigheid te hebben om de arts-
patiënt relatie te verzekeren.

Aan de algemeen erkende uitdagingen voor
de toekomst, zoals kanker, diabetes, chronische
ziektes en vergrijzing voegt de schrijver infecties
toe. Veel overdraagbare ziektes zijn niet meer te
behandelen met antibiotica en door de
globalisering en opwarming van de aarde lopen
we hogere risico's.

In het besluit herhaalt men de argumenten
voor het oprichten van een Vlaamse
gezondheidszorg. 

Louis Ide. Lof der gezondheid. Voorschrift voor
een zieke gezondheidszorg. Tielt, Uitgeverij
Lannoo n.v., 2014, 102 blz., 

ISBN 978 94 014 1820 1.
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Henk Van daele
Oud worden zonder het te zijn.
Over vitaliteit en veroudering
Rudi Westendorp
Een publicatie met dergelijke titel trekt

natuurlijk heel wat belangstellende kopers aan.
Het boek is verschenen in januari 2014 en in de
loop van dit jaar verschenen al verscheidene
herdrukken. Maar wie hoopt in deze bijna 300
bladzijden tekst enkele geheime trucjes of de
samenstelling van een secreet levenselixir te
lezen om vitaal veel ouder te worden, of om
eeuwig jong te blijven, die komt bedrogen uit.

De auteur Rudi Westendorp, geboren in 1959,
is hoogleraar ouderengeneeskunde aan de Leidse
universiteit. Aan deze Nederlandse universitaire
instelling blijkt de studie van de gerontologie en
de geriatrie al flink ontwikkeld. Onder meer zijn er
verscheidene interessante onderzoeksprojecten
over ouder wordende mensen, zoals ook duidelijk
blijkt uit dit boek.

Maar wat is dat precies “oud zijn”?
Westendorp geeft een omschrijving - die zeker
voor discussie vatbaar is - op bladzijde 14:
“Ouderen zijn volwassenen op wie het
verouderingsproces grip heeft gekregen, en dat is
gemiddeld na 50 jaar het geval. De term ‘hoge
leeftijd’ gebruik ik om 75-plussers aan te duiden.
Onder de ‘hoogste leeftijd’ schaar ik de 85-
plussers. Dat is de leeftijd waarop tegenwoordig
de meeste mensen komen te overlijden”.

Betwistbaar zijn de aangeduide leeftijden
zeker, en dat beseft de auteur ook wel. Terecht

merkt hij zelf enkele bladzijden verder al op dat
we een onderscheid moeten maken tussen de
kalenderleeftijd (leeftijd in aantal jaren uitgedrukt),
de biologische leeftijd, en de maatschappelijke
leeftijd van elk individu. 

Een interessante discussie wordt geopend in
hoofdstuk 3: waarom verouderen we eigenlijk?
Want als we 50 zijn, en onze kinderen zelf
volwassen zijn en zelf kinderen krijgen, dan is
onze biologische taak eigenlijk volbracht. Maar
ook het nut van grootmoeders binnen de familie
wordt door Westendorp belicht.

De stijgende levensverwachting kan dan al
prettig zijn voor de betrokkenen, vele instanties
hebben er moeite mee. Denk maar aan de
discussies betreffende de pensioenleeftijd, de
hoog oplopende kosten van de gezondheidszorg,
de hoogte van de verzekeringspremies, de
discussies tussen de generaties, enzovoort.
Anderen zijn er als de kippen bij om uit de
stijgende levensduur munt te slaan; zo adverteren
bouwondernemers graag met hun service flats,
seniorenkamers, en rust- en verzorgingstehuizen.

We kennen de oorzaken van de toenemende
levensverwachting: betere hygiëne, leidingwater,
beter voedsel, medische vooruitgang, minder
geweld en oorlog. Langer leven is dus nu de
regel. En we kunnen de toenemende veroudering
zelf nog vermijden, beweert Westendorp. Dat
bijgevolg ook de pensioenleeftijd moet
opschuiven, vindt de auteur onvermijdelijk.
Mannen zouden moeten werken tot hun 70ste, en
vrouwen tot hun 72ste. 

Het is geen boek dat je in één ruk uit leest,
daarvoor is de tekst veel te rijk aan
wetenschappelijke informatie en bezinningsstof.
Bovendien bevat het werk achteraan nog 25
bladzijden met belangrijke publicaties die tot
verdere lectuur en studie uitnodigen. Een
aanrader dus voor hen die wegwijs willen worden
in de gerontologie.

Rudi Westendorp, Oud worden zonder het te
zijn. Over vitaliteit en veroudering. Amsterdam -
Antwerpen, Uitgeverij Atlas Contact, 2014, 296
blz., 

ISBN 978 90 450 2505 6.
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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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