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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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Editoriaal: Crescendo
Henk Van daele

Af en toe is het wenselijk om even stil te
staan. Waar komen we vandaan? Welke
verwezenlijkingen zijn al verworven? Wat zijn de
volgende doelstellingen die we willen bereiken?
Na voorbereidende contacten, stapten zes
heren op 23 oktober 2000 naar een notaris voor
de officiële oprichting van een vzw met als naam
“Wij Ook”. De namen van deze zes stichters staan
vermeld in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad:
voorzitter Jack Païs, schatbewaarder Marcel
Peeters, secretaris Philippe Aelgoet, en als leden
Hendrik Desmet, Manu Seminck en Frederic
Barge. Het doel van de nieuwe vzw was duidelijk
bepaald: alle mannen helpen die problemen
hebben met prostaataandoeningen. De zetel van
Wij Ook zou gevestigd worden in de Lange
Gasthuisstraat 35-37 te Antwerpen, met Louis
Denis als gastheer en coördinator.
De dynamische Jack Païs zag het groots. Wij
Ook vzw mocht geen Antwerpse club blijven maar
moest uitdeinen in eigen land. Via de
zogenaamde Cafés Santés zou voorlichting
worden verstrekt. Er moesten contacten gezocht
worden met gelijkaardige verenigingen,
universiteiten, en internationale organisaties. Wij
Ook vzw moest een website creëren, en
brochures en een clubblad uitgeven.
In 2002 publiceerde Wij Ook vier nummertjes
van een nieuwe Nieuwsbrief. Telkens één
gefotokopieerd velletje DIN A4. Nummertje vier
van 2002 vermeldde dat er besprekingen werden
gevoerd om in Limburg een afdeling op te richten.
Tevens werd gewezen op de stichting van Europa
Uomo op 22 oktober 2002, een
samenwerkingsverband tussen
patiëntenverenigingen uit tien Europese landen. In
2003 telde de Nieuwsbrief voor de eerste maal
twee blaadjes A4, met een nietje vastgemaakt. De
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Crescendo [Henk Van daele]
Radiotherapie bij prostaatkanker: safety first
[Paul Meijnders & Frederik Vandaele]
De prostaatverpleegkundige: nuttige hulp bij uw
behandelingskeuze?
[M. Verlaenen, R. Pieters & C. Peltyn]
Gezondheidsbeleid: ‘Waar twijfel is, is waarheid:
het is haar schaguw’ (P.J.Bailey)
[Luc Dewilde]
Kort
[Brigitte Dourcy-Belle-Rose]
In de schaduw van Kos
[Louis Denis]
Boekbesprekingen [Louis Denis]

behandelde thema’s in die eerste jaargangen
klinken vertrouwd: PSA, lycopeen, levenskwaliteit,
holistische behandeling, vroegtijdige diagnose,
HIFU, rol van de partner, enz. De grote doorbraak
kwam er in september 2009 wanneer het eerste
nummer verscheen van PROSTAATinfo, kleurrijk,
fris, met een mooie lay-out, en op 4.000
exemplaren.
Tussen oktober 2000 en nu is Wij Ook vzw
uitgegroeid dat een brede vereniging van
prostaatpatiënten uit bijna heel Vlaanderen. Een
vzw die geregelde contacten houdt met de
internationale organisaties en met buitenlandse
clubs via de gezaghebbende koepel Europa
Uomo, waarvan Wij Ook medestichter is en het
secretariaat gevestigd is in het Oncologisch
Centrum Antwerpen (OCA).
Wij Ook vzw blijft trouw aan zijn
oorspronkelijke doelstelling: op velerlei wijze
mannen met prostaatproblemen voorlichten en
bijstaan. Dit gebeurt onder meer door een
degelijke website, brochures en een geïllustreerd
tijdschrift. Maar verder ook door een reeks
activiteiten, zoals de Cafés Santés, oorspronkelijk
uitsluitend in Antwerpen maar nu op verschillende
plaatsen in het land, en de succesrijke jaarlijkse
patiëntendag.
Wij Ook vzw heeft in de loop van de voorbije
jaren vele hartelijke contacten uitgebouwd. Er
ontstonden samenwerkingsverbanden met
huisartsen, met medici van verschillende
specialismen (urologen, oncologen, radiologen,
radiotherapeuten, seksuologen, enz.), met de
medische faculteiten van de Vlaamse
universiteiten, met internationale verenigingen en
organisaties, met farmaceutische firma’s, enz.
De stichters van Wij Ook vzw droomden. Maar
veel van wat die pioniers in 2000 voor ogen
hadden, is intussen door onbaatzuchtige en
enthousiaste vrijwilligers verwezenlijkt. Dit alles in
het belang van alle prostaatpatiënten.
Omgaan met kanker. Een emotionele handleiding
voor mensen met kanker en hun omgeving Nathalie Cardinaels
Dokter ik heb ook iets te zeggen.
Gezondheidszorg onder de scanner. en volledige
stand van zaken van onze gezondheidszorg.
Yvo Nuyens en Hugo De Ridder
Omslagfoto
Prostaatinfo bestaat sedert 2009 in zijn
huidige vorm, de illustratie is een
compositie van 5 van onze covers. “Wij
Ook vzw” bestaat dit jaar 15 jaar.
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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
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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Radiotherapie bij
prostaatkanker: safety first
Paul Meijnders, radiotherapeut-oncoloog ZNA, Antwerpen
Frederik Vandaele, radiotherapeut-oncoloog ZNA, Antwerpen
radiotherapie, maar deze zijn beter in staat om de
Inleiding
Prostaatkanker is de meest frequente kanker
bij mannen. Ongeveer één op de zes mannen
wordt hiermee geconfronteerd. Genezende
behandeling bij beperkte ziekte bestaat meestal
uit chirurgie of radiotherapie. Bij bestralingen
maken we gebruik van röntgenstralen: deze zijn
onzichtbaar en ongrijpbaar. Mensen associëren
radiotherapie – ten onrechte – met kernenergie,
atoomwapens en stralingsongevallen en hebben
de indruk dat radiotherapie een minder veilige
behandeling is.

Achtergrond

Prostaatkanker is meestal een langzaam
groeiende tumor. Radiotherapie probeert het
celdelingsproces te verstoren door zoveel
beschadigingen aan te brengen in de kankercel
zodat de celdeling stopt. Ook de normale cellen
van organen in de nabije omgeving van de
prostaatkanker, zoals de blaas en de endeldarm,
ondervinden de nadelige effecten van

schade te herstellen. Door de behandeling een
aantal keren te herhalen kunnen we dit kleine
verschil vergroten. Op deze manier kunnen we
prostaatkankercellen afstoppen, terwijl de schade
in de directe omgeving meevalt.

Voorbereiding
Om de stralen op de juiste plaats te krijgen,
moeten we de juiste plaats van de prostaat
lokaliseren. Dit gebeurt met een CT-scan en
huidmarkeringen. Op het bestralingstoestel
beschikken we in veel gevallen niet over een CTscan van hoge kwaliteit om de prostaat te

lokaliseren, waardoor we aanvullende
maatregelen nemen om de plaats van de prostaat
zichtbaar te maken. We implanteren twee of drie
goudmarkers in de prostaat (afbeelding 1) volgens
een gelijkaardige procedure als waarmee de
uroloog weefsel voor diagnostiek heeft afgenomen
(biopsie). Deze markers blijven de rest van het
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leven in de prostaat zitten, de patiënt heeft daar
geen last van.

berekeningen van de computer aan de hand van
bestraling van een fantoom: op deze wijze kunnen

Figuur 1. Goudmarkers in de prostaat (Visicoils®) Implantatie van gouddraadjes in de prostaat, waardoor de plaats
van de prostaat zichtbaar wordt op het bestralingstoestel

De prostaat zit ingeklemd tussen de blaas en
de endeldarm en beweegt onder invloed van de
blaas- en darmvulling. Voor een nauwkeurige
bestraling is het dan ook beter om deze
vullingstoestand zo constant mogelijk te houden.
Dit bereiken we door patiënten gecontroleerd te
laten wateren en een suppo te geven voor
darmlediging, waarna we de blaas weer vullen
door vier bekers water te laten drinken. Op deze
wijze is de darm leeg en de blaas vol, waardoor
de nabije dunne darm op enige afstand van het
bestralingsgebied gehouden wordt.

Bestraling
De CT-scan in bestralingshouding wordt op de
planningscomputer gefuseerd met de MRI-scan.
Op deze wijze kunnen we berekeningen uitvoeren
met de CT-gegevens terwijl we de fijne
anatomische details van de MRI gebruiken voor
precieze aflijning van de doelvolumes en de te
sparen normale weefsels zoals endeldarm en
blaas. Tegenwoordig beschikken we over software
met zeer verfijnde 3D-berekeningen
(planningssystemen), zodat we de dosis
nauwkeurig kunnen krijgen op de gewenste
plaatsen en in de juiste dosering (IMRT,
afbeelding 2). De fysici controleren de

we nagaan of er fouten zitten in het
bestralingsplan van elke patiënt. De computer
blijkt overigens zeer betrouwbaar, we vinden
zelden of nooit fouten.
De verpleging op het bestralingstoestel
controleert telkens voor elke behandeling of het
toestel juist gericht is aan de hand van
röntgenopnames van het bestralingstoestel en de
huidmarkeringen (beeldgestuurde radiotherapie):
met de duidelijk zichtbare goudmarkers kunnen ze
de dagelijkse variatie in plaats corrigeren
waardoor de positionering tot op de millimeter
nauwkeurig is (afbeelding 3). De bestralingen zelf
nemen overigens maar enkele minuten in beslag,
de meeste tijd zit in de voorbereiding.

Nieuwe technieken
Hoewel we al zeer goede resultaten bereiken
met bestraling van prostaatkanker, is er nog
ruimte voor verbetering. We proberen de
bijwerkingen te verminderen door bestralingen
niet langs vier of vijf velden te geven, maar door
het toestel rond de patiënt te laten draaien en
continu te bestralen. Op deze wijze wordt de dosis
in de omliggende normale weefsels verlaagd,
zonder daarbij dosis te verliezen in de prostaat. Er

Figuur 2. Dose painting met een simultaan geïntegreerde boost. Terwijl de ganse prostaat (gele contour) in 35
zittingen een dosis van 76 Gy krijgt, wordt een extra dosis van 6 Gy toegediend ter hoogte van de tumorloge (rode
contour) en krijgen de zaadblaasjes (roze contour) 70 Gy toegediend. De witte pijl wijst op de grote dosisgradiënt
tussen de zaadblaasjes (minimaal 69 Gy) en het rectum (minder dan 30 Gy). De rode pijl toont de dosisgradiënt
tussen de prostaat (minimaal 75 Gy) en het rectum.
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Figuur 3. Correctie van de positionering
Voor de tijd van de goudmarkers was het benig bekken onze enige oriëntatiemogelijkheid. Bij deze patiënt is de
prostaat duidelijk verplaatst ten opzichte van het benig bekken vergeleken met de initiële plannings-CT-scan. Deze
verplaatsing is alleen zichtbaar door de goudmarkers, de prostaat zelf is niet te zien op deze röntgenopnames.

zijn tegenwoordig verschillende
bestralingstoestellen die deze techniek kunnen
uitvoeren. De meest voorkomende is de klassieke
lineaire versneller met een rotationele optie (zoals
Elekta®, Varian® en Novalis®, afbeelding 4). Met
behulp van ingebouwde lamellen (MLC) kan de
vorm van het bestralingsveld continu worden
aangepast, zodat de dosis zeer nauwkeurig kan
worden toegediend. Op het moment dat het
toestel bijv. de endeldarm passeert, zal er minder
dosis gegeven worden, en zodra de endeldarm
gepasseerd is wordt de dosis weer verhoogd. Er
zijn nieuwe toestellen die dit proces verder
verfijnen, zoals de Tomotherapie® (UZ Brussel,
UCL en Verviers, en hopelijk terug in Antwerpen?)
en de CyberKnife® (Luik).
Het is ook mogelijk om in plaats van
goudmarkers zendertjes te implanteren die met
radiofrequente golven zijn te lokaliseren. Op deze
manier kan je de prostaat met behulp van GPStechnieken lokaliseren en blijven volgen tijdens de
bestraling zelf. Dit is een interessant systeem voor
de nabije toekomst.

mogelijk om de behandeling in minder fracties te
geven waardoor de patiënt minder vaak bestraald
moet worden. Stap voor stap zijn we momenteel
in klinische studies aan het nagaan hoever we
hierin kunnen gaan.

Safety first
Dankzij enorme verbeteringen in de
bestralingstechnieken (toestellen, computers,
software) en in de beeldvorming (CT-scan, MRIscan, beeldvorming op het bestralingstoestel) is
radiotherapie bij prostaatkanker een zeer veilige
en betrouwbare behandeling met een zeer hoog
genezingspercentage, vergelijkbaar met chirurgie.
De bijwerkingen zijn steeds beter onder controle
en de resultaten hiervan zijn zeker zo goed als bij
chirurgie. We werken hard aan verdere
verbetering van de technieken om de patiënt met
prostaatkanker in de toekomst nog beter te
kunnen helpen.

In sommige klinieken spuit men een gel in die
de afstand van de endeldarm tot de prostaat
vergroot, waardoor je gemakkelijker de prostaat
kan bestralen. De ervaringen hiermee zijn
vooralsnog beperkt.

Verbeteringen in de behandeling
Door de verhoogde precisie zijn de
bijwerkingen minder dan vroeger. Daardoor zijn
we nu in staat om de dosis op de prostaat te
verhogen zonder nadelige gevolgen voor de
patiënt. Deze hogere dosis geeft een betere kans
op genezing van prostaatkanker. Deze hogere
dosis betekent niet meer dagelijkse bestralingen:
omdat de precisie tegenwoordig zo goed is, is het

Figuur 4. Rotationele radiotherapie
Het toestel draait tijdens de continue bestraling rond de
patiënt: de hoge dosis wordt geconcentreerd in de
prostaat, terwijl de omliggende normale weefsels zo
goed mogelijk gespaard worden door uitsmering van
de lage dosis over een groot volume. De positionering
van de prostaat wordt gecontroleerd met een conebeam CT-opname voorafgaand aan de bestraling.
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De prostaatverpleegkundige:
nuttige hulp bij uw
behandelingskeuze?
Mieke Verlaenen (1) Ronny Pieters (2) Carine Peltyn (1)
Oncologisch centrum (1), Urologie (2), Universitair Ziekenhuis Gent
opties van behandeling voor: een operatie, een
20 september 2014, Europese
bestralingsbehandeling (al dan niet gecombineerd
patiënten dag prostaatkanker.
“Patiënt zijn is geen vrije keuze. Men wordt
patiënt op een moeilijk moment en niet uit vrije
wil”, dit zijn de woorden van André Deschamps,
voorzitter van Wij Ook België. Als patiënt kan je
bovendien ook het behandelingstraject niet
voorspellen of kiezen. Hoewel dit laatste in het
geval van prostaatkankerpatiënten niet helemaal
klopt. Zij worden op verschillende momenten in
hun behandelingstraject geconfronteerd met het
maken van keuzes. 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 in het ziekteproces. Deze keuzes
spelen zich niet louter op het vlak van de
medische behandeling af, ook binnen het
relationele en bredere sociale leven. Op deze
verschillende keuzemomenten kan de
prostaatverpleegkundige een belangrijke rol
vervullen door op een positieve, open en
responsieve manier in gesprek te gaan met de
patiënt en zijn familie en hen, indien gewenst, met
de nodige kennis van zake grondig te informeren.

Verschillende momenten en
beslissingen
Als je de zoekterm „behandelingskeuze bij
prostaatkanker‟ in een zoekmachine van je
computer intikt, kom je bijna altijd terecht bij de
beslissingshulp die je kan helpen bij het maken
van een keuze voor behandeling na diagnose
prostaatkanker. In het behandeltraject van een
prostaatkankerpatiënt zijn er echter verschillende
momenten waarop hij en zijn eventuele partner
met het maken van beslissingen geconfronteerd
worden. Zoals hierboven vermeld, is de
behandelingsbeslissing bij het vaststellen van een
plaatselijke tumor de meest gekende en
besproken beslissing. Hierbij leggen artsen de
patiënt (en eventueel de familie) de verschillende

met hormoontherapie) of een opvolging zonder
onmiddellijk ingrijpen. Elk van deze
behandelingsopties geeft de nodige
nevenwerkingen waardoor de patiënt (en diens
partner) opnieuw voor de keuze staan of ze deze
nevenwerkingen al dan niet willen aanpakken en
zo ja, op welke manier. Bijvoorbeeld. Bij het
impotent worden na een operatie of door
behandeling met hormonale therapie, is de eerste
vraag of hij hiervoor al dan niet een behandeling
wenst. Vervolgens kiest hij, al dan niet in
samenspraak met zijn partner, op welke manier:
door middel van pillen, injecties of operatieve
ingreep. Uiteraard vragen ook andere
nevenwerkingen, zoals urinaire incontinentie,
fecaal verlies, of toename van borstweefsel, om
een aan de patiënt aangepaste aanpak. Patiënten
die zich in een vergevorderd stadium van de
ziekte bevinden, kunnen, naast bovenstaande
vragen, ook worstelen met vragen/keuzes die
meer existentieel van aard zijn.

Verschillende mensen
Belangrijk in de begeleiding van de
prostaatkankerpatiënt, is om aandacht te hebben
voor de impact van deze ziekte op het
levensverhaal van de patiënt en diens naasten.
De ziekte treft de patiënt vaak in zijn mannelijke
identiteit en kan bijgevolg het zelfbeeld grondig
verstoren. Bovendien treft deze ziekte niet alleen
de patiënt, maar heeft dit ook vaak een impact op
de partnerrelatie. Ook het ruimere sociale leven is
veelal niet meer zoals voorheen. Bovendien
spelen de ervaringen die patiënten (en naasten) al
hebben met kanker in het algemeen, maar ook
meer specifiek met prostaatkanker, een
belangrijke rol in hoe ze met de ziekte omgaan.
Een man die zijn vader verloren is aan
prostaatkanker zal de ziekte helemaal anders
bekijken dan de man waarvan de enige ervaring
het verhaal van de buurman is die volledig is
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genezen van prostaatkanker.

Beslissingen geven onrust
Bovenop deze impact zorgt het (moeten)
maken van beslissingen, zelfs in de beste
omstandigheden, voor onrust en verstoort dit
veelal de normale kwaliteit van leven.
Patiënten verschillen onderling in de mate
waarin ze willen betrokken worden bij het maken
van een beslissing. Vele patiënten met lokale
prostaatkanker zoeken informatie over deze ziekte
via allerhande kanalen, buiten hun arts om. Zowel
het internet en andere media, als familie en
vrienden, zijn druk bevraagde informatiebronnen.
Internetopzoekingen starten dikwijls vanuit
nieuwsgierigheid om gegeven behandelingsopties
te verifiëren of om niet aangeboden
behandelingsmogelijkheden op te zoeken. Toch
heeft deze wijze van informatie inwinnen het
nadeel dat ze geen rekening houdt met de
medische voorgeschiedenis van de patiënt.
Bovendien verwerft de patiënt deze informatie
geheel persoonlijk, zonder bijsturing of toelichting
van deskundigen. Ook de goedbedoelde
informatie van vrienden en familie bevat meestal
niet de juiste, accurate en aangepaste informatie.
Dit terwijl correcte en aan de patiënt aangepaste
info toch een essentiële voorwaarde is om tot een
goede beslissing te komen. Hierbij kan de
toegenomen betrokkenheid in het
beslissingsmodel patiënten helpen om meer
inzicht in hun behandelingsopties te krijgen. Ook
het gebruik van een schriftelijke beslissingshulp
kan een nuttig hulpmiddel zijn in dit proces.
Hoewel de meeste mensen ervoor kiezen om
actief een rol te spelen in het beslissingsproces,
laten sommige deze beslissing ook liever over
aan hun behandelende arts. Bovendien wensen
sommige patiënten het advies van een ander
specialist, de zogenaamde „second opinion‟.
Deze tweede opinie kan voor de patiënt/naaste
een belangrijke bron van extra informatie zijn en
mag dus niet enkel gezien worden als een
bevestiging van de diagnose of, erger nog, als
een uitdrukking van wantrouwen tegenover de
andere zorgverlener.

Interactie met de
prostaatverpleegkundige
Vanaf het moment dat iemand de diagnose
prostaatkanker heeft gekregen, kan de
prostaatverpleegkundige een belangrijke rol
vervullen. De verpleegkundige neemt in de eerste
plaats tijd om stil te staan bij de impact van de
diagnose; dit in relatie tot de medische en

psychosociale voorgeschiedenis van de patiënt en
zijn naasten. De diagnose van prostaatkanker
komt meestal hard aan. Patiënten en hun partner
krijgen het gevoel alsof de wereld stilstaat. Ze
worden overspoeld door gevoelens van verdriet,
kwaadheid, machteloosheid… Daarnaast neemt
hij/zij ook ruim de tijd om hen te informeren over
de diagnose, de mogelijke behandelingsopties,
nevenwerkingen en mogelijke andere
ondersteunende hulpverleners.

De prostaatverpleegkundige,
bijkomend opgeleid
De prostaatverpleegkundige verschilt van
andere verpleegkundigen doordat hij/zij naast de
basisopleiding verpleegkunde een bijkomende
opleiding tot prostaatverpleegkundige en
oncologieverpleegkundige gevolgd heeft, en hier
zich voortdurend in bijschoolt. Door deze up to
date kennis kan de verpleegkundige de patiënt en
zijn naasten de medische informatie die de patiënt
van de arts kreeg, verder toelichten. Voorbeelden
hiervan zijn: informatie over diagnose, PSA of
Gleasonscore, duur en effect van
behandelingen…

Aandacht voor emotionele
reacties
Doorheen dit gesprek zal de
prostaatverpleegkundige uitgebreid de tijd nemen
om te peilen naar de nood aan informatie van de
patiënt en zijn naasten, of ze alles begrijpen en
aandacht besteden aan de emotionele reacties.
Op deze manier maken niet de arts of
verpleegkundige een keuze, maar gaan de
betrokkenen een proces aan om in overleg een
keuze te maken.

Het verdere behandelingstraject
De prostaatverpleegkundige begeleidt, al dan
niet gekoppeld aan consultatie bij de arts, de
patiënt en zijn familie ook op verdere momenten
in het ziekte- en behandelingstraject. Hier speelt
de beschikbaarheid van de
prostaatverpleegkundige en de mogelijkheid om
de brug tussen de verschillende medische
disciplines te vormen een grote rol. Als
medewerker kent hij/zij immers de organisatie van
het ziekenhuis, het zorgtraject en de verschillende
medische disciplines en paramedici. Hierdoor kan
de prostaatverpleegkundige op een vlotte manier
overleg plegen, als bemiddelaar voor de patiënt
optreden of patiënten doorverwijzen naar andere
zorgverleners. Specifiek voor mensen die
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hormoontherapie krijgen, kan ze doorverwijzen
naar een revalidatieprogramma om de fysieke en
psychische nevenverschijnselen zo goed mogelijk
het hoofd te bieden.
Deze open communicatie wordt gevoerd met
de patiënt en de naasten van de patiënt. Door
meer tijd in deze communicatie te investeren, zien
we dat er een afname is van angst en depressie,
ook op lange termijn.

Slot
Tijdens het ziektetraject wordt de patiënt
opgevolgd door een arts, dit kan een uroloog, een
radiotherapeut of een oncoloog zijn. In elk van
deze artsen legt de patiënt zijn vertrouwen. Zij
spelen uiteraard de belangrijkste rol in het verhaal

van de patiënt; de prostaatverpleegkundige kan
een gidsende rol opnemen in dit verhaal. Door
over de grenzen van de verschillende therapieën
naast de patiënt te staan, staat hij/zij heel dicht bij
de patiënt en zijn partner en kan hij/zij inspelen op
hun noden. Bovendien zorgt deze open
communicatie en de tijd die beide partijen hiervoor
nemen er voor dat er een afname is van angst en
depressie, ook op lange termijn.
In onze werking leggen we onze doelen
duidelijk vast en proberen we zoveel mogelijk
patiënten te bereiken. In realiteit glippen nog vele
patiënten door de mazen van het net. Het is onze
grootste zorg om hier in de toekomst meer op in
te zetten.

Het is nooit te laat om lid te worden van Wij Ook vzw, doe het vandaag nog
Café Santé

Café Santé

Prostaatziekten

Prostaatziekten
Donderdag 30 april 2015

Woensdag 11 maart 2015
17u00

van 15u00 -17u00

UZ Gent – Auditorium P8
De Pintelaan 185
9000 Gent
Erectie- en sexuele problemen

Oncologisch Centrum Antwerpen
Zaal Roger Avermaete

Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen

Epigenetica, je bent wat je eet en ook wat je
grootouders aten

Prof. W. Oosterlinck

Dr. E. Houben

UZ Gent - Urologie

Praëcell - Health Science & Nutrition

*****

*****

Urine incontinentie

Diagnostische onderzoeken bij prostaatkanker

Prof. K. Everaert

Dr. B. Mortelmans

UZ Gent – Urologie

Wij Ook Mechelen

Gratis toegang,(ook niet leden) maar graag een
seintje (beperkte plaatsen) aan

coeman.chris@skynet.be of telefonisch 09/2363222
voor 23/04/2015

Zie ook pagina 23

Gratis toegang, maar inschrijving is noodzakelijk
(beperkte plaatsen) op

03/338.91.51 en dit tot 06/03/2015
Voor de agenda: Europese Patiëntendag Prostaatkanker
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Gezondheidsbeleid: ‘Waar
twijfel is, is waarheid: het is
haar schaduw’ (P.J. Bailey)
Luc Dewilde
Voorspel
Een paar maanden geleden kwam ik eerder
toevallig in het bezit van een nummer van het
Engelse tijdschrift Calibre, waarin een artikel het
NHS (National Health Service) op de korrel nam.
Het artikel had als titel ‘12 Angry Men’. De titel is
gebaseerd op het gelijknamige rechtbankdrama
van Reginald Rose en op de film van Sidney
Lumet uit 1957 met Henry Fonda in de hoofdrol
als de enige gezworene die twijfelt aan de schuld
van een man verdacht van vadermoord en de
andere juryleden tracht te overtuigen. In het
desbetreffend artikel wordt echter geen standpunt
ingenomen. Ook hier overheerst de twijfel. Het
panel bestaande uit twaalf mannen overloopt de
pro’s en de contra’s van het NHS systeem dat al
66 jaar standhoudt en dus stilaan de
pensioenleeftijd heeft bereikt. Het NHS dat van bij
zijn oprichting in 1948 garant moest staan voor
kosteloze topgeneeskunde toegankelijk voor
iedereen is nu zoals veel van zijn leeftijdsgenoten
aan het vervallen tot een oude dinosaurus, rijp
voor de genadeslag maar waarvan niemand de
politieke verantwoordelijkheid durft nemen. Het
alternatief van een 100% volledig private
ziekteverzekering, het andere uiterste dus, wordt
ook niet de hemel in geprezen als het ‘nec plus
ultra’. Een mix van de twee systemen lijkt de
meest geschikte oplossing voor de toekomst met
vooral nadruk op een kwaliteitsvolle geneeskunde
door een goed opgeleide en bekwame ervaren
staf van medewerkers, met vrije keuze voor de
burger.

Wat is
In Nederland ontstond op 16 december 2014
een crisistoestand in de regeringscoalitie door de
negatieve stemming op de zorgwet van de
minister van Volksgezondheid die het plan had
opgevat het recht op vrije artsenkeuze af te
schaffen. De vrees was dat met die bewuste
zorgwet, die één van de pijlers was van het
zorgakkoord dat eerder in 2014 werd gesloten, de
zorgverzekeraars nog meer macht zouden krijgen

dan nu al het geval was. Het punt is dat in
Nederland zorgverzekeraars zorg inkopen voor de
burgers die op hun beurt verplicht zijn een
ziektekostenverzekering af te sluiten. Dit stelsel
waarbij de zorgverzekeraars de zorgtaak van de
overheid overnemen, vervangt namelijk het
ziekenfonds dat in Nederland in 2006 werd
afgeschaft. Het systeem gaat nog een stap
verder: er bestaan twee soorten polissen, bij de
ene kiest de verzekerde zelf de arts en brengt
vervolgens de rekening in bij zijn verzekeraar, bij
de andere kiest de verzekeraar de arts. In het
eerste geval hoeft de verzekeraar maar een
gedeelte te vergoeden, bedrag dat bepaald is in
de zorgwet. Deze plicht van de verzekeraars wil
de minister nu afschaffen. Door de verzekeraars
meer zeggenschap te geven over welke patiënt
naar welke arts gaat, stijgt volgens de minister de
kwaliteit van de gezondheidszorg en dalen de
kosten. Hierdoor verdwijnt echter op termijn wel
het fundamentele recht om je eigen arts te kiezen.
In Frankrijk bestaat een met België min of
meer vergelijkbaar stelsel, dat trouwens in 2000
door de WHO (World Health Organization)
uitgeroepen werd tot beste
zorgverzekeringsstelsel en dat berust op het
solidariteitsprincipe: hoe zieker je bent, hoe
minder je betaalt aan zorg. Chronische zieken
betalen geen ziektekosten. De zorgverzekering
wordt betaald door de werkgever of door de
overheid. De burger draagt een gedeelte van zijn
salaris af aan een ziekenfonds van zijn keuze, de
rest wordt door de werkgever betaald. Daarboven
kan men een particuliere zorgverzekering afsluiten
voor aanvullende zorg.
Duitsland heeft het GKV (Gesetzliche
Krankenversicherung), een inkomstenafhankelijke
zorgpremie vergelijkbaar met ons Belgisch
zorgstelsel, waarbij werknemer en werkgever
ieder een deel van het loon afdragen. Men kan in
de plaats hiervan echter ook de voorkeur geven
aan een (duurdere) particuliere verzekering in
plaats van de GKV.
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In België heeft men, zoals vroeger in
Nederland, een ziekenfonds waar men verplicht is
zich aan te sluiten vanaf het ogenblik dat men
werkzaam is, 24 of ouder is en nog studeert of
een werkloosheidsuitkering ontvangt. Er bestaan
in ons land een zestigtal ziekenfondsen,
onderverdeeld in landsbonden die verschillen in
politieke of religieuze opvatting en betaald worden
door de werknemers en de werkgevers. Daarbij
kan men nog een aanvullende ziekteverzekering
afsluiten voor bepaalde zorgen of
ziekenhuisopname.
In België blijft de federale overheid gedeeltelijk
bevoegd voor het zorg- en gezondheidsbeleid,
maar het overgrote deel van de gezondheidszorg
en de welzijnszorg, zoals o.a. de zorgverstrekking
binnen en buiten de zorginstellingen, de
woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, het
beleid over ziekenhuizen en geestelijke
gezondheidszorg, het beleid over
eerstelijnsgezondheidszorg valt sinds de
staatshervorming van 1980 onder de bevoegdheid
van de gewesten. Sinds 2001 is er in Vlaanderen
ook een verplichte zorgverzekering die aan zwaar
zorgbehoevenden een tegemoetkoming in de
kosten voor niet-medische zorg uitkeert.

Utopia
De federale minister wil in haar beleidsnota
zorgen voor betaalbare, toegankelijke en
kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg voor
iedereen. Dit wil ze bereiken door onder meer de
financiële drempels weg te werken door
stapsgewijze het recht op een
derdebetalersregeling bij de huisarts in te voeren,
het verbod op ereloonsupplementen ook in de
daghospitalisatie te laten toepassen, en het
invoeren van een patiëntenfactuur. De patiënt
moet ook beter geïnformeerd worden door het ter
beschikkingstellen van laagdrempelige informatie
i.v.m. de medische zorg, de kwaliteit, en de prijs
van de zorg. Hij moet gemakkelijker toegang
hebben tot zijn patiëntendossier, en moet
gestimuleerd worden om een referentiehuisarts te
kiezen. Het verder uitwerken van kwaliteits- en
veiligheidsindicatoren voor de zorgverstrekkers is
eveneens een belangrijke stap. Het zorgaanbod
moet nauw aansluiten bij de noden van de
bevolking, zelfzorg dient aangemoedigd te
worden, het stijgend aantal chronische zieken en
bejaarden moet adequaat opgevangen worden,
zeer gespecialiseerde ziekenhuiszorg moet
geconcentreerd worden. Ten slotte dient het
overleg tussen de zorgverstrekkers en de
verzekeringsinstellingen herzien te worden en

daarbij patiëntengroeperingen betrekken in het
overleg. Het doorlichten van de ziekenfondsen op
financieel vlak en de nadruk leggen op hun
adviserende en informerende opdracht, het
herzien van het financieringssysteem van de
ziekenhuizen en de kostprijs van geneesmiddelen
en medische materialen herbekijken zijn ook
primordiale opdrachten voor de minister.
De tijd van de eindejaarlijstjes ligt nu wel al
enkele weken achter de rug als u dit leest, maar
dit ambitieus programma tijdens deze legislatuur
volledig realiseren roept bij mij een aantal twijfels
op en lijkt mij eerder utopisch rekening houdend
met de onzekerheden die ons de komende jaren
te wachten staan. De uitdaging is gigantisch.
Beleid impliceert het maken van keuzes, maar de
keuzevrijheid wordt bepaald door de middelen
waarover men beschikt en die zijn tegenwoordig,
nog voorzichtig uitgedrukt, eerder beperkt.

Toegankelijkheid
Eén van de belangrijkste aspecten in het
gezondheidsbeleid is de toegankelijkheid tot de
gezondheidszorg in de toekomst te blijven
verzekeren, ook voor de financieel zwakkeren.
Deze zorg moet duurzaam, performant en
betaalbaar blijven, maar kunnen de beleidsmakers
ons beloven dat er in de toekomst voldoende
middelen zullen vrijgemaakt worden voor de
ziekteverzekering voor iedereen? Het is niet meer
mogelijk de sociale zekerheid te blijven
financieren zoals tot nu toe het geval was, en men
zal noodgedwongen naar andere bronnen van
inkomsten moeten gaan zoeken in het kader van
de solidariteit. Deze middelen vervolgens zo
efficiënt mogelijk benutten is een logisch gevolg
en een volgende uitdaging, ik denk onder andere
aan de herziening van de ziekenhuisfinanciering
en de prijzen van de geneesmiddelen.
De financiering van de ziekenhuizen is door de
jaren heen complexer geworden om zo goed
mogelijk te kunnen blijven beantwoorden aan de
verschillende facetten gaande van de technische
aspecten, over de medische en de menselijke tot
de organisatorische aspecten. Sinds 2002 is men
overgestapt van de verpleegdagprijs naar het
budget van financiële middelen bij de
berekeningswijze van de ziekenhuisfinanciering.
Met een aantal consequenties hieruit volgend,
zoals de inkrimping van de verblijfsduur en de
invoering van de forfaitaire kosten om zo te
trachten de ziekenhuisfactuur te rationaliseren.
‘Pay for performance’ zou de norm moeten
worden in de toekomst met meer transparantie
wat betreft de honoraria. Dus een mix van
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forfaitarisering en betaling per prestatie.
Participatie van de artsen in het management van
het ziekenhuis kan niet meer omzeild worden,
eventueel mits afstaan van een deel van de
artsenhonoraria naar het ziekenhuisbeheer. Een
betere toegankelijkheid tot bepaalde
geneesmiddelen voor de behandeling van
zeldzame ziekten moet eindelijk ook mogelijk zijn.
Kankergeneesmiddelen bijvoorbeeld zijn minder
kosteneffectief, maar er is wel een grote medische
noodzaak. Chronische zieken moeten bij voorrang
toegang krijgen tot het derdebetalerssysteem, wat
tot nu toe nog niet het geval is waardoor patiënten
geneigd zijn zorgen uit te stellen omwille van de
hoge kosten die ze moeten voorschieten. De
wildgroei aan remgeldtarieven zou ook dringend
aangepakt moeten worden.

Make Room! Make Room!
(Soylent Green)
De vergrijzing van de bevolking is een van de
socio-economische dossiers die de komende
jaren helemaal bovenaan zullen komen te liggen.
Tot nu toe is het publieke debat hierover nog maar
zeer lauw gestart met al heel wat kritiek op de
voorgestelde maatregelen. Ten onrechte
minimaliseren sommigen het probleem. Maar met
gelijkblijvende inkomsten kan onmogelijk de
oplopende gezondheidsfactuur verder betaald
worden. Het is zeer de vraag of de geplande
hervormingen in de gezondheidsstructuur
kostenbesparend zullen werken want het
gezondheidsbudget is beperkt maar de behoeften
zijn quasi oneindig. Bij de keuze welke
behandelingen terugbetaald moeten worden en
welke niet spelen de ‘Quality adjusted life years’
(Qaly’s) een grote rol in de
kosteneffectiviteitsanalyse, de vraag die zich stelt
is natuurlijk hoeveel een bijkomend gezond
levensjaar mag kosten. Een kluif voor de
gezondheidseconomen, want bij sommige
therapieën is er een terugbetalingsprobleem
gezien België de grens van een kwaliteitsvol
levensjaar bepaalt op slechts 30 à 40.000 euro.
Daarom is preventie is primordiaal (en
uiteraard goedkoper). Via voorlichting aanzetten
tot gezonder leven. Het is zo dat volgens een
enquête van het KCE (Federaal Kenniscentrum
voor Gezondheidszorg) de Belgische burger meer
belang hecht aan het verbeteren van de
levenskwaliteit bij ziekte, dan aan het verlengen
van de levensduur alleen. Dit zou de
beleidsmakers moeten aanzetten om in de
toekomst bij het maken van bepaalde keuzes
procedures uit te bouwen die meer patiëntgericht,

transparanter en maatschappelijk beter
aanvaardbaar zijn en die tegenwoordig uitermate
complex zijn. Bijvoorbeeld in de keuze van de
terugbetaling door de ziekteverzekering van
bepaalde geneesmiddelen en technologieën. Dit
is onmiskenbaar een moeilijke oefening als men
de keuze moet maken tussen een verbetering van
de levenskwaliteit en de levensverwachting. Voor
ziekterisico’s voortvloeiend uit persoonlijk gedrag
of een persoonlijke keuze is er een belangrijke
preventieve taak weggelegd.
Er wordt hier en daar geopperd dat een
privatisering van de gezondheidszorg een
oplossing zou kunnen bieden. ‘Als het in het
Noorden regent, dan begint het hier te druppelen’:
een aantal professoren zien Nederland als
gidsland en suggereren reeds dat onze
ziekenfondsen de patiënt zou moeten kunnen
adviseren niet enkel in de keuze van zijn huisarts
(toewijzing van een vaste huisarts) maar ook van
zijn specialist. Het ziekenfonds als adviserende
zorgverzekeraar, van ‘macht’ gesproken! Dit
brengt ook enkele medisch-ethische vragen op
betreffende onafhankelijkheid, zowel op moreel
als technisch vlak, in de keuze van de
noodzakelijke middelen om de beste zorgen aan
de patiënt te kunnen verlenen zonder discriminatie
van welke aard ook. Gezondheidszorg moet geen
winst opbrengen. Gezondheidszorg mag niet
discriminerend zijn op economische gronden,
bijvoorbeeld door ‘ouderdom’ of ‘solvabiliteit’ als
criterium toe te passen.
Men mag niet evolueren naar een visie waarbij
men bv. bereid zou zijn 85-plussers of terminale
patiënten uit te sluiten van zorg in het algemeen
of van terugbetaling. Dit is een arbitraire en
asociale zienswijze die absoluut bestreden moet
worden. Rantsoeneren is geen optie, wel
rationaliseren.
Een realistisch voorstel voor de
eerstelijnsgezondheidszorg in ons land wordt door
een aantal Vlaamse professoren
huisartsengeneeskunde voorgesteld: een netwerk
van geïntegreerde (i.s.m. verpleegkundigen,
apothekers, kinesitherapeuten en
thuiszorgdiensten)
eerstelijnsgezondheidszorgzones waarbij de
keuzevrijheid voor de patiënt van zijn huisarts
verzekerd blijft en waardoor de patiënt nog slechts
voor echte urgenties rechtstreeks naar het
ziekenhuis gaat.

Efficiëntie, rationalisatie
In ons huidig ziekenfondssysteem zijn echter
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ook een aantal ‘zwakke’ punten te noteren, niet in
het minst de concurrentie tussen de fondsen, met
de gebruikelijke ronselpraktijken voor nieuwe
leden en het commercieel opbod dat moet
bestreden worden. Uiteindelijk worden de fondsen
toch gefinancierd met overheidsgeld. Goede
punten zijn het opsporen van misbruik van sociale
voordelen, van overconsumptie, verbeteren van
de toegankelijkheid van de zorgkwaliteit, beperken
van administratieve lasten, verbetering van het
beheer van gegevens. Ziekenfondsen staan ten
dienste van de burger, geen winstoogmerk, geen
risicoselectie, welzijn als doel. Een zwak punt is
het feit dat de ziekenfondsen snel ingaan op
vragen van de burgers - lees leden - zoals bij
voorbeeld de niet medische voordelen (reizen en
afgeleiden), en de terugbetaling van homeopathie
en homeopathische medicatie, compleet absurd
want op geen enkele wetenschappelijke basis
berustend. Een extreem middel zou het afschaffen
van de ziekenfondsen kunnen zijn met oprichting
van één centrale Riziv-administratie. Alle
patiëntengegevens zouden op een eenvoudige
manier moeten gecentraliseerd worden en
toegankelijk gemaakt worden voor artsen in een
databank, zodat overbodige technische
onderzoeken vermeden zouden worden. Een
herstructurering van de ziekenfondsen lijkt op
termijn onvermijdelijk.

betrekken bij de zorg kan de therapietrouw en de
patiënten veiligheid positief beïnvloeden. Iedereen
heeft trouwens het recht en de plicht om
individueel en collectief te participeren in de
gezondheidszorg (Verklaring van Alma, WGO
1978). De fragmentatie van de patiëntenstem, die
door een versnippering van de
patiëntenorganisaties geen wettelijk kader hebben
voor hun erkenning en bijgevolg geen adequate
representatie en effectieve participatie in het debat
krijgen, moet bestreden worden. Patiënten
moeten meer actief betrokken worden bij het
evalueren van kwaliteit en zorg. Zieken moeten
leren mee hun eigen gezondheid te beheren. Men
moet het gebrek aan openheid bestrijden en druk
uitoefenen voor transparante, betrouwbare
informatiestromen vanuit het systeem door blok te
vormen en kritisch te blijven. De
patiëntenparticipatie zou idealiter moeten
bijdragen tot een beter beheer van de
beschikbare financiële middelen en misschien ook
tot de verwezenlijking van een meer kwaliteitsvolle
zorg. In ieder geval moet ze kunnen bijdragen tot
de realisatie van een grotere zelfredzaamheid van
de patiënt. De patiënt heeft het recht zijn eigen
gezondheidsgegevens mee te beheren. Patiënten
kunnen met hun ervaring zeker voor een
meerwaarde zorgen in het gezondheidsbeleid.

Maar wij moeten ook toegang kunnen blijven
hebben tot de nieuwste medische technologieën,
kwaliteit, innovatief karakter van het systeem.
Hiervoor zullen louter budgettaire maatregelen
niet volstaan. Men moet verder durven investeren
in onderzoek, ontwikkeling en innovatie.
Medische en socio-economische aspecten
moeten integratief benaderd worden. Het Belgisch
gezondheidszorgsysteem is zeer complex. Een
coherent gezondheidsbeleid is dringend
noodzakelijk daar waar nu de bevoegdheden
verspreid zijn over de regio’s en tussen
verschillende ministeries. Er ontbreekt een
geïntegreerde benadering in de zorgverlening. In
ieder geval zal men niet kunnen ontsnappen aan
een fundamenteel debat over de efficiëntie van
onze gezondheidszorg en de financiële
houdbaarheid van het systeem.
Rentabiliteitsoverwegingen zijn meer en meer
belangrijk in de zorg. Wij moeten zorgen dat de
collectieve middelen die we ter beschikking
hebben doelmatig gebruikt worden.

Wij ook
Gezondheidszorg is beter als de patiënt in de
besluitvorming betrokken wordt. Patiënten actiever
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Kort

met meer dan twintig vrouwen geslapen hebben.

Brigitte Dourcy-Belle-Rose
32 Maatregelen om kanker te
voorkomen

Vier op tien kankers kunnen vermeden worden
als mensen gezonder zouden leven. Dit is een
gegeven van de Cancer Research UK, De
Morgen zet de belangrijkste factoren voor u op
een rij.
We noteren uiteraard roken maar alcohol?
Aanbevolen geen tot maximaal één consumptie
per dag! Overgewicht, zout en ultrafijn stof
(13.000 doden per jaar in België) en straling. Men
kan kanker krijgen door te veel radiologische
onderzoeken en ja, door kerncentrales.
Genoeg om 2015 met een depressie te
beginnen. Mogen we de geleerde
kankerdeskundigen vragen meer genuanceerd te
informeren. Keelkanker door alcohol of
maagkanker door teveel zout dateren van
vroegere tijden in streken waar grappa in de
bergen verbouwd werd of waar de vis moest
gezouten worden tegen bederf.
In de middeleeuwen was ziekte een straf van
de Almachtige voor uw zondig leven. Nu zonder
Almachtige krijgen we zelf de schuld wegens
ongezond leven. Mogen we als resolutie
voorstellen dat levenskwaliteit bestaat uit
bewegen en een redelijke matigheid in alles? Nog
nooit was de levensduur zo lang en ouder worden
is zeker een der voornaamste oorzaken van
kanker. Een doordenkertje. Wie verkiest in een
metropool te wonen met een belangrijke
petrochemische industrie heeft meer kans ooit
een kanker te ontwikkelen. De ultieme vraag blijft
uiteraard dat de gemiddelde leeftijd van de artsen
lager ligt dan bij de gewone bevolking. Dus
overdaad schaadt, maar dat wist mijn bomma ook
al.
De Morgen, zaterdag 27.12.2014

Celibaat verhoogt de kans op
prostaatkanker
Uitgebreide studies kunnen tot verrassende
resultaten leiden. Volgens een Canadese studie
vallen mannen die nog maagd zijn op latere
leeftijd dubbel zoveel ten prooi aan prostaatkanker
dan andere. Meer nog, hoe meer sekspartners
hoe kleiner de kans om prostaatkanker te krijgen.
Het risico vermindert tot 28 percent als mannen

We weten dat de meerderheid van de mannen
op oudere leeftijd prostaatkanker hebben, meestal
in zijn onschuldige vorm. Maar de mannen die
geen prostaatkanker hebben, hoe moeten die dat
thuis uitleggen?
123 Testgezond

De waarheid over resveratrol
Sinds een decade wordt de consumptie van
een of twee glazen rode wijn aanbevolen om
prostaatkanker te zien halveren. De heilzame
werking wordt toegeschreven aan een antioxidant,
resveratrol, dat in hoge concentraties
teruggevonden wordt in de schil van blauwe
druiven. Een opbeurend verhaal dat “bewezen”
werd, eerst met Franse,dan Spaanse en laatst
met Nappa Valley wijnen.
Nu komen de Chiantidrinkers dit vrolijke
verhaal verstoren. Bij 780 Italiaanse 65-plussers
werd geen verband gevonden tussen hun
levensduur en de hoeveelheid reservatrol in hun
lichaam.
Onze geraadpleegde huisfilosoof blijft wijn
drinken daar prostaatkanker nu zo goed
behandeld wordt dat geen enkele studie ooit een
bewijs leverde van een algemene kortere
levensduur.
B. Van Doormael in S-magazine, oktober
2014, p. 33

Radiotherapie kan veel beter
Verder over ernstige zaken die echt terzake
doen. Onlangs werd een nieuwe vereniging
gesticht met de optimistische naam BRAVO. Dit
staat voor Belgian Radiation Oncology Awareness
and Visibility Organisation. De vereniging heeft tot
doel de radiotherapie-oncologie (kanker) bij het
groot publiek bekender te maken door een
samenwerking tussen de betrokken artsen en de
industrie. Meer informatie over deze vorm van
kankerbehandeling is echt nodig om te beseffen
dat hier gewerkt wordt met een team van artsen,
fysici, dosimetristen en gespecialiseerde
verpleegkundigen. Deze teams hebben een vaste
plaats in de multidisciplinaire kankerbehandeling,
zijnde chirurgie (urologie voor prostaatkanker),
radiotherapeuten en de medische oncologen. Er
valt inderdaad nog bijgepraat over de Belgische
samenwerking. Hoe verklaren dat er in België één
toestel Cyberknife actief is (excellent voor
prostaatkanker) en in het Erasmusziekenhuis te
Rotterdam drie. Het gaat langzaam maar we
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hopen inderdaad op beter.
Artsenkrant, nr. 2384, 14 november 2014

Een nadenken over “evidence
based” geneeskunde
De vereniging voor Filosofie en Geneeskunde
boog zich over deze vraag op haar jaarlijks
congres op 15 november 2014 te Leiden.
Het principe van EBM (evidence based
medicine) werd als een wetenschappelijk
vooruitgang beschouwd in een geneeskunde die
vooral beheerst werd door conventionele
overgedragen wijsheid aan de arts voor het
kiezen van een behandeling voor een ziekte
aangepast aan de patiënt.
Het voornaamste instrument van de EBM
waren en zijn de gerandomiseerde klinische
studies die twee of meer behandelingen voor een
bepaalde ziekte, bijv. kanker, vergelijken om de
beste uitslagen qua levensduur uit te dokteren en
deze als de gouden standaard door te drukken.
De wereld bekendste studie over de
vroegopsporing van prostaatkanker, in Antwerpen
gelanceerd in 1991, is een unieke
gerandomiseerde progressieve studie. In de loop
der jaren werden niet alleen innovatieve
onderzoeken toegevoegd maar werd naast
overleven ook belang gehecht aan
nevenwerkingen van behandeling, levenskwaliteit
en kosten, baten voor de sociale gezondheidzorg.
Recent zijn echter de principes van EBM
ingepalmd door de overheid en industrie om
vooral algemene doelmatigheid (lees meer
besparen en/of meer verkopen) aan te prijzen in
het gezondheidsbeleid.
Er bestaat meer dan evidentie in de complexe
benadering van de uitkomst van behandeling voor
de individuele patiënt. We blijven er in geloven,
doch zoals elk geloof, met het nodige voorbehoud
en met de nodige studies over de echte uitkomst
voor de patiënt die zoveel meer is dan overleven.
Hieraan willen we meewerken.
Artsenkrant, nr. 2387, 5 december 2014

Dendreon naar faillissement
Deze pionier van immunotherapie heeft de
boeken neergelegd na het falen van de
blockbuster Provenge. Deze behandeling, erkend
in 2010 door de FDA (US autoriteit) voor de
behandeling van prostaatkanker na een fase 3
studie (gerandomiseerd, prospectief), toont de
relativiteit van een studie. De moderne aanpak
vereist dan ook een betere registratie van alle

resultaten in de behandeling van kanker.
Langzaam maar zeker.
Bloomberg News, 10 november 2014

PETscan voor de diagnose van
metastasen van prostaatkanker
In Duitsland werd een nieuwe merker als
beeldvorming op de markt gebracht om kleine
recidieven van de prostaatkanker op te sporen.
Technisch gaat het om een verbeterde PETscan
(positronen tomografie). Een radioactieve tracer
waar Gallium 68 (de merker) gekoppeld wordt aan
een PSMA-antilichaam (Prostaat Specifiek
Membraan Antigeen). Een mogelijke verbetering
van de huidige technieken.
Dit broertje van het PSA begint door te breken
als diagnose en mogelijk zelfs als therapie
componentie. Te volgen.
De Specialist ,17 december 2014, p. 12

Europese zorgstandaard voor
vrouwen
Met de moderne communicatie en
dataverwerking is het duidelijk dat de veiligheid,
kwalitatief goede zorg, en behandelen op
menselijke waardigheid, enorme verschillen kent
in de Europese Unie.
De gynaecologen (EBCOG) hebben zich sinds
jaren ingespannen om deze verschillen weg te
werken. Zelfs op basisbehoeften bestaat er grote
verscheidenheid in toegang tot gynaecologische
en reproductieve zorgverstrekking. Als schrijnend
voorbeeld de moedersterfte tijdens of onmiddellijk
na de bevalling, die varieert tussen 3 à 5 en 24 à
33 gevallen per 100.000 levende geboortes. Het
zorgpad bestaat uit een aantal substandaarden
die elk kunnen verbeteren in een georganiseerde
aanpak.
Fijn te weten dat Europa Uomo als missie
gelijke zorg vraagt voor alle Europese mannen en
zich richt op de installatie van specifieke
prostaateenheden met kwaliteitstoetsen in de
Europese Gemeenschap zoals de
borstkankereenheden in het gezondheidsbeleid.
Artsenkrant,12 december 2014, p. 6

Knuffelen maakt ons minder ziek
Amerikaanse onderzoekers hebben 400
proefpersonen besmet met een ongevaarlijk
griepvirus.
De notoire knuffelaars deden het in alle
opzichten veel beter met minder klachten.
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Knuffelen maakt weerbaar.
Hebben die gasten nooit gehoord van
moederkenszalf?
De Nieuwe Gazet, 20-21 december 2014

Nutrigerontologie
De auteur van de voedselzandloper, dokter
Kris Verburgh, heeft een nieuw vakgebied
voorgesteld: de nutrigerontologie. Hij maakt zich
sterk dat een aangepaste voeding de kans op

verouderingsproces kan veranderen en zelfs
omkeren. De wetenschap gaat vooruit met kleine
stappen en we denken aan gezond eten om
kanker te voorkomen.
We eindigen dus zoals we begonnen met de
raad matigheid in alles, met alcohol, met insecten,
met hoeveelheden. Smakelijk in 2015.
De Nieuwe Gazet, 16 december 2014

In de schaduw van Kos
Louis Denis
Wat is een digitaal onderzoek van
de prostaat?
Dit eenvoudig onderzoek wordt dikwijls
overgeslagen tijdens de jaarlijkse
preventiecontrole van mannen boven de 40 jaar.
Ten onrechte.
Oorzaak voor deze onachtzaamheid zijn o.a.
de negatieve reacties van de patiënt die dit
onderzoek als pijnlijk of vernederend ervaart,
maar ook de instelling van de artsen die ofwel
deze reacties willen vermijden maar soms zelf dit
onderzoek als vies of als een agressief onderzoek
zien. Dit laatste concept staat paradoxaal
tegenover de mening van de sekstherapeuten die
de aars als een genietbare lichaamsopening
beschouwen. Ook onze meest bekende Goedele
Liekens heeft in haar publicaties het inbrengen
van de vinger in de aars tijdens de copulatie als
een seksuele tip aanbevolen. Wetenschappelijk
kan ze gelijk krijgen daar we een zenuwreflex
kennen, de bulbo-cavernosus reflex, die bij indringen van de aarsopening een spanning in de penis
en eikel opwekt. Het omgekeerde gebeurt ook.
De vernedering is ook aanvaardbaar waar we
verkrachting (hetzelfde concept bij vrouwen voor
een vaginale penetratie) begrijpen als een teken
van onmacht. Een fenomeen dat genoeg
beschreven is in onderzoeken in gevangenissen,
machtsverhoudingen tussen de gevangenen zelf
en de massale verkrachtingen in
oorlogsomstandigheden. Wee de verliezers.
Buiten de emotionele perceptie is het
onderzoek dikwijls pijnlijk. Dit hoeft niet en het is
meestal het gevolg van gebrek aan ervaring van
de onderzoeker en de spanning van de patiënt.
Waarover gaat het eigenlijk? Het digitaal

(Latijn voor vinger) onderzoek van de prostaat
(DRO) is een letterlijke vertaling uit het Engels
‘digital rectal examination, DRE’. De Franse
benaming is eenvoudiger ‘toucher rectal’, terwijl
het deftige Latijns ‘palpatio per anum, PPA’ in
onbruik geraakt is.
De wijsvinger, in de vingerling van een latex
handschoen, wordt aangevet met een glijmiddel in
de aars gebracht. De aarsspier is een
cirkelvormige spier die haaks staat op de
endeldarm (rectum). Voor de perforatie moet men
de spier even zachtjes indrukken en dan pas de
vinger langzaam in de darm opschuiven tot aan
de prostaat. Men tracht de bovenrand van de
prostaat aan te haken om dan de middengroef
(mediaan tussen de twee prostaatkwabben die
normaal symmetrisch zijn) te voelen. Hierbij wordt
lichte druk uitgeoefend om de consistentie van het
weefsel te evalueren die rubberachtig, elastisch
aanvoelt. Ter vergelijking wordt de prostaat
ervaren als een omgekeerde kastanje. Het
weefselgevoel vergelijkt men best met het gevoel
bij druk op de duimmuis en bij kanker op het
gewricht.
De betasting van de prostaat geeft dikwijls een
prikkel om te wateren die evenwel verdwijnt na
het onderzoek. Het is toch verstandig de patiënt
de kans te geven te wateren voor hij naar huis
gaat.
Op het schema (figuur 1) is duidelijk dat men
de achterzijde van de prostaat kan evalueren op
volume en gebeurlijke afwijkingen.
Het DRO geeft een idee over het volume maar
het is bewezen dat kleine prostaten qua volume
overschat worden en grote prostaten onderschat.
Bij een urologische diagnose gebruikt men het
transrectaal ultrasoon systeem (TRUS) om het
volume van de prostaat nauwkeurig te bepalen.
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Afwijkingen noteert men vanaf de aars.
Aambeien (speen) zijn legio, aarsstenose en
kloven zijn pijnlijk. Op het prostaatweefsel voelen
we naar verharde zones zoals haarden van
infectie of kanker, steentjes en het verdwijnen van
de middengroef die de vorming van een periurethraal adenoom (de banale prostaatvergroting)
bevestigt. Een verharding kan ook een teken zijn
van gevorderde prostaatkanker.
Opmerkelijk dat er voor dit eenvoudig
onderzoek zeer sterke uitspraken en
controversiële vooroordelen schering en inslag
zijn in de media en het volkstaalgebruik. In het
Amerikaans is een veel gebruikt scheldwoord
‘asshole’ terwijl een dergelijke belediging in onze
contreien verwijst naar de balzak.

Enkele weetjes:
Ongeveer 20 jaar geleden. Op de voorpagina
van een bekende Australische krant een generaal
die fulmineert tegen dit onnatuurlijk onderzoek.
Ons eerste pilootprogramma (in een kleine

Figuur 2: Hoogte en breedte in centimeter. Onder
noteert men of de middengroef verdwenen is door een
adenoom.

stad op 100 km van Antwerpen) van de Europese
megastudie (ERSPC) bevroeg de deelnemers wat
het meest onaangenaam was. De DRO of de
TRUS waarbij toen nog een buis met een
diameter van 2 cm in de aars gebracht werd,
bleek het antwoord DRO. Dit verrassend
antwoord werd onderstreept door het feit dat de
helft van de betrokken huisartsen de DRO,
voorzien in het onderzoeksprotocol, niet
uitvoerden.
Een rustige aanpak uitgevoerd door een
ervaren dokter of verpleegster zal onderzoek door
de patiënt als natuurlijk laten ervaren.

De positie van de patiënt
Uit de verschillende posities onderscheiden we
de patiënt rechtstaande, in rugligging op de
onderzoeks- of cystoscopietafel, gezeten op zijn
knieën en ellebogen en de links laterale
(zijde)ligging.
Bij technische onderzoeken, bv. een
cystoscopie, ligt de patiënt met zijn benen in de
beensteunen. Bij proctologische behandeling is de
knie-elleboog positie het meest simpele. In beide
gevallen is een bi-manueel onderzoek mogelijk
door met de vrije hand tegendruk te geven op de
onderbuik.
In 1976 hebben we de Japanse pioniers
verrast door het TRUS-onderzoek uit te voeren
met de patiënten op de linkerzijde. Met gebogen
knieën is dit veruit de meest comfortabele positie
voor patiënt en onderzoeker. Met de linkerhand
heft men de rechterkant van het achterwerk
omhoog. Dit laat een visuele inspectie van de
aars toe die anale afwijkingen laat evalueren. Met
de aars zichtbaar is het eenvoudig de ringspier te
masseren en een pijnloze DRO uit te voeren. De

PROSTAATinfo 14(2015)1 p-18

PI 14(2015)1 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie 13/02/15 10:46 Pagina 19

uitslag van het onderzoek wordt best getekend op
een voorgedrukt schema (figuur 2).

Een weetje:
Tijdens een normale consultatie laat de patiënt
broek en onderbroek tot op de knieën zakken.
Nooit de patiënt broek en schoenen laten
uittrekken. Alles terug aandoen vraagt meer tijd
dan de consultatie zelf.

Het prostaatvolume bepalen met
DRO
De benigne prostaathyperplasie (BPH) of de
banale prostaatvergroting hangt samen met de
leeftijd. Men mag rustig stellen dat tegen de 80
jaar alle mannen een vergroting van de prostaat
hebben tenzij ze in hun jeugd gecastreerd
werden.
De vraag is dan ook of het belang heeft deze
vergroting te meten. BPH wordt pas een
aandoening zo er symptomen optreden of indien
er negatieve gevolgen uit voortkomen voor de
blaas- en nierfunctie.

Een weetje:
Er is geen enkel bewijs dat het volume van de
prostaat correleert met de symptomen of met
afwijkingen in de hogere urinewegen. Grote
prostaten zijn soms vrij van symptomen en
worden niet behandeld terwijl kleine prostaten
soms een dringende behandeling vragen.
Logisch is dit afhankelijk van de druk
uitgeoefend op de pisbuis met gevolg dat vergrote
prostaten uiteraard meer kans maken om
symptomen te geven.
Het volume komt praktisch overeen met het
gewicht van de prostaat, nl.1,05 gr/cc.
Zuiver op subjectieve basis vindt men steeds
een intraobserveervariatie van het prostaatvolume
volgens ervaring van de onderzoeker. Toch even
relativeren. De prostaat is niet van plastiek en het
volume kan variëren door een tijdelijke stuwing op
basis van infectie, alcohol abusus of constipatie.
De bloed- en lymfevaten in het kleine bekken
bevloeien prostaat en endeldarm langs dezelfde
aan- en afvoer.
Het volume kan samen met de PSA-bepaling
de PSA-dichtheid bepalen, een factor in het
nomogram naar de mogelijke kankerdiagnose.
Boven de 60 tot 100 gram wordt gebeurlijke
chirurgie toegepast langs een abdominale insnede
in plaats van een transurethrale resectie (TURP)
via de pisbuis. Gewoonlijk wordt het

prostaatvolume en het volume van de
transitiezone (zuiver adenoom) bepaald met
ultrasonografie bij de diagnose van een banale
prostaatvergroting (BPH).

Prostaatkankerdiagnose met DRO
Voor de PSA tijd was het DRO de traditioneel
gouden standaard voor de vroegdiagnose en
screening van prostaatkanker. Een knobbel in de
prostaat gevoeld was reden tot een biopsie om de
diagnose van kanker te bevestigen.
De bekende Jewitt’s nodule als vroegdiagnose
van prostaatkanker is zeldzaam. Op het einde van
zijn loopbaan in het Johns Hopkins hospitaal in
Baltimore beschreef hij 102 gevallen. Als
nevenobservatie kon hij bevestigen dat alle
gevallen met hoge Gleasonscores ongeneesbaar
waren.
De rol van het DRO in de bevolkingsscreening
is goed onderzocht en te licht bevonden.

Een weetje:
Een harde induratie van de prostaat is meestal
een late vorm van de ziekte en is praktisch
ongeneesbaar. Tezelfdertijd kan men een harde
induratie vinden bij chronische prostatitis, stenen
en tuberculose.

Alleen een biopsie kan de
diagnose van prostaatkanker
bevestigen.

De befaamde Bowery series van Perry
Hudson, gepubliceerd in 1994, brachten het
inzicht dat de meeste geneesbare kankers in de
prostaat geen verharding lieten voelen bij het
DRO. Een totaal van 300 mannen, voornamelijk
geselecteerd uit een toevluchtsoord voor mannen
in het NY City Welfare departement, ondergingen
na een volledig klinisch en laboratoriumonderzoek
een open perineale biopsie (1 cm over de hele
breedte van de prostaat) op vrijwillige basis.
Het DRO gebeurde door de prostaat tegen de
cystoscoop te drukken gevolgd door de open
biopsie die voor een vriescoupe doorgestuurd
werd. Bij de diagnose van kanker werd
onmiddellijk een radicale prostatectomie
uitgevoerd. Bij twijfel, of bij de diagnose van BPH,
werd de wonde gesloten en later zo nodig
behandeld met aangepaste chirurgie. De resultaten van het DRO zijn weergegeven in tabel 1.
Tabel 1: Correlatie verharding met hogere
leeftijd en kankervolume
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doorslaggevende cijfers aangebracht om deze
bevolkingsscreening aan te houden.

Welke rol kan DRO spelen in de
vroegdiagnose van
prostaatkanker?
In de resultaten wordt de diagnose van
prostaatkanker door een nauwkeurig uitgevoerde
DRO door ervaren urologen als evenwichtig
verdeeld tussen vals positieve en vals negatieve
klinische diagnose van prostaatkanker. Niemand
van de 300 “patiënten” had problemen om een
urologisch consult te vragen. Slechts 23 percent
van de gevonden kankers gaven een indicatie van
enige vorm van induratie (Cancer 1954; 7: 690703).
Deze negatieve resultaten over de waarde van
het DRO in de vroegopsporing van prostaatkanker
werd in 2009 bevestigd door de resultaten van de
Rotterdamgroep in de ERSPC. Een initieel
verdachte DRO had geen invloed op de kans een
kanker te vinden bij de eerste biopsie noch op
een significante kanker bij de latere
screeningsbeurten.
Dit rapport analyseerde de biopsieresultaten
van 2.218 mannen met een goedaardige
diagnose bij de eerste screening. Er is geen
verschil in de hoog risico kankers met een
normaal of abnormaal DRO. De positieve
predictieve waarde van DRO initieel is 48,6
percent om naar 21,2 percent te dalen in de
volgende screeningsbeurten.
De kers op de taart is de ervaring met de
Duitse jaarlijkse preventieonderzoeken bij mannen
boven de 45 jaar en terugbetaald door de
verzekeringsinstituten. De bedoeling is eenvoudig.
Een vroegdiagnose geeft de kans op vroege
behandeling met dalen van de morbiditeit en
mortaliteit als resultaat. De doelpopulatie, 9
miljoen mannen, leverde al een logistiek probleem
op ondanks het feit dat slechts 1 tot 2 percent
kankers gevonden werden. Ongeveer 4.305
kankers werden opgenomen in de German
Prostate Cancer Registry. In totaal werden 1,5
miljoen mannen in 1978 onderzocht waarbij een
geïsoleerde induratie bij DRO gevonden werd in
0,98 percent (14.976 gevallen) tegenover een
totale induratie in 0,41 percent (6.332 gevallen).
Deze resultaten geven alleen een stijging aan van
het aantal kankers zonder bewijs te leveren dat
prostaatkanker in een vroeger stadium werd
gevonden. Met slechts 20 percent participatie van
de mannelijke bevolking werden er geen

Het is duidelijk dat het DRO op zichzelf een
aanwijzing kan geven voor verder onderzoek
maar een bevolkingsonderzoek gesteund op DRO
alleen heeft weinig zin.
De vermelde studies voor en na de introductie
van het prostaat specifiek antigeen (PSA) kunnen
alleen voor de individuele patiënt een rol spelen.
Samen met het PSA-onderzoek kan DRO een
lichte verhoging brengen in de vroegdetectie
prostaatkanker en dit vooral in de lagere
afkapwaarden van PSA.
Zoals reeds aangetoond in de Bowery studies,
kan de DRO meer kankers vinden doch nog meer
nutteloze biopsie veroorzaken. Dit werd nogmaals
bevestigd in de bekende Prostate Cancer
Prevention Trial (PCPT) waar alle patiënten een
biopsie ondergingen.
Eens te meer werd bevestigd dat DRO een
licht verhoogde detectie van prostaatkanker gaf
maar met het gevolg van meer vals positieve
biopsies. In praktische termen werden 30 meer
kankers gevonden maar 58 mannen kregen een
nutteloze biopsie op een totaal van 9.423
patiënten.

Algemeen besluit
Bij mannen zonder plasklachten is het DRO
niet aanbevolen als een routine test voor het
opsporen van prostaatkanker in een
bevolkingsonderzoek.
Bij individuele patiënten die toch getest willen
worden voor de aanwezigheid van prostaatkanker
is het belangrijk een DRO uit te voeren voor de
biopsie.
Na een halve eeuw klinisch onderzoek naar
een vroegdiagnose voor prostaatkanker staan we
terug aan de startlijn. Het zoeken naar een
geschikte opsporingstest van geneesbaar
prostaatkanker is een absolute prioriteit.
Zonder leedvermaak past het toch te
herinneren dat het PSA-onderzoek toch meer
rendement brengt dan de mammografie bij
borstkanker. Maar ja, appelen mag men niet met
peren vergelijken.
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Boekbesprekingen
Louis Denis
Omgaan met kanker. Een
emotionele handleiding voor
mensen met kanker en hun
omgeving.
Nathalie Cardinaels
Auteur Nathalie Cardinaels heeft dit boek
geschreven als een richtsnoer voor de
kankerpatiënt en zijn naasten. Ze put uit haar rijke
ervaring als klinisch psychologe,
gedragstherapeute en mindfulness-trainer aan het
Jessa ziekenhuis in Hasselt.
Uit volle praktijk is
ze niet te beroerd om
alle mensen te
bedanken die haar
hielpen bij het
schrijven, met inbegrip
van de patiëntengroepen en, lief detail,
de KingKongCoffee
bar in Hasselt. Te
onthouden voor
schrijvers zonder
inspiratie. In het
voorwoord maakt ze
duidelijk dat ze de
honderd vormen van
de grote C weergeeft zoals het is, maar dat ze in
alle gevallen ook een positieve noot tracht te
bieden met constructieve instelling.
Het eerste deel geeft een kort maar klaar
overzicht wat kanker eigenlijk is en de
verschillende behandelingen gevolgd door een
historische benadering. Feiten en cijfers zijn
correct en up-to-date.
Het tweede deel gaat over de diagnose van
kanker voor de gemiddelde patiënt die open of
verdoken dit nieuws als een schok aanvaardt en
zeker in die fase steun behoeft, en veel, veel
uitleg. Alle mogelijke reacties worden aangeraakt
en met tips besproken. Zich kunnen uiten en
informeren is belangrijk en de leden van Wij Ook
vzw zullen de rol van lichaamsbeweging, voeding
en positief denken zeker herkennen. Te
verwonderen is dat de auteur met haar brede
ervaring slechts drie bladzijden besteedt aan
lotgenotencontact.

Omgaan met je ziekte, gevuld met talrijke
ervaringen van haar patiënten, leert ons de
kanker en de talrijke nevenwerkingen te
aanvaarden waarvan de emotionele niet de
minste zijn. De zwarte hond (black dog) van
Winston Churchill is een anekdote die niet zo
bekend is en een goede metafoor voor het
klevende angstmonster.
Als besluit eindigt het boek met het volle
bewustzijn (mindfulness) bij je kanker. Het
principe en aanpak om je doelbewust te richten
op het huidige moment met oefeningen, meditatie,
yoga en leren omgaan met onheilsgedachten,
wordt in detail behandeld. Samengevat, rust
vinden in tijden en lijden van grote onrust.
De literatuur is volledig. Bij de nuttige
adressen vinden we bij patiëntenorganisaties de
Stichting tegen Kanker en de Vlaamse Liga tegen
Kanker. Maar geen vermelding van echte
patiëntenorganisaties zoals Wij Ook in België en
de Stichting Prostaatkanker in Nederland. Er is
nog werk aan de winkel, maar toch een boekje
om de problemen nog eens te verwerken en te
bespreken in familiekring.
Nathalie Cardinaels, Omgaan met kanker. Een
emotionele handleiding voor mensen met kanker
en hun omgeving, Leuven, Acco, 2014, 167 blz.,
ISBN 978 90 334 9542 7.

Louis Denis
Dokter ik heb ook iets te zeggen.
Gezondheid onder de scanner.
Een volledige stand van zaken
van onze gezondheidszorg.
Yvo Nuyens & Hugo De Ridder
Deze uitgave is bedoeld als een update van
het zwart-wit cahier Zeg maar ‘a’ tegen je dokter.
De vaststelling is dat de acht oude thema’s van
het cahier weliswaar een evolutie kenden maar
eigenlijk niets aan actualiteitswaarde hadden
ingeboet.
Inderdaad blijven toegang tot
gezondheidszorg, kwaliteit van de geneeskundige
zorgen, de thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg
en vooral de sociale welzijnszorg als het
menswaardig sterven, onderwerpen van studie en
verbetering.
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De vraag aan de coauteurs was de evolutie,
kantelmomenten en toekomst te overwegen van
voornamelijk het welzijnsbeleid.
Negen thema’s kwamen aan bod en de
compilatie eindigt met een brief aan de
beleidsvoerders. Alle geselecteerde coauteurs
hebben ervaring op hun domein gaande van ziek
zijn in de welvaartstaat, de patiënt als consument,
het ziekenhuisbeleid, sociaal welzijn, sterven en
de ziekteverzekering en ziekenfondsen. Enkele
BV’s als I. Vervotte, D. Ramaekers, R. ridder De
Rycke, J. De Maeseneer, H. Nys, R. De Ridder en
G. Peeters bieden stof tot nadenken.
In het ideale concept van een individuele
medische behandeling
voor de patiënt en een
persoonlijke welzijnszorg
voor de mens, wordt
vooral het luik sociale
welzijnszorg behandeld
waar gezondheid
gedefinieerd is als een
harmonie tussen
lichamelijk, geestelijk en
sociaal welzijn. De artsenspecialisten zijn niet
betrokken bij deze
update, alhoewel het
duidelijk is dat ze in dit
toekomstig scenario de noodzakelijke
ondersteuning moeten leveren.
Ook de patiënten zijn niet rechtstreeks
betrokken bij de evaluatie van onze
gezondheidszorg, alhoewel de levensverwachting
zonder fantasie een toenemende groep senioren
met chronische zorg en veelvuldige ziekten en
ongemakken zal omvatten. Hier levenskwaliteit en
kosten/baten invullen blijft een scherpe uitdaging
en noteren dat minister Vandeurzen een miljard
moet besparen op zijn beleid. Geen wonder dus
dat hij niet wil weten van een erkenning van
patiëntenverenigingen die in navolging van onze
buurlanden rechtstreeks subsidies en
ondersteuning krijgen voor een eigen beleid met
verantwoordelijkheid. Wat in Europa gaat is nog
niet mogelijk in België alhoewel het
Kenniscentrum de eerste stappen gezet heeft. Het
is natuurlijk niet gemakkelijk uit een cohort
“patiënten” vertegenwoordigers te vinden op
democratische wijze die een bijkomende waarde
kunnen geven aan een complex
gezondheidsbeleid waar spreekwoordelijk een kat
haar jongen niet zou terugvinden. De
ziekteverzekering, nu 50 jaar jong, is als een

kasteel waar nooit ernstig gerenoveerd werd en
alle herstellingen, bijbouwen, wateroverlast,
verholpen werden door het bekende Belgisch
compromis. Ook na de zesde staatshervorming
blijft het gezondheidsbeleid een zaak van federale
en regionale verantwoordelijkheid.
Zelfs in het hoofdstuk 2 “Patiënt of mondige
consument” komt geen patiënt aan het woord en
zijn het C. Van Wanseele, socioloog bij het
Trefpunt Zelfhulp, en I. Weeghmans, directeur bij
het Vlaams Patiëntenplatform. Wel pleiten ze voor
realisme en de patiënt als partner gesteund door
de wet op de patiëntenrechten. Onze lezers
kennen het mantra “Geen rechten, zonder
plichten” vooraleer men echt kan spreken over
een partnership.
In die zin is de titel wat vaag. Betekent “Ik heb
ook iets te zeggen” dat de patiënt iets op zijn lever
heeft dat eruit moet of dat de patiënt waarschuwt
dat hij ook een beetje gezag heeft? Laat ons het
maar bij de eerste interpretatie houden.
Bij de brief aan de beleidsvoerders vindt men
in de eerste paragraaf “U wordt geacht een
kwalitatief hoogstaande, voor iedereen
toegankelijke en kosteneffectieve zorg te
waarborgen”, zou ik toevoegen: “We weten
uiteraard dat dit een onmogelijke opdracht is
zonder een grondige herziening van onze
ziekteverzekering. We rekenen erop dat deze
noodzakelijke ingreep open en transparant
gebeurt in de volgende vijf jaar samen met alle
betrokkenen”.
Inderdaad dienen we te evolueren van een
probleemgerichte vakjeszorg naar een
doelgerichte patiëntenzorg waar men buiten de
lijntjes mag kleuren.
We hebben alle mogelijkheden in Vlaanderen
in petto gaande van topgeneeskunde naar een
Vlaams beleid inzake gezondheidsongelijkheden.
Buiten het cahier zijn er al talrijke initiatieven
genomen tot verbetering. Denken we maar aan
de “Determinanten voor Gezondheid”, uitgegeven
door Jos Geuens en het Provinciaal Instituut voor
Hygiëne in het kader van het welzijnsbeleid in de
provincie Antwerpen (1986).
Wat kanker betreft hebben we een Nationaal
Kankerplan en een inspanning voor de
Kankerregistratie als duidelijke vooruitgang. We
zien de mortaliteitscijfers voor prostaatkanker
duidelijk dalen, alsook het aantal metastatische
kankers, ten gevolge van de PSA-test. Is hier een
open, objectieve debatvoering nog mogelijk om de
rantsoenering van deze test (11€ ) om te keren

PROSTAATinfo 14(2015)1 p-22

PI 14(2015)1 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie 13/02/15 10:47 Pagina 23

naar een evidence-based ethisch beleid?
We leven op hoop.
Yvo Nuyens & Hugo De Ridder, Dokter ik heb
ook iets te zeggen. Gezondheid onder de
scanner. Een volledige stand van zaken van onze
gezondheidszorg, Tielt, Lannoo, 2013, 235 blz.,
ISBN 978 94 014 0808 0.

Nawoord, Prof. Dr. Yvo Nuyens (11-05-1039)
is op 20 januari 2015 te Antwerpen overleden. Zijn
CV en prestaties samenvatten in onbegonnen
werk. Hij was Prof. Em. Medische Sociologie aan
de KULeuven en UAntwerpen maar was
eveneens jaren lang programmadirecteur bij de
wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij zal
vooral herinnerd worden voor zijn inzet voor de
patiënt en ons sociale systeem waarvan het
hierboven gerecenseerde boek een voorbeeld is.

Perspectieven, van groot belang ook voor
prostaatpatiënten.

Aankondigingen

Enige toelichting betreffende uitbreiding van onze
werking “West”.
Chris Coeman
De driemaandelijkse bijeenkomsten van Wij Ook vzw, beter
bekend onder naam “Café Santé ” die nu reeds in enkele regio’s
van ons land plaatsvinden, kennen een ruime belangstelling.
Het blijkt ook een goede manier te zijn om zorgverleners en
patiënten op een meer informele manier met elkaar in contact te
brengen.
Vragen en probleemstellingen worden besproken.
Veel patiënten die meer willen betrokken worden bij het nemen
van beslissingen, hebben hierbij de kans zich meer in te leven.
Onderlinge persoonlijke ervaringen uitwisselen, heeft daarbij ook
een heilzaam effect en maakt deel uit van het
verwerkingsproces.
Daarom vatten we midden 2014 het plan op, om ook in de Gentse
regio bovenstaande activiteiten ingang te doen vinden.
Alle begin is een beetje zoeken en wennen, maar dat heeft ook
zijn charme.
Als start hebben we uiteindelijk enkele grotere Gentse
ziekenhuizen ons plan voorgelegd, waarna we hun gewaardeerde
steun hebben verkregen.
Daar we een onafhankelijke neutrale vereniging zijn, waar geen
voorkeuren thuis horen, is het de bedoeling in de nabije
toekomst ook andere geïnteresseerde klinieken, ook in een
verdere omgeving, te bereiken met deze activiteit.

We hopen op deze manier een activiteit uit te

breiden, die

zowel door patiënten als zorgverleners zal worden gewaardeerd.

In november organiseerde de firma

Bayer een bedrijfsintern awareness
programma om hun medewerkers in
te lichten over prostaatkanker.

Voor iedere man die een snor liet
staan, schonk Bayer een som aan
een patiëntenvereniging. De

opbrengst van deze actie werd dit
jaar integraal geschonken aan Wij
Ook v.z.w.. Waarvoor dank.

Onze voorzitter werd gevraagd als
spreker tijdens de infodag en

mocht in naam van Wij Ook de
cheque (5.000 €) in ontvangst
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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

