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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”.
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Lange Gasthuisstraat 35-37
2000 Antwerpen
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Wij hebben de vier Gentse ziekenhuizen met
een afdeling urologie bereid gevonden om
afwisselend als gastheer op te treden voor onze
“Café Santé’s” in de Gentse regio. In de
voorbereidende gesprekken was ik aangenaam
verrast door de open houding en bereidheid tot
samenwerking om dit project te realiseren. Dat
deze soort bijeenkomst van lotgenoten zeer
waardevol is, wordt niet meer betwijfeld. Dit werd
in de voorbereidende gesprekken zeer duidelijk
toen meteen van gesprekpartners de vraag
kwam: Waarom Gent en ook niet Aalst… 

Dat alleen was al vijftien jaar inzet waard.

Zoals al vermeld is een “Café Santé” een
lokaal gebeuren, nationaal ondersteund. Hierbij
een warme oproep tot vrijwilligers uit de regio
Aalst en West Vlaanderen om ook daar te
starten. De vzw Wij ook staat open voor uw
vraag. De ondersteuning van het medische korps
is gegarandeerd. 

Wanneer je dit leest, is onze eerste “Café
Santé” in het UZ Gent een feit en wordt de
tweede op 29 oktober 2015 in het Jan
Palfijnziekenhuis alweer voorbereid.

Nationaal staat ook nog onze Europese
patiëntendag op 19 september 2015 op het
programma. Deze gaat dit jaar door in het UZ
Brussel. Volgend jaar is Leuven aan de beurt.

Over al deze activiteiten kun je meer lezen
elders in dit nummer.
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Inhoud van dit nummer
3     Beste Lezer [André Deschamps]
5     “Café Santé” in Gent op 30april 2015
       [Chris Coeman]
6     Epigenetica, voeding en prostaat
       [Elisabeth Houben]
8     Nieuws uit Europa Uomo Newsletter “Did you 
       know” [Frank Brennan & John Dowling]
       [vertaling Luc Dewilde]
11   Kort
       [Brigitte Dourcy-Belle-Rose]
13   In de schaduw van Kos (Hormonen en 
       prostaatproblemen) [Louis Denis]
18   Boekbesprekingen [Henk Van daele (Markante 
       vrouwen in de geneeskunde), Rik Cuypers 

Wij Ook werkt al vijftien jaar met de
bedoeling prostaatkankerpatiënten en hun familie
bij te staan. Een lotgenoot is een
ervaringsdeskundige die je vanuit zijn perspectief
kan helpen met in de achtergrond zijn eigen
ervaring. Hoewel elke man en elke
prostaatkanker verschillend kunnen zijn, heeft de
lotgenoot unieke informatie. Zijn empathie
ontspruit uit een “Jij ook, ik ook” ervaring en is
daardoor onvervangbaar.

In al onze activiteiten proberen wij dit
lotgenotencontact te versterken en tegelijkertijd
de kennis van de patiënt te vergroten. Een goed
geïnformeerde patiënt kan gerichter met zijn
behandelende arts communiceren en slaagt erin
om samen met zijn arts betere beslissingen te
nemen die hem de beste levenskwaliteit
bezorgen. Levenskwaliteit is voor iedereen
verschillend en het is belangrijk de persoonlijke
factoren te kennen. 

Ik ben daarom erg blij dat wij erin geslaagd
zijn ons beproefd concept “Café Santé” ook in de
regio West te realiseren.

Moest je het nog niet weten of er nooit
geweest zijn: een “Café Santé” is een lokale
bijeenkomst van lotgenoten waar wij twee of
meer sprekers uitnodigen om een aspect van
prostaatkanker te bespreken. De
wetenschappelijke inhoud wordt bewaakt door
een wetenschappelijk comité. Zo kun je er zeker
van zijn dat de informatie die je krijgt up to date
en correct is. De onderwerpen zijn zeer divers en
gaan van uitleg over mogelijke nieuwe
behandelingen van prostaatziekten tot
voedingsadvies.

       (Huisartsengeneeskunde, verleden en toekomst),
       Willy Walschaert (Handboek kanker), Chris 
       Coeman (Grote woorden bij kanker)]
22   EAU Madrid 2015 notities (1)
       [Erik Briers]

Omslagfoto
Wij Ook organiseerde een eerste
succesvolle “Café Santé” te Gent
onder de dynamische leiding van
Chris Coeman (Wij Ook West).

Editoriaal: Beste Lezer
André Deschamps, 
Voorzitter Wij Ook België
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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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Het project waarmee onze vereniging in haar
afdeling “West” meer activiteiten wil ontplooien,
krijgt momenteel een concrete vorm.

Het plan werd opgevat om een aantal
ziekenhuizen aan te schrijven met de vraag, of zij
als gastheer willen fungeren bij het organiseren
van onze welbekende Café Santé. 

Geografisch gezien is Gent een geschikt
uitgangspunt voor de werking van de afdeling
“West”. Daarom hebben we dan ook als eerste de
klinieken: AZ Jan Palfijn Gent, AZ Maria
Middelares Gent, AZ Sint-Lucas Gent en UZ Gent
gecontacteerd in verband met ons project. We
kregen van elke instelling een positieve respons. 

De bedoeling is echter om in de toekomst
onze werking uit te breiden verder buiten Gent,
waarbij ook klinieken in andere gemeenten zullen
gevraagd worden om medewerking.

We zijn dus nu in Gent begonnen en op 30
april 2015 om 15h, was het auditorium P8 van het
UZ Gent, goed volzet met in hoofdzaak
prostaatpatiënten en hun partners, alsook met
geïnteresseerde zorgverleners.

Uit de talrijke inschrijvingen (+/- 90) blijkt weer
eens dat vele patiënten nood hebben aan
bijkomende professionele informatie en onderlinge
contacten om o.a. ook op emotioneel vlak, beter
te kunnen omgaan met hun ziekte.

De problematiek van impotentie en
incontinentie waar vele prostaatpatiënten worden
mee geconfronteerd, waren de onderwerpen die
op deze Café
Santé werden
besproken.

Professor
Willem Oosterlinck
gaf in het eerste
deel van deze
samenkomst een
overzicht van de
mogelijke oorzaken
van
erectieproblemen,
na een eventuele

Café Santé, in Gent op 30
april 2015
Chris Coeman
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behandeling bij prostaatkanker. De aard van de
seksuele problemen die daarmee kunnen
samenhangen, werden belicht. Vervolgens
werden verschillende mogelijkheden bekeken,
waarmee deze bijwerkingen kunnen worden
bestreden. Tot slot was er mogelijkheid tot het
stellen van vragen. 

Tijdens de koffiepauze kwamen verschillende
patiënten met elkaar en ook soms met
zorgverleners in gesprek. Dikwijls kwamen dan de
individuele moeilijkheden in verband met de ziekte
ter sprake.“Wij Ook” was werkelijk echt aanwezig
die namiddag en niet alleen uiterlijk met onze
beach-flag en andere attributen, maar ook en
vooral met ons gedachtegoed en onze
doelstellingen.

Na de pauze
heeft professor
Karel Everaert in
zijn presentatie, de
incontinentie
problematiek bij
prostaatpatiënten
besproken. Ook
hier werden de
mogelijke oorzaken
van deze
problemen na een
behandeling
uitgelegd. Operatie en bestraling hebben hun
specifieke bijwerkingen. Er werd op een
interactieve manier (rechtstreekse vraagstelling
door patiënten) overlopen op welke manieren
incontinentieproblemen kunnen worden
aangepakt. De laatste jaren is daarin veel
vooruitgang geboekt.

In naam van de patiënten wil onze vereniging
iedereen bedanken die meegewerkt heeft om
deze samenkomst mogelijk te maken, vorm te
geven, uit te werken en uit te voeren.

De volgende Café Santé van Wij Ook West, is
voorzien in het najaar 2015. Programma, locatie,
datum en uur zullen zo vlug mogelijk worden
meegedeeld.
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In de epigenetica, een vakgebied binnen de
genetica, bestudeert men de invloed van de
omgeving op de expressie van een cel. Voeding,
stress en omgevingsfactoren (roken, insecticide..)
bepalen welke eiwitten een cel gaat maken. Het
DNA is de partituur en de epigenetica het orkest
dat het muziekstuk uitvoert. Zo klinkt het
eenvoudig. Wat je eet bepaalt wie je bent, en hoe
je kleinkinderen er zullen uitzien. Hoe dit werkt is
niet eenvoudig en probeer ik te vertellen: een cel
is een huis met deuren die open en toe kunnen
gaan.

Open deuren
Een lichaamscel bestaat uit cytoplasma (een

klontje gelei) dat wordt omsloten door een semi-
doorgankelijk celmembraan. Dat zijn drie lagen
vetmoleculen met verschillende eiwitten ertussen
die als een soort deurtjes fungeren. Via deze
deurtjes kunnen stoffen in en uit de cel geraken.
Het celmembraan maakt dus uit of een molecule
in de cel wordt opgenomen. Sommige van deze
eiwitten met deurfunctie worden receptoren
genoemd omdat zij externe signalen van andere
moleculen oppikken.

De wetenschap ging er steeds van uit dat de
kern met het DNA de werking van een cel bepaalt.
Maar nu begrijpen we beter dat het invloeden van
buitenaf zijn die door de deurtjes gaan en de
werking van de cel bepalen en hiermee ook de

Epigenetica, voeding en
prostaat
Elisabeth Houben
Health, Science & Nutrition
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gezondheid van de mens bepalen. Het echte
brein van de cel is het membraan! De aan- of
uitschakeling van een gen wordt bepaald door
een signaal uit de omgeving. Wat het
celmembraan doorlaat bepaalt de methylering
(chemische coating) van de dubbele DNA helix.
De methylering bepaalt of genen wel of niet tot
expressie komen. Bovendien is deze methylering
overerfbaar.

Agouti muizen
Een van de bekendste onderzoeken naar

externe invloeden op de cel werd uitgevoerd bij
Agouti muizen aan de Duke University.

Muizen met het Agouti-gen worden moddervet.
Het gen zorgt ook voor een perzikkleurige vacht
en een grote kans op diabetes en kanker. In dit
onderzoek kregen zwangere muizen vitamine
B12, foliumzuur, choline en betaïne toegediend,
waar muizen met dit genetische effect een grotere
behoefte aan hebben. Vervolgens bleek dat de
nakomelingen van de muizen met het verrijkte
dieet slank en bruin waren en een normale
levensverwachting hadden in tegenstelling tot hun
moeders. 

Externe invloed zoals de bijvoeding bleek
sterker dan de genen, waardoor de expressie van
het Agouti-gen was uitgeschakeld.

Ook bij mensen hebben onderzoekers
generaties lang negatieve epigenetische
veranderingen gezien in tijden van hongersnood.
Het effect van hongersnood houdt ten minste
twee generaties aan. De gevolgen van de
Hongerwinter in Nederland (1944-1945) zijn nog
steeds merkbaar.
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Indien u meer over deze boeiende
wetenschap wilt lezen raad ik het boek van Peter
Spork aan, een Duitse wetenschapsjournalist: “De
verborgen code – Hoe wij ons DNA
sturen”.

Gefermenteerde soja
Er gebeurde veel onderzoek

naar soja en groene thee. We
weten al lang dat er
epidemiologisch een groot verschil
bestaat tussen de incidentie van
prostaatkanker in het westen in
vergelijking met Japan. De Alpro-
aanpak om mensen hier meer soja
te laten eten bleek moeilijker dan
men dacht. Slechts 30% van de
westerse mensen hebben de drie
bacteriën in hun darmen die nodig
zijn om soja af te breken. Soja
moet je dus aan mensen in het

westen aanbieden in een afgebroken vorm
(gefermenteerd) om het positieve effect op de
gezondheid van de prostaat te krijgen. De vorm
waarin je iets eet, bepaalt mee de opname. Een
ander goed voorbeeld is de opname van lycopeen
uit tomaten. Deze worden veel beter opgenomen
als de tomaten gekookt zijn. 

Epigenetische voeding
De vraag welke stoffen we door onze

celdeurtjes naar binnen moeten laten om gezond
te leven, is niet eenvoudig. Als patiënten me
vragen “Dokter, wat moet ik eten?” geef ik hun de
volgende raad:

“Eet als een Griek die van zijn Chinese vrouw
groene thee te drinken krijgt, supplementen
inneemt, indien nodig, zoals zijn Amerikaanse

oom dat doet en van zijn Vlaamse
uroloog de goede raad krijgt om veel
oesters te eten voor de geweldige
zinkopname.”

Zo beïnvloed je je eigen gezondheid
en die van je nageslacht. Het DNA is
het receptenboek om bepaalde
proteïnen te maken. De epigenetica
bepaalt hoeveel, wanneer en welke
proteïnen er gemaakt worden en wijzelf
leveren de ingrediënten om deze
recepten te maken.

PROSTAATinfo 14(2015)2 p-7
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Vrije vertaling door Luc Dewilde

In het allereerste nummer van de Europa
Uomo Newsletter “Did You Know? ” verscheen
een interessant verslag van Frank Brennan en
John Dowling betreffende een
rondetafelconferentie van de “Union of
International Associations (UIA) Round Table -
Europe”, gehouden in Dublin in november 2014.

Union of International
Associations (UIA)
De UIA werd gesticht in 1907 en zoekt het

werk van internationale verenigingen te promoten
en te vergemakkelijken. De meetings van de “UIA
Associations Round Table – Europe” hebben zich
sinds 2007 ontwikkeld om verenigingen ‘een
mogelijkheid te verschaffen te leren dank zij
informatie-uitwisseling en training‘.

Men against Cancer Ireland
Europa Uomo was op de Ronde Tafel in

Dublin in november laatstleden vertegenwoordigd
door de huidige en voormalige voorzitters van
MAC (Men against Cancer), Frank Brennan en
John Dowling. 

Netwerking
Aangezien er geen gemeenschappelijke rode

draad is tussen de vertegenwoordigers op zulke
bijeenkomsten behalve dan hun lidmaatschap van
een internationale vereniging, hebben de
organisatoren een onbetwiste moeilijkheid om
onderwerpen en sprekers te vinden om een
grootste gemene deler te bekomen teneinde een
zo groot mogelijk aantal aanwezigen op een
zinvolle manier te betrekken bij het gebeuren.
Logischerwijze wordt de klemtoon van het
programma dus gelegd op netwerking en hoewel
de plenaire zittingen een namiddag en een
voormiddag besloegen, was er door de
afgevaardigden meer tijd besteed voor wat soms
geringschattend de “junket” of “snoep-
plechtigheden” genoemd wordt, recepties of
bezoeken aan de attracties van de gaststad, gala
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Nieuws uit Europa Uomo
Newsletter “Did You Know? ”
Frank Brennan en John Dowling diners en “werklunches”. Deze geven de

bezoekers de mogelijkheid elkaar te ontmoeten
en de collega’s uit te zoeken die dezelfde
problemen zouden kunnen ondervinden met de
organisatie en het management in hun
verenigingen.

Zijn internationale verenigingen
belangrijk?
De eerste plenaire zitting werd voorgezeten

door Cyril Ritchie, vicevoorzitter van UIA, die drie
vragen naar voor bracht: 

1. Wat dragen internationale verenigingen bij
tot de maatschappij? 

2. Wat doet hen afzien van bij te dragen? En 

3. Wat zullen zij in de toekomst bijdragen?  

Hij overliep een reeks ontwikkelingen bij
internationale verenigingen en deelde zijn ervaring
mee over het werken met verschillende organen
van de Verenigde Naties, de ondervonden
hindernissen en de verwachtingen om deze
hindernissen te overwinnen. Hij suggereerde dat
de aanwezige afgevaardigden onderling in
discussie zouden treden, met de andere
aanwezigen aan hun tafel de sterke en de zwakke
punten van hun eigen vereniging zouden
uitwisselen, alsook wat hen weerhoudt meer te
betrachten, en aan de afgevaardigden zelf werd
gevraagd hoe ze hun eigen vereniging zagen
binnen vijf of twintig jaar.  De afgevaardigden
maakten dan gebruik van Post-It nota’s op hen ter
beschikking gestelde borden. De discussies aan
de verschillende ronde tafels gaven aanleiding tot
een overvloed aan antwoorden op de borden
waaruit de organisatoren van de conferentie
enkele gemeenschappelijke thema’s trachtten te
extraheren die aan de ronde tafels van de
volgende dag werden voorgelegd.

Waardecreatie voor leden
De eerste namiddag werd afgesloten met een

oproep door Reggie Henry van “ASAE – The
Centre for Association Leadership” over Het
opbouwen van een lidmaatschapwaarde door
connecties en betrokkenheid. Hij vestigde de
aandacht op research dat impliceerde:
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- Betrokken leden haken niet af. 

- Zinvolle connecties en ervaringen voor uw
leden zullen ze blijven doen terugkomen.

- Het kost vijf- tot zesmaal meer tijd om een
nieuw lid aan te werven dan om een bestaand lid
te behouden.

Als antwoord op de vraag wat hij bedoelde
met betrokkenheid liet hij verstaan dat dit een
investering van tijd en/of geld was in de
vereniging in ruil voor een meerwaarde.

Nieuwe technologieën
Hij opperde ook dat nieuwe technologie een

bijna duizelingwekkend kwantum aan
fundamentele verandering in onze basiskennis
over wat deze nieuwe technologie betekent tot
gevolg had, hoe deze plaats heeft, en wie en wat
innovatie aandrijft. Hij zei dat hij meer
significatieve verandering in technologie had
gezien de laatste vijf jaar dan in de vorige twintig
jaar. Dit veronderstelt dat er een verschuiving
dient te gebeuren, en zeker een betekenisvolle, in
de manier waarover wij heden over technologie
denken. Voorbeelden: mobiliteit, sociale
netwerking, netwerk locatie bewustzijn, cloud
computing, enz.

My “value” your “value”
Reggie Henry maande de afgevaardigden ook

aan tot voorzichtigheid betreffende het feit dat
“value” voor verschillende mensen verschillende
zaken kan betekenen, en stelde het als volgt voor:
“ze willen niet allemaal dezelfde appelen, in feite
wensen sommigen helemaal geen appelen”. Hij
citeerde een schrijver over het onderwerp
“Membership Value”: “de voornaamste reden
waarom individuen of maatschappijen zich tot een
vereniging aansluiten, is omdat zij geloven dat de
vereniging hen zal helpen een probleem op te
lossen”. Hij vervolgde met de suggestie dat de
leden van een organisatie zelf zouden beslissen
wat waarde heeft en dat die waarde bekrachtigd
zou worden door een bereidwilligheid van de
leden geld of tijd uit te investeren in ruil voor iets
dat voor hen het dichtst het begrip “value”
benadert, en dat verschillend kan zijn voor
verschillende leden. 

Uitdagingen
Henry schetste vier uitdagingen tot

betrokkenheid bij ledenorganisaties:

- Leden die tijd beschikbaar hebben om
deel te nemen.

- De leden leren kennen op een dieper
niveau.

- Hun aandacht bekomen: Op een gepast
wijze communiceren – ieder op zijn eigen manier.

- De interesse van de leden behouden door
continue betrokkenheid.

Meerwaarde voor leden
Hij suggereerde dat organisaties manieren

zouden moeten uitwerken om de leden toegang te
doen krijgen tot alle bronnen binnen de
organisatie op een wijze dat het voor hen een
meerwaarde zou vormen. Hoe dient dat te
gebeuren? Hij argumenteerde dat er eerst een
gemeenschappelijke taal moet bestaan dat
gebruikt kan worden om de bronnen van de
organisatie te classificeren, en om de noden en
interessepunten van zijn leden te beheren. Dit
leidt tot een taxonomie die zo eenvoudig mogelijk
moet gehouden worden. Het gebruik van deze
taxonomie zou moeten dienen om de leden
onderling te verenigen. Vanaf dit punt werd de
presentatie meer didactisch.

1. U moet over een taxonomie beschikken!
Het is de gemeenschappelijke taal die gebruikt
wordt om uw bronnen te categoriseren en
waardoor uw leden hun interesses/noden
aanduiden. De taxonomie moet aanwezig zijn in
ieder digitaal systeem waarover u beschikt.

2. In de toekomst zullen de meeste
organisaties over multipele websites of over
andere types van informatieopslagplaatsen
beschikken. Meest waarschijnlijk zullen zij
multipele informatieopslagplaatsen hebben. U zult
een manier moeten vinden om de silo’s van
informatieopslag te beperken.

3. Het gaat niet meer over zoeken en vinden,
het gaat meer over kennis en aflevering. Meer en
meer is de ledentoegang tot “value” digitaal en
mobiel, technologie heeft een reusachtige rol te
spelen. Digitaliseer alles en denk in de eerste
plaats mobiel!

Snel wisselend leiderschap
De plenaire slotzitting van de volgende

morgen bracht een aantal korte presentaties door
Christopher Raundonat, Directeur van de
“European Society of Association Executives” over
het (her)definiëren van een vereniging die voldoet
aan de noodzakelijke veranderingen, Gert Willems
van de Board of “European Students of
Technology” sprak over de problemen in verband
met het leiden van een organisatie met een hoge
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turnover aan bestuursleden en lidmaatschap in ’t
algemeen. Prof. Dr. Jonathan O’B Hourihane is de
Ierse vertegenwoordiger van de “European
Academy of Allergy and Clinical Immunology”, en
hij sprak over het onderwerp hoe gastheer te zijn
van een internationale meeting.

Bestuurlijke problemen
Deze presentaties werden gevolgd door een

aantal rondetafelgesprekken over verschillende
onderwerpen die door de sprekers van de
voormiddag aan bod waren gekomen, alsook
problemen geopperd na discussies van de vorige
dag. De twee groepen onder leiding van
afgevaardigden van Europa Uomo bespraken
bestuurlijke problemen en de toepassingen van
technologie. Terwijl de uitwisseling van gedachten
en ervaringen uitermate interessant was, was het
niet steeds duidelijk hoe de discussie
geïntegreerd kon worden in individuele
ledenorganisaties.

Doel en fondsenwerving
Het slotwoord was gegeven door Dr. Dragama

Avramov, expert voor de Europese Commissie,
Raad van Europa en Verenigde Naties. Het
behandelde onderwerp was: Doelstelling en
Fondswerving. Hij zei dat terwijl wetenschap en
technologie beschouwd worden als drijvende
krachten van de moderne maatschappij en aan
talrijke aspecten van het openbaar en persoonlijk
leven vormgeving geven, zij dit dikwijls doen op
een complexe en onvoorspelbare wijze. Hij
schetste de verschuiving in het beleid van vooral
ideologische stellingen van maatschappelijke
waarde betreffende researchkwesties naar een
meer kennis-gebaseerde approach over
researchkwesties die belangrijke
maatschappelijke vragen oproepen en uiteindelijk
op behoeften van de gebruiker betrekking
hebben. Hij benadrukte het belang van niet
academische en niet geformaliseerde
kennisbronnen komende van relevante
maatschappelijke actoren. Spijtig genoeg wordt de
laatste spreker, wat vaak vastgesteld wordt op het
einde van een conferentie, en los van hoe
interessant het onderwerp ook was, vaak
geconfronteerd met een terugloop van het aantal
toehoorders wanneer een aantal afgevaardigden
vroegtijdig de zaal verlaten om hun vliegtuig te
halen, of, zoals uw verslaggever, te maken
hebben met een dringende familiale
telefoonoproep. 

De presentatie van Dr. Avramov is
beschikbaar in PowerPoint diavoorstelling op de

UIA website:
http://www.uia.org/roundtable/europe-2014 en is
het bekijken waard.

Afsluiting
Talrijke afgevaardigden genoten duidelijk van

hun kort verblijf in Ierland en van de gastvrijheid
aangeboden door de Ierse toeristische diensten.
Het lijdt geen twijfel dat enige netwerking vruchten
afwerpt en dat nuttige topics uit de presentaties
kunnen gehaald worden, maar het is voor de
organisatoren moeilijk aan al de noden van zulk
een brede samenkomst tegemoet te komen om
zo verzekerd te zijn een meerwaarde af te
leveren.

PROSTAATinfo 14(2015)2 p-10

Een beeld uit Dublin, een monoment in the
O’Connell Street: “The Spire”. Het monument in
roestvrij staal heeft een totale hoogte van niet minder
dan 120m, kwatongen noemen het ook “the erection at
the intersection” [The green tours of Ireland]
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Prins Laurent
Uit de krant. Prins Laurent verdiept zich in de

studie van de Koran en de Arabische taal.
Verleden jaar was zijn passie de Chinese cultuur.
Weet de prins meer dan wij? Bijna 80% van alle
nieuwe patentaanvragen rond moleculair
genetisch onderzoek gebeuren in het Mandarijns
(Algemeen Beschaafd Chinees… (ABC)). 

De Morgen, 28.02.2015

Fifty Shades of Grey
Zoek het verband. Het verbazend succes van

de film “Fifty Shades of Grey” en het boek.
Onverwachte belangstelling voor de SM-standen
in de Antwerpse eroticabeurs. In Mechelen wordt
een vluchthuis voor mannen geopend. Ligt het
epicentrum voor de gelijkheid der seksen in
Mechelen? 

Het Laatste Nieuws, 28.02.2015

Stoofvlees en frietjes
Heeft dit alles te maken met het positief

invullen van onze vrije tijd. Je leest de slogan
(oude Schotse oorlogskreet) van Wij Ook vzw in
alle kranten: “Bewegen en goede voeding is een
voorname leefregel”.

Op VRT-1 blijft Jeroen meedelen dat
stoofvlees en frietjes de nummer één is van de
Vlaamse smaak. Duurtijd van de bereiding drie
uur. Is dit genoeg tijd om de partner toe te laten
naar een voetbalwedstrijd te gaan? Misschien ga
ik liever wandelen dan ook die informatie te
verteren.

VRT 28.02.2015

Triple play
Gelezen echt waar. Sperma uit Scandinavië,

eicel uit Roemenië en draagmoeder uit India. Nu
nog een oplossing om de vuilbak buiten te zetten
en we kunnen verder zonder het mannendom! Of
is het zonder seks?

Knack 9, 2015

Centraliseren…
Focus betekent ook keuzes maken. Toen

bleek dat wij te weinig prostaatkankeroperaties
deden om een goede kwaliteit te kunnen
garanderen, hebben we die behandeling

Kort
Brigitte Dourcy-Belle-Rose 
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afgestoten aan het Antoni van Leeuwenhoek
Ziekenhuis (AVL) in Amsterdam. Daar worden nu
onze patiënten met prostaatkanker geopereerd.
Maar de diagnose en de behandeling vinden in
Harderwijk plaats. 

Zijn we hier in België bereid om hiervoor te
gaan? De afspraken rond de robotchirurgie in
Klina gaan in de goede richting. 

Vacature 14.03.2015

Gezonde levensstijl
BMI boven de 30 kan nooit meer vermageren

zonder medische ingreep. Een stelling van
Amerikaanse experts in The Lancet. Onze
Belgische experts zijn niet akkoord. Iemand met
dit overgewicht zou van het slanke ideaalbeeld af
moeten en vol voor een gezonde levensstijl gaan
volgens professor Caroline Braet (UGent).

In Antwerpen denken we dat ze gelijk heeft
met onze eerste burger als levend voorbeeld. Wel
leek hij zich beter te amuseren in zijn vroeger
profiel. 

De Nieuwe Gazet 17.02.2015

Risico op kanker stijgt…
Weldra zal de helft van de mensen kanker

krijgen. Britse statistieken hebben berekend dat
het risico op kanker gestegen is van 38,5% van
de mannen geboren in 1930 tot 53,50% bij de
mannen geboren in 1960. Nogal wiedes, als we
beseffen dat we steeds langer leven en ouderdom
het voornaamste risico is om kanker te krijgen.
Zonder er op te boffen: we vinden al 70%
prostaatkanker bij mannen boven de 70 jaar.
Gelukkig hebben de urologen bewezen dat
ongeveer de helft beter niet behandeld en dus
soms beter niet gevonden wordt. Eerst de patiënt
en dan zijn kanker is onze moderne leuze.

Artsenkrant, oncologie 19.02.2015

Prostaatkanker, behandelen ja of
neen?
In diezelfde gedachtegang moeten we vragen

welke 50% prostaatkankerpatiënten best niet
wordt behandeld. We weten wel dat patiënten die
geen tien jaar leven meer tegoed hebben, best
gerust gelaten worden tenzij ze een hoog
risicokanker hebben. Let wel, we tellen niet in
jaren maar in biologisch reële leeftijd. Waar
iedereen het wel eens is om de laag risico
kankers gewoon te volgen in actieve opvolging
blijft er een  grijze zone. Wat doen we met
intermediair risico? (Gleason 6, T2c en PSA
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tussen 10 en 20ng/mL)

In een Canadese studie op 913 patiënten met
intermediair risico was er qua specifieke
overleving weinig verschil met 708 patiënten met
laag risico kanker. In feite 97,2% overleving
tegenover 98,3% na tien jaar, maar na 15 jaar
bleken de cijfers toch iets slechter nl. 88,5%
versus 96,7%.

Onze mening blijft een correcte diagnose,
Gleason 3+4 of 4+3, en dan rustig met de patiënt
overleggen welke koers we varen. 

Artsenkrant 04.03.2015

Opereren dat moet je leren…
De laparoscopische training van jonge

chirurgen blijft overmaats. Sinds vorige eeuw
kennen de knoopsgatprocedures in alle
chirurgische disciplines een onstuitbare groei. Van
de nu klassieke appendectomie en
cholecystectomie worden nu praktisch alle
chirurgische ingrepen in overweging genomen,
gaande van een nierafname tot
hartchirurgie. Het probleem blijft
natuurlijk de leercurve; ook vroeger
was er een leercurve, maar die
voor een prostatectomie met
robotchirurgie kan oplopen tot 250
ingrepen.

Simulatie zoals voor piloten
bestaat maar bijkomende opleiding
blijft aangewezen. 

Met samenwerking gaan we in
de goede richting (zie boven). Een
open, eerlijke communicatie met
de patiënt blijft aangewezen en
haalbaar voor een beste keuze. 

Artsenkrant 13.03.2015

Voorkomen of vroeg-
detectie van kanker
Ambras op het hoogste niveau.

Nadat 2 januari 2015 een
wetenschappelijk rapport
verscheen in Science dat kanker
ontstaat door een toeval in en
rondom mutatie van miljarden
delingen die de stamcellen
ondergaan om ons lichaam eerst
te laten groeien en nadien in stand
te houden, heeft de International
Agency for Research on Cancer
(IARC) vrij heftig gereageerd. Zij
wijzen op ernstige tekortkomingen

in het rapport en de analyse alsook op de massa
epidemiologische gegevens die wijzen op
omgeving en leefstijlsfactoren die de voornaamste
oorzaak van kanker zijn. 

Toegegeven dat er bij een individu een dosis
geluk of ongeluk kan voorkomen, bv. tussen twee
verstokte rokers, maar dat dit niet in relatie staat
tot het voorkomen van kanker in
bevolkingsgroepen bvb. Hier noteren we grote
verschillen tussen populaties en deze kunnen
over lange periodes veranderen. 

De vorsers uit Science gaan dan ook voor
vroege detectie van kanker, terwijl de IARC
experts gaan voor preventie o.a. door levensstijl.
De waarheid ligt zoals steeds tussen die twee
standpunten in. 

IARC Communications 14.01.2015
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In de schaduw van Kos
Louis Denis, Directeur Wij Ook België vzw

Bij mannen had de castratie verlies van libido
tot gevolg en ook impotentie, toch waren er
uitzonderingen. Zo is bekend dat een
castraatzanger toelating aan de paus vroeg om te
huwen met zijn geliefde. Spijtig voor hem was de
paus een wetenschappelijk man die in de marge
van de smeekbrief schreef: “Castreer hem
behoorlijk”.

De prostaat, een secundaire
geslachtsklier
De kennis van de prostaat als een secundaire

geslachtsklier kwam pas later. Zo zien we nog op
de anatomische tekeningen van Leonardo da
Vinci dat de prostaat ontbrak. Hij tekende de
anatomie van gecastreerde ossen en het was
onze eigen Vesalius die in 1538 in zijn beroemde
Tabulae Anatomicae een klare beschrijving bracht
van de prostaat als deel van het mannelijk uro-
genitaal systeem.

Hunter en Huggins
Het besef groeide stilaan dat er een relatie

moest bestaan tussen de secreties van de
teelballen en het vinden van een prostaat die op
latere leeftijd in volume zou toenemen. John
Hunter, chirurg in de 18e eeuw, was één der
pioniers van dit concept. Hieruit vloeide
automatisch het idee dat castratie de
pathologische groei van de prostaat kan
afremmen. Toch was het een verrassing na de
Tweede Wereldoorlog te leren dat experimenten
van Huggins en zijn collega’s op honden de basis
legden om castratie als eerstelijns behandeling te
gebruiken bij gevorderde prostaatkanker. Hiervoor
kreeg hij een Nobelprijs in 1966.

De hond als model
Het loont de moeite te lezen hoe bescheiden

hij bleef in het noteren van zijn wetenschappelijke
bevindingen op honden en patiënten. Honden
werden gebruikt als proefdieren omdat het de
enige diersoort is, buiten de mens, waar met de
ouderdom een spontane vergroting van de
prostaat gebeurt en waar de pisbuis dwars door
de prostaat loopt. Huggins noteerde o.a. dat
spontane prostaatvergroting (benigne
prostaathyperplasie, BPH) nooit voorkomt bij
mannen die in hun jeugd gecastreerd werden,
zodat we mogen besluiten dat androgenen,

Hormonen en prostaatproblemen

Castratie
Castratie, een operatie die er in bestaat de

teelballen van een mannelijk zoogdier langs een
insnede weg te nemen, is een beladen woord in
de behandeling van prostaatproblemen. De
ingreep bestaat al duizenden jaren toen de eerste
mensen jagers zich toelegden op de landbouw en
het gebruik van dieren in hun dagelijks bestaan.
Het waren vooral de neveneffecten die duidelijk
en verstaanbaar waren. De gecastreerde dieren
werden kalmer, gehoorzaamden beter en wonnen
duidelijk aan gewicht. Het typisch voorbeeld dat
tot op heden standhield is het wegen van de vette
os te Antwerpen. Zo vinden we nog een foto van
de vette os in Het Laatste Nieuws van 31 januari
1933 met een imposant gewicht van 1.201 kilo.
Dat deze kolossen ook wel eens dood vielen,
werd er bij genomen zonder veel verdere
overwegingen.

Ook worden biggen gecastreerd na de
geboorte om de smaak van het vlees te
verbeteren en onze huisdieren worden
gecastreerd om ze in de bronstijd rustig te houden
van storende vrijpartijen. Deze laatste
nevenwerking, rustige impotentie, werd ook op de
man toegepast omdat het erg handig was een
harem te laten bewaken door eunuchen of op
jongens om hun falsetstem te behouden in
koorzangen.
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secreties uit de testikels, en ouderdom belangrijke
factoren zijn in het ontstaan van deze ziekte. Van
praktisch belang is uiteraard dat hij duidelijk kon
aantonen dat prostaatkankercellen een
afhankelijkheid van androgenen behielden en dat
castratie of vrouwelijke hormonen de fosfatasen
(prostaat specifieke zure fosfatase) als merker
lieten dalen en de symptomen verbeterden, terwijl
mannelijke hormonen integendeel de merker
verhoogden en de symptomen toenamen
(Huggins & Hodges, Cancer Research 1, 1941:
293-297).

Definitie hormoon:
Een in het lichaam gevormde chemische

stof (kort eiwit (peptide), eiwit of steroïd) die
via de bloedstroom bepaalde organen tot
werkzaamheid aanzet.

Interessant om weten is dat Huggins en
medewerkers reeds in 1940 hun ervaringen
gepubliceerd hadden over de invloed van
castratie op BPH en dat de hormoonpreparaten
geleverd werden door de farmaceutische
nijverheid, in casu Schering Corporation and EH
Squib and Sons. Inderdaad was de
endocrinologie ontstaan, de wetenschap die zich
toelegt op de studie van hormonen, die
systematisch de interrelatie tussen de endocriene
organen (bij de man vnl. de testikels en bijnieren)
ontrafelde.

Weetje:

De prostaat is een secundair
geslachtsorgaan maar speelt geen rol
in het geslachtsverkeer. Zonder
prostaat is erectie en seks mogelijk,
evenwel met het bijna totaal
verdwijnen van de zaaduitstorting.
Inderdaad is het grootste deel van
de zaaduitstorting de secreties van
de prostaat tijdens de climax van het
seksueel gebeuren.

Voor de leek is het verbazend te
leren dat de verandering van een
methylgroep en enkele
dubbelbindingen in een
steroidmolecule zulke enorme
biologisch effecten kunnen hebben.

Testosteron veroorzaakt geen
kanker
Om alle misverstand te vermijden willen we

beklemtonen dat mannelijke hormonen het
ontstaan en functie van de prostaat regelen maar
niet leiden tot prostaatkanker. Experimenten bij de
hond tonen duidelijk aan dat castratie het volume
van de prostaat vermindert en het toedienen van
het mannelijk hormoon (testosteron) het volume
terugbrengt maar nooit groter dan de
beginwaarde.

Testosteron therapeutisch
toedienen
Kunnen we dan testosteron toedienen aan

patiënten met prostaatkanker? Een complexe
vraag waarbij we moeten denken aan de dosis
testosteron en het stadium van de kanker. Kleine
dosissen kunnen helpen om het metabolisme van
de oudere man op te vijzelen, maar o wee, bij
uitgebreide metastasen van prostaatkanker kan
zelfs een kleine verhoging van het testosteron
catastrofale gevolgen hebben zoals bv. een
wervelbreuk.

PROSTAATinfo 14(2015)2 p-14

PI 14(2015)2 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie  26/05/15  15:21  Pagina 14



Chemisch castreren met DES
Tenslotte kon men ook synthetische steroïden

maken. Een gekende molecule is het
diethylstilbestrol (DES) gemaakt door Dodds. Een
spotgoedkope molecule die dezelfde resultaten
bereikt als castratie, zij het met extra
borstvorming, en mag beschouwd worden als de
eerste effectieve chemotherapie. 

Deze observaties resulteerden tot een tsunami
van castratie door chirurgie of vrouwelijke
hormonen bij mannen met prostaatkanker als
eerste behandeling.

Onbehaaglijke behandelingen
Het is dan ook niet te verwonderen dat

mannen zich onbehaaglijk voelden bij een
diagnose van prostaatkanker en dat de urologen,
even onbehaaglijk, zich ten alle prijzen
concentreerden op genezing door vroegdiagnose
met behulp van de PSA-test. De collega’s die zich
hardnekkig verzetten tegen elke vorm van
vroegopsporing zijn dan ook niet de dokters die
castratie moeten voorstellen als een keuze tussen
Scylla en Charibdis.

Castratie levert slechts palliatie
Zelfs castratie met een subcapsulaire

testikeloperatie (waar alleen het klierweefsel
verwijderd wordt en de uitwendige structuur blijft)
blijft een permanente, mutilerende vorm van
onaangename chirurgie met bijbehorende
psychologische problemen. Het werd niet
gemakkelijker door de vaststelling dat castratie bij
het merendeel van de patiënten tot 80%
verbetering bracht van de klachten, vnl. pijn, maar
dat deze effecten na enkele jaren verdwenen en
men tegenover een herval van de metastatische
kanker stond. Dat eenvoudige castratie slechts
palliatie bracht, was een zware teleurstelling voor
alle betrokkenen en verdere opzoekingen
moesten een betere oplossing brengen. De
teleurstelling werd nog groter toen uit
gerandomiseerde studies uit de “Veterans
Administration” in de VSA bleek dat het gebruik
van DES, goedkoop en effectief, in dosissen van
5 mg, na verloop van tijd aanleiding gaf tot
cardiovasculaire morbiditeit en zelfs overlijden.
Een reeks nieuwe synthetische oestrogenen en
progestagenen bracht geen oplossing voor het
probleem. 

Weetje:

DES 1mg wordt beschouwd als een
effectieve dosis door de uro-genitale
groep van de EORTC maar de nodige
gerandomiseerde studies werden
nooit begonnen. Oudere urologen
gebruiken het soms nog bij herval in
landen waar het DES nog verkocht
wordt.

DES overstimuleert de hypofyse
Nieuwe opzoekingen in het laatste kwartaal

van de vorige eeuw verklaarden de werking van
het DES en alle afgeleide oestrogenen en
progestagenen, door een inhibitie van twee
hormonen uit de hypofyse, het luteïniserend
hormoon (LH) en het follikelstimulerende hormoon
(FSH), ook gonadotrofines genoemd, omdat ze de
gonaden stimuleren tot de productie van
testosteron en oestrogeen. Hogere dosissen van
hun afgeleide vormen brengen de productie van
de gonadotrofines tot stilstand. Dit is de normale
reactie van moeder natuur op overstimulatie om
overproductie te vermijden.

Ook de bijnieren produceren,
testosteron
Tevens werd klaarheid gebracht over de

hormoonproductie van de bijnieren. Deze wordt
gestimuleerd door de uitscheiding van het
adrenocorticotroop hormoon (ACTH) uit de
hypofyse. Deze bron van oestrogenen en
androgenen is eigen aan de mens en kunnen op
hun beurt prostaatgroei en prostaatkanker
stimuleren.

De hypofyse wordt aangestuurd
Deze bevindingen leidden op hun beurt tot

nieuwe behandelingen zoals bilaterale
bijnierwegname of vernietigen van de hypofyse.
Agressieve chirurgie die vrij vlug verlaten werd
voor nieuwe concepten. Prolactine en
groeihormoon werden eveneens bestudeerd in
relatie tot prostaatkanker maar zijn nu verlaten.
Een grote doorbraak was de ontdekking dat een
klein peptide van slechts tien aminozuren,
gemaakt in de hypothalamus van ons brein, de
sleutel was tot de gonadotroop-productie in de
hypofyse.
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De peptide luteotroop of gonadotrofine
releasing hormoon (LHRH of GnRH) stimuleert de
hypofyse op regelmatige tijdstippen om
gonadotropen te secreteren. Een verandering in
de aminozuren 6 of 10 maakt een LHRH Analoog
(LHRHA) die in hogere dosis deze secretie stopt
na een eerste stimulans van enkele dagen. Deze
behandeling is dus een verfijnde vorm van
castratie. Het heeft Andrew Schally een Nobelprijs
gebracht in 1977. 

Weetje:

Hypofyse (of het hersenaanhangsel)
is een klier midden in het hoofd,
onder de hersenen, die vele
hormonen afscheidt. De hypofyse
vervult een belangrijke rol bij de
regulering van een groot aantal
hormonen. De klier is ongeveer zo
groot als een kikkererwt (doorsnede
circa één centimeter) en is gelegen in
een holte in de schedelbasis (het
zogeheten Turkse zadel of sella
Turcica), achter de neusrug.

De hypothalamus-hypofyse as

De hypothalamus is een onderdeel
van de hersenen. Volgens sommigen is
de hypothalamus onderdeel van het
limbische systeem. Hij controleert het
autonome zenuwstelsel en het
endocriene systeem en speelt een
cruciale rol bij de organisatie van
gedragingen die zorgen voor de
overleving van het individu en de
soort: eten, vechten, vluchten, paren.
Daarnaast speelt de hypothalamus ook
nog een cruciale rol bij de
temperatuurregeling.

Lang werkende producten
Waar de oorspronkelijke behandeling het

zoeken was naar de dagelijkse dosis nodig om
een permanente stop van de productie aan te
houden, hebben we nu lang werkende producten
in de handel die een testosteron concentratie in
het plasma garanderen op castratieniveau met
een duur van drie, zes en zelfs twaalf maanden.

Het grote voordeel van deze behandeling is
dat ze niet alleen effectief en veilig is maar ook
reversibel als de moderne vorm van een
medische castratie.

Nu ook antagonisten
Een nadeel is dat ze in de eerste dagen van

de behandeling een tijdelijke verhoging van het
testosterongehalte veroorzaakt (gevaar voor
klinische opflakkering van de ziekte) en pas
volledig effectief is na enkele weken. Bij acute
nood, bv. een dreigende wervelcollaps, is een
LHRH Analoog tegenaangewezen. Enkele jaren
geleden werd een nieuwe klasse medicatie
geïntroduceerd, de LHRH antagonisten. Dit zijn
moleculen die de secretie van LHRH in de
hypofyse (ook van FSH) stil leggen.

We hebben dus, anno 2015, een verfijnde
vorm van castratie die in de literatuur verhullend
beschreven wordt als ADT (Androgen Deprivation
Therapy – androgeen deprivatie therapie) maar
wat doen we er mee? De term is correct daar we
buiten de testosteronproductie van de testikels (+
95%) nog rekening moeten houden met de
testosteronproductie uit de bijnieren en in de
prostaat zelf die niet beïnvloed worden.

Vervelende nevenwerkingen
Ook bij deze eerstelijnsbehandeling blijven de

nevenwerkingen gekend: seksuele stoornissen en
verdwenen libido, verhoogde vetmassa en verlies
van de spiermassa, warmteopwellingen met
vervelende transpiratie, verminderde botdichtheid,
stofwisselingsstoornissen, stemmingsstoornissen
en daarbij de verhoogde mogelijkheid tot
cardiovasculaire stoornissen en zelfs overlijden.
Deze waslijst verschilt uiteraard van man tot man,
maar moet ons laten nadenken of castratie in de
behandeling van prostaatkanker ook echt nodig is
en waar de juiste indicaties liggen.

Behandeling op maat van het
risico
Er is een consensuele trend om de

laagrisicokankers niet meer invasief te
behandelen (actief opvolgen is de boodschap) en
castratie mag gerust geteld worden als invasieve
behandeling. Bij symptomatische prostaatkanker,
gewoonlijk met metastasen, blijft het de eerste
keuze omdat genezing hier onmogelijk is en we
dit stadium van de ziekte liefst veranderen in een
chronische aandoening. Ook simultane
behandeling met radiotherapie is een bewijsbare
kaart gebleven bij oudere patiënten, zeker voor
het T3 stadium. De behandeling preventief bij
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castratie bestaat voornamelijk uit een volledige,
klare informatie van de patiënt, bewegen met
lichamelijke inspanning en gezonde voeding
blijven steeds aangewezen. Intermittente
behandeling blijft zeker aangewezen bij patiënten
waar men een goede respons krijgt na een korte
periode van ADT.

Nieuwe medicijnen
We mogen niet vergeten dat er nu hormonale

behandelingen zijn zonder castratie, in de eerste
plaats de anti-androgenen en in de tweede plaats
de blokkers van de bijniersteroïden. Hun rol in de
behandeling loopt van eerste keuze tot
castratieresistente prostaatkanker waar het
specifieke prostaathormoon dihydrotestosterone
(DHT) een rol krijgt in de functie van de
androgeenreceptoren (AR) in de
prostaatkankercel en de glucocorticoide
receptoren (GR) voor de groei van de
kankercellen. Een combinatiebehandeling van
castratie en anti-androgenen is jarenlang een

twistpunt gebleven tussen de experten. Deze
korte synopsis wordt de inhoud van het verhaal in
het volgend nummer.

Besluit
Voorlopig houden we onze eindconclusie

eenvoudig:

1. Een hormonale (castratie)behandeling bij
een patiënt met prostaatkanker is een ernstige
medische beslissing gefundeerd op objectieve
criteria, uitslagen van de behandeling en
voorlichting van de patiënt.

2. Eerstlijnscastratie van gelokaliseerde
prostaatkanker brengt geen verbetering van
overleving (integendeel) noch verbetering van
specifiek overlijden van prostaatkanker.

3. Indicaties voor hormonale behandeling zijn
duidelijk in de verschillende richtsnoeren van
professionele organisaties voor patiënten met
prostaatkanker.
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Prostaatkanker of goedaardige
hypertrofie? Test uw kennis!
MediPedia, ViVio bvba

1. Urinestoornissen bij mannen:
a. Zijn één van de voortekens van prostaatkanker.

b. Maken deel uit van het normale verouderingsproces en vereisen meestal geen doktersbezoek.

c. Kunnen wijzen op een reeks ziekten en vereisen dus een doktersbezoek.

2. Goedaardige prostaathypertrofie:
a. Kan het PSA-gehalte doen stijgen.

b. Kan het PSA-gehalte doen dalen.

c. Heeft geen weerslag op het PSA-gehalte

3. Wat is het verband tussen goedaardige prostaathypertrofie en prostaatkanker?
a. Goedaardige prostaathypertrofie is een voorteken van prostaatkanker.

b. Goedaardige prostaathypertrofie verhoogt het risico op prostaatkanker.

c. Er is geen enkel verband: beide ziekten kunnen naast elkaar bestaan, maar de ene leidt niet 
automatisch tot de andere.

4. Moet goedaardige prostaathypertrofie worden behandeld?
a. Nee, want het gaat om een goedaardige ziekte.

b. Ja, maar alleen als er symptomen zijn.

c. Ja, zelfs als er geen symptomen zijn.

Juiste antwoorden: 1c, 2a, 3c, 4b
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Henk Van daele
Markante vrouwen in de
geneeskunst
Michel Deruyttere
Dokter Michel Deruyttere, ooit specialist

inwendige ziekten in Leuven, is sinds enige tijd
stadsgids in Brugge en tevens secretaris van een
medisch - historische kring. Zijn belangstelling
voor geschiedenis ligt aan de basis van zijn boek
Markante vrouwen
in de geneeskunst
dat vorig jaar
verscheen. Dit
volumineuze werk
van bijna 400
bladzijden behandelt
kloosterzusters,
vrouwelijke artsen
(soms zonder het
vereiste diploma),
engeltjesmaaksters,
vroedvrouwen en
apothekeressen die
in de loop van de
geschiedenis een rol
hebben gespeeld
voor de menselijke gezondheid. De auteur laat
zijn overzicht ongeveer 6000 jaar geleden
beginnen bij de Soemerische beschaving in het
huidige Irak. Daarop volgen een aantal niet of
weinig bekende dames uit de oudheid en de
middeleeuwen. 

Een hoofdstuk over de eerste vrouwelijke
artsen in België en Nederland had voor ons iets
langer mogen zijn. Noteren we alleszins dat Isala
Van Diest (1842-1916), de eerste vrouwelijke arts
in België, haar diploma ging halen in Zwitserland
(in 1879) omdat meisjes hier nog niet tot de
universitaire studies werden toegelaten. Aletta
Jacobs (1834-1929) was de eerste Nederlandse
arts. Ze behaalde haar artsendiploma in haar
eigen land in 1878. Dan volgen hoofdstukken over
verpleegsters en onderzoeksters, met
memorabele figuren als Florence Nightingale en
Marie Curie. 

Een lang hoofdstuk is gewijd aan de
wetenschappelijke explosie van de geneeskunde
in de twintigste eeuw; hierin komt onder meer Els
Borst, arts en Nederlands minister, ter sprake. De

vrouwelijke Nobelprijswinnaars vormen een
afzonderlijk deel. Het boek eindigt met bekende
hedendaagse Vlaamse vrouwen in de
geneeskunde: Marleen Temmerman, Catherine
Verfaillie, Christine Van Broekhoven en Maggie
De Block. De ruimte die elke vrouw toebedeeld
kreeg, verschilt nogal sterk: al naargelang de rol
en betekenis krijgt een illustere onbekende soms
maar een halve pagina, terwijl andere dames in
een tiental bladzijden uitvoerig worden besproken. 

Op vrijdag 17 oktober 2014 zond Canvas de
Duitse film “Aus dem Leben der Hildegard von
Bingen” uit. Deze benedictines leefde van 1098
tot 1179 en zou, volgens de overlevering, een
zeer geleerde non zijn geweest: ze sprak en
schreef Latijn, dichtte en componeerde,
beoefende de plantkunde en de natuurkunde, en
ze had visioenen. Ze schreef ook een paar
geneeskundige boeken. Opvallend is dat ze ook
gesteenten gebruikte om ziekten te genezen.
Dokter Michel Deruyttere beweert op bladzijde 82
van zijn boek dat de geneeskundige opvattingen
van Hildegard von Bingen “brandend actueel” zijn.
Maar het is toch niet omdat Umberto Eco deze
non uit de twaalfde eeuw vermeldt in zijn roman
De naam van de roos dat we mogen besluiten dat
haar medische opvattingen nog waarde hebben.
Het is ook niet omdat de Oostenrijker Rudolf
Steiner (die geen arts was!) over Hildegard von
Bingen publiceerde, dat de medische geschriften
van deze kloosterzuster nog van enig
wetenschappelijk nut zouden zijn. Mogen we, bij
wijze van voorbeeld, even onder de aandacht
brengen dat Hildegard von Bingen borstkanker
behandelde met een zalf op basis van viooltjes en
bokkenvet? De arts Michel Deruyttere schrijft
hierover: “Op dit ogenblik is er nog geen enkel
wetenschappelijk bewijs dat deze zalf effectief zou
werken. Zoals altijd zijn er believers en non-
believers voor dergelijke middelen en steunen
sommige artsen en therapeuten in de alternatieve
geneeskunde deze behandeling” (blz. 78). Is dit
nu werkelijk nog het geval? 

Hoe belangwekkend het boek ook is, toch
hebben we enkele bedenkingen. Bij de lectuur
kregen we soms de indruk dat de auteur te veel
hooi op zijn vork nam, en dat de preciesheid van
de gegevens niet altijd werd gecontroleerd. Zo
lazen we op blz. 115 een foutieve geboorte- en
sterfdatum van de Engelse natuurkundige Isaac
Newton. 
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Of nog levende dames in een dergelijk boek al
een plaats verdienen, lijkt ons betwistbaar. Hun
levenswerk is immers nog niet af. Ook
biografische woordenboeken wachten meestal tot
na de dood van de betrokkenen om dan, met de
nodige historische afstandelijkheid, een
overzichtelijk beeld te kunnen schetsen. Maar
deze persoonlijke bedenkingen doen echter niets
af aan de verdiensten van de auteur. Markante
vrouwen in de geneeskunst is een boek dat we
graag hebben gelezen. Dit werk zal waarschijnlijk
ook door vele studenten worden gebruikt als
inspiratiebron. Talrijke eindwerken kunnen immers
vanuit dit boek vertrekken; we denken
bijvoorbeeld aan interessante scripties over
“Bekende vroedvrouwen in West-Vlaanderen”, of
“De eerste apothekeressen in Herentals” of
“Engeltjesmaaksters in Turnhout”, enz. 

Michel Deruyttere, Markante vrouwen in de
geneeskunst, Antwerpen-Utrecht, Houtekiet, 2014,
380 blz., ISBN 978 90 8924 316 4.

Rik Cuypers
Huisartsengeneeskunde, verleden
en toekomst.
30 jaar ICHO… meer dan een
opleiding.
Guy Gielis, Jo Goedhuys en
Brigitte Schoenmakers
Als patiënten worden we aandachtig bij het

lezen van een titel betreffende onze huisartsen.
Het boek bespreekt de evolutie van de werking
van het Interuniversitair Centrum voor
HuisartsenOpleiding. 

In dit orgaan werken de KU Leuven,
Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en de
Vrije Universiteit Brussel samen.

Het jubileum wordt niet behandeld door middel
van een historische opbouw, maar door een
samenvoegen van hoofdstukken met allerlei
beschouwingen van belanghebbenden. 

Het werk richt zich eerder tot de medische
wereld dan tot patiënten, maar voor
geïnteresseerden is het best leesbaar. Ik heb een
milieu ontdekt waar ik geen besef van had. De
taalgrens in ons land blijkt ook een grens te zijn in
de huisartsenwereld.

In het voorwoord komen de kwaliteiten van

een goede huisarts aan bod en wijst de schrijver
ook op de dualiteit van wetenschappelijk weten en
intuïtief handelen. Op gebied van vorming legt hij
de nadruk op netwerking en ervaring. Het ICHO
moet verder voor samenwerking zorgen.

Ik reduceer mijn twee bladzijden initiële
bespreking tot een vermelding van sleutelwoorden
die aan bod komen: de ziekteverzekering,
“Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022”, lokale
samenwerkingsverbanden van
huisartsenpraktijken, vertrouwen tussen huisarts
en patiënt, huisartsenzorg 24 uren per dag,
preventie een kerntaak, vergelijking van
Nederlandse en
Vlaamse
huisartsopleidingen,
historisch verslag
van een geneesheer
die afstudeerde in
1967, ICHO
internationale
erkenning,
Elektronisch
Medisch Dossier,
Klinische Praktijk
Richtlijnen, Evidence
Based Medicine,
Electronic Decision
Support, wereldwijde
conferenties over medisch onderwijs, stageleiders
en praktijkopleiders, Interuniversitair
Samenwerkingsverband Huisartsopleiding (ISHO),
opleiding van huisartsen in Afrika, Latijns-Amerika
en Vietnam, maatschappelijke
verantwoordelijkheid, levenslang bijscholen,
accrediteringssysteem, ethiek, e-learning, evolutie
van het nascholingssysteem, praktijkopleiding
kritisch bekijken, motivatie, leren uit fouten,
kwaliteitscontrole, academische opleiding,
opleidingspraktijken, gezondheidswerkers van de
eerste lijn, masterproef, methode Europees
toetsen, multidisciplinair, en maatschappelijke
verantwoordelijkheid. 

Guy Gielis, Jo Goedhuys en Brigitte
Schoenmakers, Huisartsengeneeskunde, verleden
en toekomst. 30 jaar ICHO ... meer dan een
opleiding, Leuven-Den Haag, Acco, 2014, 59 blz.,
ISBN 978 90 334 9819 0.
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Willy Walschaert
Handboek kanker
Henk Fransen
Wie net te horen heeft gekregen dat hij/zij

kanker heeft en in samenspraak met zijn arts een
keuze wil maken wat betreft behandelingen
binnen het spanningsveld van de reguliere en
alternatieve geneeskunde en al of niet een
voorkeur heeft voor
deze laatste
strekking, is dit het
geschikte boek.

Tevens verhel-
derend voor wie zich
dieper wil inleven in
de problematiek van
“kanker” of niet de
juiste woorden vindt
om een naaste, die
deze diagnose heeft
gekregen, te
steunen.

Artsen, verpleeg-
kundigen, maat-
schappelijke werkers en naar ik vermoed zelfs
politici die een mandaat in deze richting hebben
ontvangen, kunnen hieruit zeer nuttige informatie
halen.

Kanker blijft voor paniekreacties zorgen. Dit
boek tracht hieraan te verhelpen door overreacties
te kanaliseren naar een aanvaardbaar
stressniveau en zo op een serene wijze de
toestand onder controle te brengen en te houden,
zowel voor zichzelf als voor de naaste omgeving.

De auteur, tevens arts, gaat dieper in op de
dualiteit tussen de klassieke en de alternatieve
geneeswijze en behandelt de voor- en nadelen
van beide disciplines.

Hij tracht de “individuele mens met kanker” zijn
weg te doen vinden tussen enerzijds de reguliere
en de alternatieve strekking, en anderzijds
verduidelijkt hij de complexiteit van beide
geneeswijzen.

Na het lezen van het boek zal men echter niet
weten hoe kanker ontstaat, noch hoe men kanker
kan vermijden of hoe men volledig hiervan kan
genezen.

Men krijgt wel adviezen, waarover
kankerdeskundigen het eens zijn. Over de
belangrijkheid ervan in de strijd tegen kanker,
zoals: volwaardige voeding/lichaamsbeweging/niet

roken/ontgiften/stress verminderen/negatieve
omgevingsfactoren vermijden/steun
zoeken/aanwijzingen hoe kanker “eventueel zou
kunnen vermeden worden” .

Al deze items worden uitvoerig toegelicht.

De schrijver behandelt eveneens volgende
onderwerpen:

- Door middel van vragenlijsten leert hij u uw
gezondheidstoestand kennen.

- Hij geeft titels van boeken en websites, met
een korte beschrijving, welke betrekking hebben
op het onderwerp kanker.

- De verschillende methoden om kanker te
behandelen worden besproken met vermelding
van: werkingsmechanisme, onderzoeksresultaten,
oorsprong, duurtijd, bijwerkingen, voor- en
nadelen, locatie, prijs, bijzonderheden, conclusie.

- Vragen worden gesteld waarop de schrijver
een antwoord geeft.

- Onderwerpen zoals: voeding, ontgiften,
ademhaling, /stress en soortgelijke thema’s
worden eveneens op een duidelijke wijze
besproken.

Voor de doelgroep waar het woord “kanker” is
gevallen is dit boek een aanrader.

Henk Fransen, Handboek kanker. Hoe je
reguliere en alternatieve behandelingen optimaal
kunt combineren, Utrecht, Uitgeverij AnkhHermes,
2014, 327 blz., ISBN 978 90 202 11269.

Chris Coeman
Grote woorden bij kanker
Cindy Verhulst en Katrien
Vanhauwaert
Dit boekje met zijn contrasterende kleuren,

spreekt bij een eerste oogopslag al tot de
verbeelding en zeker niet alleen bij kinderen van
kankerpatiënten, voor wie het hoofdzakelijk
bedoeld is.

De eerste druk verscheen in 2014 bij Acco
Leuven-Den Haag en is geschreven door Cindy
Verhulst en Katrien Vanhauwaert, beiden
kindertherapeuten.

In het voorwoord wordt gesteld, dat kinderen
met heel wat vragen zitten over kanker en de
behandeling daarvan.
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De prenten in deze uitgave brengen inderdaad
op een eenvoudige, doch doordringende wijze
naar voren waar het in de verschillende rubrieken
om gaat. Deze illustraties zijn gemaakt door
Marianne Vanhauwaert.

De tekstkarakters zijn groot en kleurrijk.

Eerst worden de “cellen” van ons lichaam
voorgesteld door een lachend groepje grote roze
kleurige “emoticons” waarbij deze vergeleken
worden met de bouwstenen van een huis. Daarna
komt de uitleg: dat de kankercellen, met hun
kwaadaardig donkergrijs gezicht, de andere
gezonde cellen ziek maken en ze daarom moeten
gezocht worden door de dokter. Deze gebruikt
daarvoor een speciaal fototoestel, daar deze
slechte cellen zich overal in het lichaam kunnen
bevinden. Er wordt benadrukt dat kanker niet
besmettelijk is en er niemand schuld aan heeft.

Voorts wordt uitgelegd wat er moet of kan aan
gedaan worden.

- Een operatie wordt voorgesteld door een
mesje, dat de goede roze cellen scheidt van de
schadelijke zwartgrijze cellen

- Medicatie en chemotherapie wordt
gevisualiseerd met een baxter, die met grote
druppels de kwaadaardige cellen vernietigen.

- Bestraling wordt voorgesteld door een
brandende lamp die de slechte cellen wegveegt.

De bijwerkingen van de verschillende
behandelingen, worden gevisualiseerd door de
pijnlijke gelaatsuitdrukkingen van de roze gezonde
cellen en zijn zeer suggestief. Ook de psychische
belasting wordt in enkele eenvoudige korte zinnen
beschreven. (Verwarring, boosheid, verdriet,
angst, spanning…)

Er wordt veel aandacht besteed aan de
noodzaak van planning en organisatie tijdens en
na de behandeling.

Met korte zinnen, die kinderen gemakkelijk
kunnen aanvullen, wordt “het tijd maken voor
elkaar” gestimuleerd. Er wordt tevens aanbevolen
om te onthouden bij wie je terecht kan, als je het
moeilijk hebt. 

(Vriendjes, juf, jeugdbeweging….)

In een bepaald rubriekje wordt gevraagd aan
de dokter of de kanker te genezen is. De
verschillende mogelijkheden worden ook hier met
drie prenten visueel voorgesteld. Ofwel zijn het
allemaal lachende roze gezichtjes, ofwel tevreden
roze cellen maar met toch nog enkele grijze
spelbrekers ertussenin en ten slotte een hele
troep niet te vernietigen zwarte duivels die
grijnzen. Op de vraag of de kanker volledig
genezen kan zijn, wordt zeer voorzichtig
geantwoord. 

In de laatste bladzijden van het boekje worden
verschillende soorten tips beschreven.

- Wat kan er allemaal worden gedaan op
school, door de leerkracht en in de klas.

- Wat kunnen hulpverleners en
verpleegkundigen doen.

- Hoe gaan de ouders er zelf mee om.

De auteurs pleiten terecht voor het behoud
van het vertrouwen tussen ouder en kind.
Kinderen stellen dikwijls hun verwerking uit, uit
zorg voor hun ouders. Het kind op een
verstandige manier inlichten over wat er allemaal
gebeurt, is een belangrijke stap.

Cindy Verhulst en Katrien Vanhauwaert, Grote
woorden bij kanker, Leuven-Den Haag, ACCO,
2014, 43 blz., ISBN 978 90 334 9825 1.
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De EAU (de Europese Vereniging van
Urologie) organiseert jaarlijks een hele reeks van
congressen maar het belangrijkste is het jaarlijkse
grote EAU congres. In een eveneens jaarlijkse
gewoonte neemt ook Europa Uomo met een
delegatie deel aan dit congres. Het is bij uitstek de
gelegenheid om de experten te horen, bij te leren
en contacten te leggen voor onze verenigingen.

Opvolging aan de top van de EAU
Dit jaar was er een bijzondere omstandigheid,

Prof. Abrahamsson, zolang wij weten secretaris-
generaal van de EAU gaf de fakkel door aan zijn
goede collega Prof. Manfred Wirth ook een goede
bekende en vriend van Europa Uomo. Voor onze
urologen zijn goede relaties met de
patiëntenorganisaties een belangrijk gegeven en
daar willen zij best wat in investeren.

Hebben wij daar wat kunnen
leren?
Natuurlijk, er is altijd veel nieuws op te pikken,

de deelnemers komen tenslotte naar deze
congressen om bij te leren en kennis te nemen
van de resultaten van recente studies.

Een voorbeeld en ja het gaat over een slechte
gewoonte.

Rokers lopen een groter risico om
te hervallen na
prostaatkankerchirurgie.
Wij linken roken over het algemeen aan

longkanker en vergeten daarbij dat er nog een
hele reeks kankers zijn waarbij roken eveneens
een rol (kan) speelt. Denk aan blaaskanker, hals
en nekkankers, keelkanker en nu dus ook
prostaatkanker. Het gaat er niet steeds om dat
deze kankers door roken veroorzaakt wordt, maar
er is steeds een negatieve link tussen beide. 

Wat is er gerapporteerd?
Een onderzoeksgroep onder leiding van Dr

Malte Rieken (Univ. Hosp. Basel, Zwitserland)
hebben 7.191 mannen die tussen 2000 en 2011
een radicale prostatectomie ondergingen
gedurende enkele jaren na de ingreep gevolgd en
hebben daarbij hun rookgewoonten in rekening
gebracht.

Drie groepen patiënten werden met elkaar
vergeleken. 2.513 (34,9%) van de mannen
hebben nooit gerookt, 2.269 (31,6%) stopten de
slechte gewoonte en 2.409 (33,5%) deden
gewoon verder.

De mannen die rookten of recent stopten met
roken hadden een significant grotere kans om met
een stijgend PSA geconfronteerd te worden.
Significant wil zeggen dat het vastgestelde
verschil enkel met de factor roken kan verklaard
worden, niet met het toeval. Ook mannen die
meer dan 10 jaar geleden met roken stopten
hadden nog steeds 20% meer kans op een
herval. De mannen die bleven roken hadden een
meer dan twee maal zo grote kans  (+126%) op
herval dan de nooit rokers.

De periode van 10 jaar om terug de situatie
van niet rokers te benaderen is ook terug te
vinden bij het verhoogde risico op longkanker.

Na chirurgie is het terugwinnen
van een normale potentie eerder
uitzondering
Dit horen we natuurlijk niet graag, maar allicht

vermoeden heel wat van onze collega’s dit.
Problemen met de erectie zijn dan ook het meest
gevreesde en ongewenste neveneffect van een
behandeling van prostaatkanker. Toch wordt dat
regelmatig ook aan ernstige studies onderworpen.

Een groep onder leiding van Dr Mikkel Fode
(Herlev Hosp. Kopenhagen) vroegen patiënten 23
maand na hun operatie om een vragenlijst in te
vullen over hun seksueel functioneren. Daar
voegden zij een supplementair vraagje aan toe:
“Is uw erectie even goed als vóór de operatie?”
Slechts 14 (6,7%) van de 210 deelnemende
patiënten antwoordden bevestigend.

49 patiënten (23,3%) rapporteerden dat hun
erectiele functie minder goed was dan voorheen. 

Dit is de eerste keer dat dit “fenomeen” echt
onderzocht werd met behulp van een
gestandaardiseerde vragenlijst en er is zeker nog
een vervolg nodig, 93% van de mannen
rapporteerden in alle geval problemen. Al is nog
niet duidelijk of er in deze ook sub-groepen
onderscheiden kunnen worden die beter of minder
goed scoren. Wordt zeker vervolgd.

EAU Madrid 2015 notities (1)
Erik Briers
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Voor de agenda

European Prostate Awareness Day 2015
(EPAD 2015)

Woensdag 16 september 2015
Europees Parlement Brussel

Europese Patiëntendag Prostaatkanker
Zaterdag 19 september 2015

UZ Brussel (auditorium Kiekens)
Brussel

PI 14(2015)2 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie  26/05/15  15:22  Pagina 23



‘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

PI 14(2015)2 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie  26/05/15  15:22  Pagina 24


