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“Wij Ook Belgium vzw” is een onafhankelijk
ondersteuningsnetwerk voor mannen met prostaataandoeningen.
Het doel van dit netwerk is de aandacht oproepen voor
prostaataandoeningen bij het publiek en de problemen die ermee
gepaard gaan.

“Wij Ook Belgium” is een zelfhulporganisatie die beheerd en
geleid wordt door prostaatpatiënten. Als lid wordt u opgenomen in
deze vereniging van lotgenoten die ijveren voor een betere
informatie, opleiding en optimale diagnose en behandeling van
prostaatproblemen. Vergaderingen met experten worden ingericht
om uw medische, emotionele en andere vragen te begrijpen. Deze
voorlichting en uitwisseling van ervaring vervangt geen
artsenconsultatie en bij medische problemen raadpleegt u steeds de
huisarts.

De vereniging wil de patiënten voldoende voorlichten om de
noodzakelijke communicatie tussen arts en patiënt te
vergemakkelijken waarin de patiënt erkend wordt als een
volwaardige partner.

Tevens wil de vereniging behulpzaam zijn door betrokkenheid en
meevoelen rond de mogelijke lichamelijke, geestelijke en sociale
problemen die we allemaal persoonlijk meemaken of kennen.
Hiervoor is er eveneens een programma Feel+ ontwikkeld om aan
deze problematiek bij te dragen.

Ook niet-prostaatpatiënten kunnen lid worden. U kan lid worden
door uw persoonsgegevens (naam, adres, eventueel
telefoonnummer en e-mail) door te geven aan het secretariaat van
Wij Ook Belgium vzw of via de website www.wijook.be. In de
lidmaatschapsbijdrage is een abonnement op PROSTAATinfo
inbegrepen.

Wij Ook Belgium

Wij Ook Belgium vzw -/- Nous Aussi Belgique -/- Wir Auch Belgien
Een chapter van ”Us Too International”

Founding member of
Europa Uomo, “The European Prostate Cancer Coalition”.

Secretariaat Wij Ook Belgium vzw
Lange Gasthuisstraat 35-37
2000 Antwerpen
Tel: 03/338.91.54
Fax: 03/338.91.52
e-mail: info@wijook.be
Web: www.wijook.be
IBAN: BE78 4037 1493 0186
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hun voor- en nadelen. Ik kreeg zelfs statistieken
en grafieken te zien waarop per arts en per
behandeling de nevenwerkingen waren af te
lezen zodat ik volledig ingelicht werd over de
kwaliteit van het centrum.

Tot mijn grote verwondering had het centrum
dat jaar nog maar vijf kankers met metastase
behandeld. Alle andere prostaatkankers waren
vroegtijdig opgespoord en zo nodig behandeld.

Men vertelde mij ook dat ik even tijd had om
rustig na te denken wat voor mij en mijn partner
de beste oplossing was. Ik kreeg bij het buiten
gaan de patiëntenbrochures die samen met de
EAU ontwikkeld waren en de gegevens van de
contactpersoon van de patiëntenvereniging.

Het begon mij stilaan te duizelen. Was ik
geen voorzitter van die vereniging? Ik besefte
dat onze doelstellingen verwezenlijkt waren en
wij de vereniging moesten herdenken. 

En toen… werd ik wakker en besefte dat er
nog heel veel werk was.

Tegelijk opperde ik het volgende idee. Als
onze 4.000 lezers van PROSTAATinfo dit jaar
één keer de man in de bus zijn en een andere
man of vrouw inlichten over één van
bovenstaande aspecten van de prostaat dan
komt mijn droom al een beetje dichterbij.
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5     Wij moeten als team blijven samenwerken 
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       Dewilde] Hartelijk Proficiat Louis en Een 
       dynamisch bord in het Middelheim [Rik Cuypers]
15   Wachten [Henk Van daele]

Ik zat op de bus op weg naar… De bus zat
vol mannen. Tot mijn verbazing ging het gesprek
over hun prostaat. Allemaal wisten ze dat ze een
prostaat hadden. Alle mannen boven de 50
kenden zelfs de waarde van hun PSA. Hun
huisdokter had hen aangeraden vanaf 45 jaar
hun PSA te laten meten. Hij had hen uitgelegd
waarom en wat de volgende stappen konden
zijn. Ze hadden allemaal gekozen om de test te
laten doen. Voor één keer hadden ze voor hun
eigen gezondheid gezorgd.

Er was er eentje in behandeling voor
goedaardige prostaatvergroting en die wist
haarfijn uit te leggen dat slecht plassen niets met
prostaatkanker te maken had en daar geen
signaal van was.

Een andere had een licht verhoogd PSA
maar met MRI-beeldvorming was vastgesteld dat
hij een laagrisico kanker had en hij werd gevolgd
in active surveillance.

Een derde had een PSA lager dan 1 en was
door zijn huisarts ingelicht dat hij zich de eerst
volgende vijf jaar niet meer moest laten testen.

Ikzelf was met mijn partner op weg naar mijn
uroloog in het gespecialiseerde
prostaatkankercentrum omdat ik een verhoogd
PSA had en er met MRI en een biopsie was
vastgesteld dat er best ingegrepen zou worden.

In het centrum wachtte een multidisciplinair
team op mij. Haarfijn werden mij en mijn partner
alle behandelingsmogelijkheden uitgelegd met

16   Kort [Brigitte Dourcy-Belle-Rose]
18   In de schaduw van Kos: Stichting Kankerregister 
       [Prof. Louis Denis]
20   Getuigenis van een patiënt [Rik Cuyters]
23   Als je als vader kanker hebt, wat betekent dat 
       voor het gezin? [Dineke Verkalk en Paul Boeien] 
       

Omslagfoto
Dr. Luc Dewilde en Rik Cuypers
aan de stand Wij Ook vzw tijdens
de uitreiking van de Elautprijs
2016 (BVU) in het Paterspand te
Turnhout. ©Jonas Van Bouwel

Editoriaal: Beste Lezer
André Deschamps, Voorzitter Wij Ook België vzw

Beste Lezer,
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3.000.000
In Europe (EU 27, 2012) 3.000.000 men live with prostate cancer.
Each year 360.000 men learn that they have prostate cancer

and 71.000 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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Per-Anders Abrahamsson,
uittredend secretaris-
generaal van de EAU
Vrije vertaling door Luc Dewilde
uit Simon Crompton, Cancer-
World Vol:66 May-June 2015.
Competitiestrijd dat eindelijk tot een einde

moet komen en specialisten die zich moeten
hyperspecialiseren en leren samenwerken met
andere disciplines in het belang van de patiënten
lijken de meest nijpende kwesties te zijn voor Per-
Anders Abrahamsson. De gedistingeerde grote
Zweed die aftreedt na 11 jaar aan het roer van de
European Association of Urologists (EAU) te
hebben gestaan, gaf recent een interview aan
CancerWorld.

Abrahamsson wijst meteen –zoals hij al vaak
deed aan het adres van Europese politici– op het
feit dat urologische kankers (zijnde prostaat, nier,
blaas, testis en penis kankers) samen één derde
van alle kankers uitmaken. In een maatschappij
die over beperkte middelen en over nog
beperktere tijd beschikt om dit in beschouwing te
nemen, moet iedere urologische kanker op het
voorplan geplaatst worden als zijnde primordiaal.

“Wij moeten samenwerken als één team” zegt
P-A. Abrahamsson, professor in de urologie aan
de Universiteit van Lund en voorzitter van het
urologisch departement in Skåne, Zweden. “Het is
voor mij een belangrijke taak geweest om in de
EAU te betrachten en te helpen alle mensen die
betrokken zijn met kanker onder één dak te
brengen.” Hij vertelde aan Simon Compton van
CancerWorld dat hij juist terugkwam van een
meeting van de European Cancer Organisation
(ECCO) in Brussel, en dat hij bezorgd was over
de recente beslissing van ESMO om ieder jaar
hun eigen congres te houden in plaats van verder
samen te werken met ECCO aan de organisatie
van het tweejaarlijks European Cancer Congress.
Voor Abrahamsson zijn het uitbouwen van een
sterk ECCO en alle disciplines te laten
samenwerken in het belang van de patiënten
synoniem. Maar de zaak wordt moeilijker gemaakt
door spanningen veroorzaakt door de

toenemende rol van orgaanspecifieke
subspecialiteiten bij kankerziektes.

De competentiestrijd tussen medische
oncologen en urologen is een bijzondere bron van
ergernis. In sommige Europese landen spelen
urologen –in principe chirurgen van opleiding– de
centrale rol in de behandeling van urologische
kankers, alhoewel er zich meer en meer in de
oncologie specialiseren. Velen zien weinig
voordeel in het afstaan van de controle over
kankerpatiënten aan medische oncologen die
minder kennis hebben over bijvoorbeeld de
prostaat. Medische oncologen, zeggen zij, zouden
slechts op hun uitdrukkelijk verzoek betrokken
moeten worden, eerder dan dat zij de zorg
zouden coördineren.

Derhalve, ondanks het feit dat “samenwerken”
voor Abrahamsson een mantra is, is het bereiken
hiervan voor urologische kankers in Europa uiterst
moeilijk. “In sommige landen is er een hevige
strijd”, zegt hij. “In Duitsland bijvoorbeeld nemen
de urologen vrijwel de hele behandeling op zich,
inclusief chemotherapie, en ze werken helemaal
niet samen met de medische oncologen” er aan
toevoegend dat er binnen de EAU-urologen zijn
die onafhankelijk willen zijn van alle andere
specialismen, niet enkel van medische oncologie
maar ook van gebieden zoals beeldvorming. Maar
hij is er rotsvast van overtuigd dat dit niet de weg
voorwaarts is. “Dit mag en zal niet gebeuren” zegt
hij: “Je kunt niet alles willen doen”. 

Wij, orgaanspecialisten, moeten hecht
samenwerken met alle andere specialismen die
met kanker betrokken zijn –mensen van de

Wij moeten als team blijven
samenwerken, 
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beeldvorming, radiotherapeuten, medische
oncologen, basis wetenschappers,
verpleegkundigen– en daarom denk ik dat de
multidisciplinaire visie van ECCO zo belangrijk is.
Hij beweert dat de meeste urologen binnen de EU
inderdaad op een multidisciplinaire manier
werken. “Het is de enige weg voorwaarts, want
het is wat de patiënten verlangen.”
Het is duidelijk dat chirurgie niet
alles kan genezen
“Bij urologische kankers gaat het er

voornamelijk om het toepassen van adjuvante en
neo-adjuvante bestraling, en in sommige gevallen,
zoals bij testiculaire kankers, gebruik van
chemotherapie. Ik herinner mij een medische
student in mijn cursus die in de jaren ’70 stierf ten
gevolge van een testiculaire kanker, maar
tegenwoordig genezen wij in Noorwegen en
Zweden 99% van onze patiënten met testiculaire
kanker. Dit is een prachtig voorbeeld waarom wij
moeten samenwerken en ik kan deze
aanhoudende strijd tussen verschillende
organisaties niet begrijpen”. Tijdens de laatste vier
jaren van Abrahamssons termijn als secretaris
generaal, die tot een einde kwam in maart, heeft
hij zijn aandacht meer en meer toegespitst naar
de politiek, en hij grapte dat zijn volgende rol
secretaris-generaal van de Verenigde Naties zou
worden. Maar hij blijft hoopvol dat de strijd
spoedig beëindigd zal zijn. 
Samenhorig Werken -
“Consensual Working”
“Er zijn dinosaurussen die vechten teneinde te

behouden wat zij aan twee kanten hebben, maar
ik ben optimistisch dat dit binnen vijf jaar tot de
geschiedenis zal behoren. Patiëntenverenigingen
zoals Europa Uomo geraken beter en beter
georganiseerd en vragen allen als één team
samen te werken, en wij hebben politiekers in
Brussel gevraagd naar hetzelfde uit te kijken.”
Abrahamsson heeft niet veel tijd over voor
dinosaurussen, hiërarchieën of hen die
aandringen om in termen van “aan het hoofd van”
aangesproken te worden. Hij behoort tot de
Scandinavische school van informele openheid,
en legt met fierheid uit dat iedereen waarmee hij
samenwerkt in zijn ziekenhuis en in het EAU-
hoofdkwartier in Arnhem, in Nederland, hem Per-
Anders noemen, of zelfs Papa Pelle, een
koosnaam die ooit in familiale kring werd
gelanceerd. Wanneer hij de taak als secretaris
generaal van de EAU in 2007 overnam,
veranderde hij het bestaand management dat in

militaire stijl was opgebouwd in een meer
consensuele structuur met vier teamleiders die hij
“alles kan toevertrouwen”. Het was gebaseerd op
de structuren in zijn eigen ziekenhuis. Het is meer
tijdrovend maar ik geloof er volledig in omdat het
over wederzijds vertrouwen gaat.”

Zo is “Consensual Working” voor urologische
kankers in zijn optiek bijgevolg uiterst zinvol. En,
op het gebied van prostaatkanker, des te meer
door de verspreiding te ondersteunen van
gespecialiseerde multidisciplinaire
prostaatkankerunits, tussen haakjes voor
borstkanker reeds goed ingeburgerd. In 2011
promootte de European School of Oncology het
concept van prostaatkankerunits in een artikel in
het European Journal of Cancer, en zette hetgeen
hierbij betrekking had uiteen in termen van
beroepsopleiding en praktijkervaring. Het concept
draait om twee principes: iedere chirurg en iedere
radiotherapeut die patiënten met prostaatkanker
behandelt moet zich in die specifieke aandoening
specialiseren, en volume staat gelijk aan kwaliteit.
Partnership met de European
School of Oncology
De EAU ontmoette de

ESO tijdens de EMUC
meeting in Lissabon in
november 2014 teneinde
de prostaatkankerunits te
bespreken. “Wij werken
samen aan dit item, en ik
ben er van overtuigd dat
wij een partnership met
de ESO zullen kunnen
ondertekenen omdat onze
doelstellingen dezelfde
zijn. Wij staan volledig
achter het concept van de
units. Reeds in vele landen, onder meer in het
Verenigd Koninkrijk, ben je nu verplicht een
bepaald quota aan operaties per jaar te halen en
zowel de follow up als de afloop te documenteren
om tot het uitvoeren van een bepaalde procedure
toegelaten te worden. Ik ben er van overtuigd dat
dit uiteindelijk in alle Europese landen toegepast
zal worden, maar dat zal nog een zekere tijd
aanslepen. In Duitsland bijvoorbeeld heb je meer
dan 120 centra die radicale prostatectomies
uitvoeren, wat niet aanvaardbaar is. Indien je niet
over een heel team medewerkers kunt
beschikken, waaronder bekwame pathologen,
technici voor de beeldvorming, gespecialiseerde
verpleegkundigen en allerhande paramedici die
helpen met het postoperatief verloop bijvoorbeeld
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bij incontinentie, zou je geen toelating mogen
hebben tot het uitvoeren van deze chirurgische
ingrepen.”
Druk vanwege patiënten
Weeral is het de druk uitgaande van de

patiënten die, om verzekerd te zijn van een
‘evidence of good outcome’ (lett.: evidentie van
goede afloop), de grote kracht zal moeten
uitmaken om centra van uitmuntendheid uit de
grond te stampen. ”Uiteraard sturen ze aan op de
beste centra en dat is wat gaat gebeuren in
Scandinavië zowel als in het Verenigd Koninkrijk.
Daarom werken wij, in centra zoals het onze, als
broeders en zusters samen met andere
disciplines.” 
Vroege research
Research op het gebied van prostaatkanker

heeft steeds een centrale plaats ingenomen in de
carrière van Abrahamsson, naast zijn werk als
clinicus en professor. Zijn innovatieve research in
de jaren ’80 en vroege jaren ’90 voor
prostaatkanker heeft geleid tot de ontdekking van
nieuwe soorten van neuroendocriene cellen en de
door hen geproduceerde peptiden, die ook
geïdentificeerd werden als verantwoordelijk voor
de stimulatie van progressie bij sommige types
van agressieve kankers. Heden is er een
toegenomen interesse in de neuroendocriene
differentiatie als marker voor de agressiegraad
van prostaatkanker.
Malmö
Maar in 1980 besloot P-A. Abrahamsson dat

hij uroloog wenste te worden en geen algemeen
chirurg, en verlegde hij zijn activiteit naar het
universitair ziekenhuis van Malmö.” Op dat
ogenblik had ik geen idee over de technologieën
en de nieuwe heelkundige technieken die mijn
specialiteit zouden gaan veranderen” zegt hij. “In
de vroege jaren ’80 zouden we ons niet hebben
kunnen inbeelden dat wij ooit
niersteenverbrijzelingen zouden uitvoeren met
schokgolven of lasers, en we zouden niet hebben
kunnen dromen van het uitvoeren van radicale
prostatectomie om een prostaatkanker te
genezen. Wij dienden oestrogenen toe voor een
uitgezaaide aandoening en indien we de diagnose
stelden van een peniele kanker werd deze
gewoonweg geamputeerd.”
Neuroendocriene prostaatcellen
Het was Lars Wadström, diensthoofd urologie

in Malmö, die Abrahamsson de ambitie gaf

research te gaan doen, en het was in zijn
doctoraatsthesis in 1988, dat Abrahamsson zijn
werk over neuroendocriene cellen in de prostaat
vastlegde. Op basis van dit werk werd hij in 1991
gevraagd om in het urologisch departement van
het Rochester Medical Center in New York
directeur te worden van het laboratorium en
adjunct professor in 1993. 

Tijdens die drie jaren aldaar omringde hij zich
met moleculaire biologen van heel de wereld,
publiceerde hij 45 naslagwerken en –dank zij de
invloed van het departementshoofd Abraham T.K.
Cockett– legde hij ruime contacten in de
urologische wereld. Sedertdien verwierf
Abrahamsson alom bekendheid voor zijn
bekwaamheid als internationale netwerker. Bij zijn
terugkeer naar Malmö geraakte hij echter
ontgoocheld dat hij geen functie kon krijgen als
departementshoofd, en gebruikte hij zijn ervaring
als netwerker om spreekbeurten te geven over
zijn researchwerk. Op een spreekbeurt in Londen
in 1995 ontmoette hij Frans Debruyne, toen
directeur generaal van de EAU, die hem zei:
“Eens zal je secretaris generaal worden.” Kort
nadien werd hem gevraagd lid te worden van het
wetenschappelijk comité- en zo is zijn
betrokkenheid met de EAU gestart.
Diensthoofd urologie Malmö en
Lund
In 1998 werd hij chairman van het

departement urologie aan de universitaire
ziekenhuizen van Malmö en Lund, en vervolgens
in 2000 voltijds professor urologie aan de
universiteit van Lund. De twee universitaire
ziekenhuizen zijn nu samengesmolten tot het
universitair ziekenhuis van Skåne. “Wij zijn nu niet
langer concurrenten voor mekaar en we zijn nu in
staat alle kennisvelden te omvatten.
Na 40 jaar klinisch onderzoek
Na 20 jaar dient hij zich later dit jaar terug te

trekken als hoofd urologie. Zijn terugblik op de
uitdagingen van het verleden en zijn zicht op de
komende opportuniteiten gaven aanleiding tot een
mix van 40 jaar klinische, research, management
en politieke ervaring. Op het gebied van
prostaatkanker is misschien het opvallendste feit
zijn visie dat een universele screening voor
prostaatkanker een realistische optie is gebaseerd
op het vroegtijdig bepalen van, en indien nodig te
herhalen, PSA-metingen, maar zonder het
vanzelfsprekend ingrijpen met biopsiename of
heelkunde bij vaststellen van gestegen PSA-
waarden (zoals het echter vaak de norm
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geworden is).
Lessen leren uit opgeslagen
bloedmonsters
Zijn visie is gebaseerd op research van zijn

eigen departement door gestockeerde
bloedserumstalen te gebruiken van 20.000
mannen met een leeftijd tussen 35 en 45 jaar,
waarvan bij 900 hiervan later prostaatkanker werd
gediagnosticeerd in het ziekenhuis. Gedetailleerde
analyses tonen aan dat lage PSA-waarden op 45
jarige leeftijd wijzen op een zeer laag risico op
prostaatkanker, maar dat waarden hoger dan 1,5
later een risicotoename inhielden. 

“Dit toont duidelijk aan dat je op redelijk jonge
leeftijd je PSA-basiswaarde moet laten bepalen.
Indien deze laag is mag je vijf jaar wachten
vooraleer het terug te laten bepalen. Is het hoger,
moet je meer testen laten uitvoeren op
regelmatigere tijdstippen.” zegt P-A.
Abrahamsson.
De ERSPC-studie
Een

internationale
gerandomi-
seerde studie
met 18 jaar
follow-up,
gecoördineerd
door het
Erasmus
Medical Centre
in Rotterdam
(de ‘European
Randomised
study of
Screening for
Prostate
Cancer’ of
ERSPC) toont
aan dat een
dergelijke
procedure de
kans om van
prostaatkanker te overlijden met 50% vermindert,
dit is meer dan elke screening studie voor
borstkanker ooit heeft aangetoond.

Degenen die afkerig zijn van PSA-bepalingen
wijzen op het feit dat dit een inaccurate indicator
van prostaatkanker is, en dat gestegen waarden
vaak het resultaat zijn van andere aandoeningen
of indolente tumoren. Het kan leiden tot onnodige
ongerustheid, risicovolle biopsies en onnodige

behandeling, met mogelijks incontinentie en
impotentie tot gevolg. Voorstanders zeggen dat
het ruim uitgevoerd moet worden omdat het een
betere kankermarker is dan deze waarover wij
beschikken voor elk ander type kanker en kan
leiden tot vroegtijdige levensparende ingrepen.
Abrahamsson begrijpt de houding van de twee
kampen. Hij wenst dat nationale screening
programma’s zouden opgestart worden die PSA-
testen zouden gebruiken op een meer overwogen
wijze, naast actieve opvolging. Maar hij erkent dat
dit een verandering van mentaliteit vereist, zowel
van de klinische staf als van de patiënten, om de
resultaten te interpreteren. 
De toekomst, PSA-testen vanaf 40
jaar?
“Het gevaar dreigt dat zodra een PSA-waarde

een rode vlag tot gevolg heeft, alles van start
gaat. De patiënt krijgt schrik en de zaken gaan
zeer snel vooruit. Wij willen dit niet zien gebeuren,
bijgevolg moet men de patiënten, de
aanverwanten en de gezondheidzorgers
opvoeden om weloverwogen te handelen. Dat zal
tijd vergen en wij kunnen geen
massascreeningprogramma’s zomaar direct
opstarten. Maar ik ben er wel van overtuigd dat
misschien, in de toekomst, de beslissing om te
testen zal gebeuren op basis van een PSA-
bepaling die gebeurd is rond uw 40ste, behalve
natuurlijk indien er een familiale voorgeschiedenis
is, in welk geval de noodzaak voor regelmatige
bepaling natuurlijk vereist is.” 

Abrahamsson wacht meer resultaten af van de
Europese gerandomiseerde trials vooraleer het
idee over te maken aan de beleidsmakers. Maar
hij staat op het punt een dankrede te presenteren
over het onderwerp op de volgende meeting van
de American Urological Association in New
Orleans. De reactie zal interessant zijn, gezien het
feit dat de Amerikaanse artsen een lange
geschiedenis hebben om eerder met chirurgie dan
met actieve opvolging te reageren op een
vroegtijdige diagnose van kanker.
Vooruitgang op het gebied van
prostaatkanker wordt vertraagd
door basis- en gapende hiaten in
de research
Wat betreft de behandeling voor

prostaatkanker heeft Abrahamsson gemengde
gevoelens over de vooruitgang die geboekt werd.
De “bloedige troep”, in zijn geheugen indachtig,
van de radicale prostatectomie bij zijn intrede in
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Prof. Abrahamsson als spreker op een
Europa Uomo patiëntenseminar in

Stockholm (2009)
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Zweden in 1987, verwondert hij zich over de
precisie van de Da Vinci robotten waarmee de
chirurgen vandaag in Malmö 500 prostatectomies
per jaar verrichten en de daaruit volgende
vermindering in incontinentie en impotentie. Maar
tegenover al die technologische innovatie, wordt
de vooruitgang in de behandeling van
prostaatkanker nog steeds vertraagd door een
aantal basis- en gapende gaten in de research.
Tot nu toe geen gerandomiseerde
trials die chirurgie en bestraling
vergelijken
“Deze die prostaatkanker behandelen zitten

steeds met het probleem dat er geen
gerandomiseerde trial bestaat die radiotherapie
vergelijkt met chirurgie. Maar wij zijn er hier één
gestart in het departement, die werkelijk patiënten
randomiseert voor radiotherapie of voor radicale
prostatectomie. Het moest echt gedaan worden.
Gewoonlijk, in de wereld, kijken de mensen naar
Scandinavië op als het gaat om de best
gerandomiseerde trials, de ‘landmark studies’, als
gevolg van ons gezondheidsstelsel, maar ook
omdat onze patiënten historisch gezien meer
geneigd zijn zich te laten randomiseren. Het is
quasi onmogelijk patiënten te randomiseren in de
Verenigde Staten.” Abrahamsson zal niet uitkijken
naar een volledige opruststelling, hij zal
verdergaan als clinicus in het ziekenhuis, en
hopelijk zal de tijd die nu vrijkomt hem toelaten
nieuwe research verder te zetten. Hij wenst de
karakteristieken van stamcellen van kankercellen
te onderzoeken, nieuwe combinatiebehandelingen
uit te testen inclusief chemotherapie en betere
manieren te vinden om de meest agressieve
kankers te identificeren en aangepaste
behandelingen hiertegen uit te werken. Zijn team
is reeds gestart met onderzoek op stamcellen in
samenwerking met Norman Maitland, directeur
van het York University’s Cancer Research Unit in
het Verenigd Koninkrijk en met Jack Schalken,
directeur van de urologische research aan de
Radboud University Medical Centre in Nederland.
Er zijn teveel superego’s tussen
de dokters, politici en CEO’s
Maar hij is benieuwd hoe hij zou kunnen

omgaan met het feit van niet meer te reizen. Zijn
taak bij de EAU vereist ieder jaar tienduizenden
mijlen, en hij is nieuwsgierig te weten of hij
misschien verslaafd zou zijn aan reizen. Vroeg in
zijn carrière startte hij met het leggen van
internationale contacten, reizend naar Polen voor
verscheidene medische hulpmissies tijdens de

staat van beleg en de economische crisis in de
jaren ’80 (hij werd bekroond met een Red Cross
medaille voor zijn werk). Sindsdien reisde hij op
regelmatige basis naar Centraal en Oost-
Europese landen om lezingen te geven, niet enkel
Polen maar ook Rusland, Servië, Oekraïne en
Roemenië. Hij werd bekroond met een ere-
professoraat in de meeste van deze landen. 

“De enige echte uitdaging in mijn carrière was
het gebrek aan tijd.” zegt hij. ”Nu denk ik dat, als
er iets is in de komende jaren dat ik zou kunnen
doen, het verder werken in de internationale
arena zou kunnen zijn en hen mijn ervaring en
mijn netwerken aanbieden. Ik ken zoveel
opinieleiders in de urologie en de oncologie.” 

En het is daar dat hij zou kunnen inspelen als
een soort van ‘peacemaker’ in de stijl van de
Verenigde Naties. “Tijd is zo kort, het is gek. Er
zijn te veel superego’s tussen de dokters, de
politici en de CEO’s. Je vindt ze overal. Ze
moeten hun ego’s afzwakken. We moeten
vreedzaam samen kunnen zitten en mekaar niet
meer bevechten.
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Prof. Abrahamsson tijdens het EAU-congres
van 2014 bij de overhandiging van de Life
Time Achievement Award aan die andere

bekende uroloog… ©EB
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Vóór 1980 werd
de diagnose van
prostaatkanker (PK)
meestal toevallig
gesteld aansluitend op
een rectaal onderzoek
dat verdacht was, of
minder toevallig
omdat patiënten met
pijn door botuitzaaiing
naar de uroloog
verwezen werden om
PK als oorzaak aan te
tonen. Het gebrek aan
therapeutische
middelen op curatief
gebied verplichtte
toen om bijna alle
gevallen van PK
hormonaal te
behandelen ongeacht
het stadium waarin de
ziekte werd
gediagnosticeerd.
Ofwel gebeurde er
een castratie ofwel
werden oestrogenen opgestart, meer bepaald
diethylstilboestrol ook soms DES genoemd.

Toen in 1971 het prostaat specifiek antigen
(PSA) ontdekt werd en de analyse ervan
omstreeks 1980 routinematig kon aangewend
worden, trad er een kentering in de diagnostiek:
nog vóór de ziekte symptomatisch werd, kon ze
aangetoond worden. Toen tezelfdertijd curatieve
behandeling mogelijk leek, ofwel door heelkunde
of radiotherapie, waren alle elementen aanwezig
om PK op grote schaal te bestrijden. De
botscintigrafie en de magnetische resonantie
waren in staat om een selectie te maken tussen
geneesbare en niet-geneesbare PKs.
Behandeling van geneesbare
prostaatkanker (GPK)
Anno 2015 zijn er twee gouden standaarden

om een GPK te behandelen. De externe
radiotherapie, preferentieel
intensiteitsgemoduleerd (IMRT), of de radicale
heelkunde.

IMRT is in staat een hogere dosis stralen te
geven en deze beter te focuseren op de prostaat
zodat de omgevende weefsels minder te lijden
hebben van stralingscomplicaties.

De radicale heelkunde is mogelijk via een
klassieke open ingreep maar kan ook met een
robot gebeuren. Beide technieken leveren de
dezelfde genezingskansen.
Behandeling van niet-geneesbare
prostaatkanker (NGPK)
Op medicamenteus gebied werden eind vorige

eeuw heel wat nieuwe preparaten ontwikkeld die
door hormonale beïnvloeding de progressie van
NGPK kunnen vertragen. De oestrogenen
geraakten in onbruik ten voordele van anti-
androgenen, LHRH-agonisten en LHRH-
antagonisten. In recentere jaren hebben
cytostatica hun intrede gedaan om hormonaal
ongevoelige PK te bestrijden. In deze klasse van
medicamenten kan nu ook gegrepen worden naar
moleculen die in staat zijn enzymen te
neutraliseren die instaan voor de tumorgroei.
Niet-behandeling van PK
Het enthousiasme dat aanvankelijk aanwezig

was omdat men dacht dat PK volledig zou kunnen
uitgeroeid worden, werd snel getemperd toen de
analyse van de bijwerkingen gekend raakte.

Hiertegenover stond het feit dat PK dikwijls
lange tijd niet of uiterst traag evolueert. Meer en
meer lijkt het voordeliger bepaalde PKs actief op
te volgen om pas behandeling voor te stellen
wanneer tumorgroei wordt aangetoond. De
recente aanbevelingen van de Canadese
Vereniging voor Urologie geven de strikte regels
die moeten gevolgd worden (Guidelines van de
Canadian Urological Association / Can Urol Assoc
J 9: 171, 2015) om een “latente” PK op te volgen

De evolutie van de aanpak van
prostaatkanker van medio de
20ste eeuw tot anno 2015
Dr. Caroline Verbaeys & Prof. Antony Verbaeys
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en pas te behandelen wanneer de ziekte dreigt
onbehandelbaar te worden.
Conclusie
Sinds de ontdekking van Huggings en Hodges

in 1941 (Nobelprijs 1966) dat de prostaat gevoelig
is aan hormonen, zijn er de laatste 30 jaar
ingrijpende veranderingen opgetreden in de wijze
waarop die ziekte wordt aangepakt. Eerst was er
een periode van gelatenheid omdat geen
middelen ter beschikking waren, tenzij
oestrogenen voor elke patiënt en dit ongeacht het
stadium van zijn ziekte. Toen vroegtijdige
diagnose en curatieve behandeling mogelijk

werden, zijn vermoedelijk te veel patiënten
behandeld die de therapie niet behoefden. Nu ligt
het accent op het behandelen van de kankers die
dreigen onbehandelbaar te worden, en tot dit het
geval is, de ziekte actief op te volgen. En om de
tumoren die uitgezaaid zijn te behandelen
beschikt de geneeskunde anno 2015 over een
arsenaal van middelen die in staat zijn de
ziekteprogressie maximaal af te remmen.
Sommigen zeggen terecht dat in sommige
gevallen PK een chronische ziekte geworden is
waaraan men niet zal overlijden.
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Brachytherapie bij gelokaliseerd
prostaatcarcinoma
Dr. Antoon Lambrecht, Oncologisch Centrum, AZ Groeninge Kortrijk
Inleiding
Prostaatkanker is

de meest
voorkomende
kwaadaardige ziekte
bij de man (27% van
alle mannelijke
tumoren in 2010 of
8.663 patiënten).
Dank zij de PSA-
screening wordt de
ziekte nu meestal in
een vroegtijdig,
geneesbaar stadium ontdekt.

Alle tumoren worden tegenwoordig bij
diagnose besproken op het multidisciplinair
consult (MOC). Hier zitten alle betrokken artsen
en hulpverleners rond de tafel om voor iedere
individuele patiënt de beste behandeling uit te
stippelen. Dit volgens een oncologisch handboek
waarbij de diagnose en behandeling van elk type
tumor jaarlijks wordt aangepast aan de resultaten
van wetenschappelijke studies.
Behandelingsmogelijkheden bij prostaatkanker
zijn: actieve opvolging (active surveillance),
heelkunde al of niet met de robot-uitwendige
bestraling), inwendige bestraling (brachytherapie)
en hormonale behandeling. Vaak is het een
gecombineerde therapie in functie van de
uitgebreidheid van de ziekte.
Wanneer kan brachytherapie?
Brachytherapie komt enkel in aanmerking bij

gelokaliseerde kanker van de prostaat.
Kanker van de prostaat is geneesbaar

wanneer er geen uitzaaiingen worden
vastgesteld (gelokaliseerde ziekte).
Brachytherapie is dan een
behandelingsmogelijkheid indien aan volgende
voorwaarden wordt voldaan: PSA-waarde
minder dan 20 ng/ml, Gleasonscore van de
biopten (graad van agressiviteit) kleiner of
gelijk aan 7, volume van de prostaat minder
dan 50 ml, beperkt klinisch stadium (geen
uitgroei in de omgeving), levensverwachting
van meer dan vijf jaar en beperkte
plasproblemen (te beoordelen door de
uroloog).
Principe van de brachytherapie
Bij brachytherapie van de prostaat worden

radioactieve staafjes in de prostaat ingebracht.
In deze staafjes (4,5 x 1 mm) bevindt zich
radioactief Iodium-125 dat zeer zwakke straling
afgeeft enkel in de prostaat. De staafjes blijven
voor altijd ter plaatse maar de straling neemt af
in functie van de tijd. De halfwaarde-tijd (tijd die
nodig is om op de helft van de straling terug te
vallen) is 60 dagen. Na tien maal de
halfwaarde-tijd neemt men aan dat de
hoeveelheid straling die uit de staafjes komt
verwaarloosbaar geworden is. Zoals reeds
vermeld is deze straling ook zeer zwak
(28keV), namelijk een van de zwakste
stralingen die gebruikt wordt in de
geneeskunde. De halfwaarde-dikte in weefsel
(dikte die nodig is om de straling op de helft te
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brengen) bedraagt 0,5 cm. De hoeveelheid
straling op afstand is verwaarloosbaar vanaf 10x
de halfwaarde-dikte. M.a.w., op 5 cm afstand komt
er geen schadelijke straling meer. De straling in
de prostaat zal ervoor zorgen dat de
kwaadaardige cellen vernietigd worden zonder dat
de omgevende weefsels, vooral blaas en darm,
blijvende schade van oplopen.
Hoe worden de staafjes
ingebracht in de prostaat?
Dit gebeurt via een korte procedure (ongeveer

1 uur) in het ziekenhuis, liefst onder algemene
narcose. Het is immers zeer belangrijk dat de
patiënt niet beweegt tijdens het inbrengen van de
staafjes (millimeterwerk). 

Het brachytherapieteam bestaat altijd uit
dezelfde vier mensen: de uroloog, de
radiotherapeut, de fysicus en een
verpleegkundige. De patiënt wordt op de rug
gelegd met de benen in een steun, heel
vergelijkbaar met een bevalling. In de anus wordt
een echografiesonde ingebracht om de prostaat
tijdens de volledige ingreep te visualiseren op het
scherm. De prostaat wordt vervolgens
echografisch opgemeten waarbij de beelden naar
de dosimetriecomputer van de fysicus worden
getransfereerd. Hiervan wordt een 3-D
reconstructie gemaakt. Samen met de
radiotherapeut wordt dan theoretisch bepaald
waar de radioactieve zaadjes in de prostaat
moeten worden geplaatst om een voldoende
dosis te geven. Via een perineaal rooster worden
dan verschillende holle naalden geprikt tot in de
prostaat en dit volgens de uitgevoerde
berekeningen. De juiste plaats en diepte zien we
via de echografiesonde. In de holle naalden
worden dan de radioactieve staafjes geschoven
die in een welbepaalde orde aan elkaar zijn
vastgemaakt. De staafjes worden doorgeduwd en
de naalden worden teruggetrokken. Dit is
precisiewerk.

De patiënt mag de dag na de ingreep tegen
de avond het ziekenhuis verlaten als hij goed kan
plassen, hetgeen bijna altijd het geval is.
Mogelijke nevenwerkingen van de
behandeling
De helft van de patiënten heeft nadien weinig

of geen last. De andere helft kan tijdelijk plaslast
hebben gedurende drie à vier maand als gevolg
van stralingsprikkeling van de plasbuis die dwars
doorheen de prostaat loopt. Dit kan zich uiten in
frequenter plassen of grotere aandrang, soms ook

pijn bij het plassen. Hiervoor kan medicatie
gegeven worden. Dit ongemak verdwijnt meestal
na een vier- à zestal maanden, op het ogenblik
dat de straling in de prostaat al voor 85% is
afgegeven. Zelden gebeurt het dat patiënt plots
niet meer kan plassen (retentie); dan is dringend
doktersadvies nodig voor sondering van de blaas.
Soms is er een bepaalde periode van
voorbijgaande lichte vermoeidheid.
Moeten er speciale
voorzorgsmaatregelen genomen
worden thuis?
Laten we het duidelijk stellen: er is GEEN

enkel stralingsgevaar voor de mensen of
huisdieren rondom de patiënt. Iodium-125 straling
is gelukkig zeer zwak en blijft binnen de prostaat.
Ook voor de echtgenote of partner is er geen
enkel probleem. Bij seksuele activiteit wordt
aangeraden de eerste drie keren een condoom te
gebruiken.

Het is ook best dat de patiënt de eerste
maand niet fietst om de plaats waar werd geprikt
(perineum) goed te laten genezen.
Hoe wordt de genezing
nagegaan?
Regelmatig zal een PSA-waarde bepaald

worden in het bloed, meestal zesmaandelijks.
Deze waarde zal stelselmatig dalen tot onder de
0,5 ng/ml. Dit kan tot twee jaar duren. Eenmaal
die waarde bereikt, is kans op herval zeer klein.
Belangrijk is te weten dat bijna bij de helft van de
patiënten tussen het 2de en het 4de jaar na de
behandeling, een PSA-waarde-opstoot kan tonen
(bounce genaamd) waarna de PSA-waarde weer
normaliseert. Verder onderzoek is noodzakelijk als
de PSA-waarde driemaal na elkaar stijgt (met een
tussenperiode van meerdere maanden). Dit zou
kunnen wijzen op een recidief waarvoor verdere
behandeling nodig is.
Wat als de ziekte terugkomt?
Als de PSA-waarde verschillende keren na

elkaar stijgt dan kan dit wijzen op een terugkomst
van de ziekte (recidief). Aan de hand van
verschillende onderzoeken moet dan worden
nagegaan of dit recidief zich voordoet in de
prostaat of op een andere plaats in het lichaam.
Zo blijkt dat de ziekte opnieuw de kop opsteekt
dan zal verdere behandeling noodzakelijk zijn.
Gelukkig zijn er op dit vlak bij prostaatkanker
verschillende mogelijkheden met goed en
langdurig resultaat.
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WIJ OOK aanwezig op het
Congres van de Belgische
Vereniging voor Urologie (BVU)
Elautprijs 2016
Luc Dewilde
Op 30 en 31 januari werd in Turnhout de

Professor Elautprijs georganiseerd door de
diensten urologie van het AZ Turnhout en het AZ
St.-Elisabeth Herentals onder de auspiciën van de
Belgische Vereniging voor Urologie. Het gebeuren
vond plaats in het prachtig gerestaureerd complex
van het Paterspand, een gewezen
minderbroedersklooster.

De initiatiefnemers waren dit jaar Dr. Koen
Ackaert en zijn collega’s Dr. Raf Van Reusel, Dr.
Thomas Roza, Dr. Johan Schuurmans, Dr. Kristof
Durt en Dr. Siebe van den Bouwhuijsen.

Meer dan 150 urologen woonden in de
Norbertuszaal een uiterst interessant programma
bij gepresenteerd door jonge en toekomstige
collega’s, ’het aanstormend urologisch talent’,
zoals Dr. Ackaert het in zijn spirituele inleiding
verwoordde, die ook dit jaar uitstekende
wetenschappelijke en klinische voordrachten
brachten met Prof. Joniau als professionele
moderator.

Naast het wetenschappelijk programma was
er in de naastgelegen Florenszaal ruimte voorzien
voor ruim 40 exposanten uit de farmaceutische
sector. Natuurlijk was Wij Ook eveneens
aanwezig met een mooie stand waar men niet
naast kon kijken en lopen, en waar urologen
kennis konden maken met onze
patiëntenvereniging en de ter beschikking
gestelde documentatie, publicaties en recente
nummers van PROSTAATinfo konden
raadplegen. Onze stand werd de hele dag
bemand door onze meest representatieve
vertegenwoordiger, Rik Cuypers, die wij hiervoor
ook hartelijk danken. De talrijke geïnteresseerde
artsen konden zijn ervaring en zijn enthousiasme
in de patiëntenvereniging sterk appreciëren tijdens
hun bezoek gedurende de onderbrekingen van
het wetenschappelijk programma en de
middagpauze. 

Onze aanwezigheid op het congres van de
BVU was een voltreffer die wij zeker jaarlijks
zullen trachten te herhalen. Hierbij willen wij ook
de organisatoren hartelijk danken om ons de

gelegenheid te hebben gegeven aanwezig te
mogen zijn als patiëntenvereniging. 
Belgian Association of Urology
(BAU) - 5th Annual Congress - 4 &
5 december 2015
Luc Dewilde
Op 4 en 5 december 2015 werd de 15de editie

van het congres van de Belgian Association of
Urology (BAU) te Antwerpen gehouden. 

Dit jaar was het thema “Kwaliteit of
Controverse”. Tijdens de twee congresdagen
hebben de nationale en internationale leden van
de faculteit hun kennis en hun ervaring gedeeld
over gevarieerde onderwerpen als
“Kwaliteitsindicatoren in de urologie”, “Optimale
beeldvorming” en “Meshimplantaten”. Deze en
andere topics vormden een interessant
programma met “state-of-the-art” lezingen. De
congresvoorzitters waren dit jaar Dr. Joost Baert
en Dr. Luc Coppens.

Na de officiële opening door Dr. Filip Ameye
en Dr. Steven Joniau werd het wetenschappelijk
programma ingezet met de werkgroep oncologie
die drie onderwerpen voorstelde:
“Immunotherapie in nier en blaaskanker”, “Wat te
doen in periodes van BCG tekort”, en “De plaats
van radiotherapie in de behandeling van MBC”.

De zitting na de onderbreking bracht een
aantal voor ons (Wij Ook vzw) interessante
onderwerpen: “Optimale beeldvorming bij
gelokaliseerde prostaatkanker”, “Gaan wij naar
gerichte prostaatbiopsies ter vervanging van de
random biopsies?”, “HIFU, betekenis voor
gelokaliseerde prostaatkanker” en “Brachytherapie
voor intraprostatische boost”. 

De namiddagsessie handelde over de
invoering van kwaliteitsindicatoren in de medische
praktijk, meer bepaald de ervaring bij onze
noorderburen. Vervolgens de indicatiezetting en
tot slot de standaardisering van de uitkomstmaten
volgens de ICHOM (“International Consortium for
Health Outcomes Measurement”). Als afsluiter
werd de validatie van de kwaliteitsindicatoren
besproken en de beleidskwaliteiten.

De vrijdagsessie werd beëindigd door
onderwerpen als de terugbetalings- en de
kwaliteitsproblemen bij implantatiemeshes voor de
behandeling van prolaps en de veranderende
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relatie met de industrie.
Op zaterdag kwam eerst de werkgroep

functionele urologie aan het woord met
onderwerpen over implantatiemeshes,
alternatieven voor de transvaginale behandeling
van urine-incontinentie en prolaps, om te eindigen
met selectiecriteria voor transvaginale of
transabdominale benadering. De
voormiddagsessie sloot af met een discussie over
de lasertoepassingen, de toepassing van de
robotgeassisteerde behandeling voor goedaardige
prostaathypertrofie in plaats van de klassieke
TURP en het inpassen van de juiste patiënt in de
juiste behandeling.

De namiddagzitting had het over sacrale
neuromodulatie, penisprothesen en urethroplastie.

Na een korte break waren er twee
interessante onderwerpen om dit zeer interessant
congres af te sluiten: de robotgeassisteerde
laparoscopische prostatectomie, en de
robotgeassisteerde partiële nefrectomie.
Hartelijk proficiat!

Tijdens het congres van de European CanCer
Organisation (ECCO), in Wenen in september
2015, werd Prof. Denis onderscheiden. Van de
European Society of Oncology Pharmacy (ESOP)
kreeg hij de Klaus Meier Award, genoemd naar de
voorzitter van ESOP. 

Deze prijs werd aan professor Denis uitgereikt
“In grateful appreciation of his success in creating
and nuturing community relationship, of his
academic contribution, of his continuous support,
and in recognition of his passion and tireless
efforts dedicated to Oncology Pharmacy and
ESOP”. Een dergelijk laudatio is onvertaalbaar.

We wensen Louis hartelijk proficiat met deze
uitzonderlijke Europese onderscheiding.

Een dynamisch bord in het
Middelheim ziekenhuis van
Antwerpen.
Foto en tekst Rik Cuypers

Sinds kort kunnen de patiënten tijdens het
wachten in de zaal van de oncologie afdeling,
mededelingen lezen op een opvallend dynamisch
bord. De verantwoordelijken, en in het bijzonder
oncoloog Dr. Schrijvers, gingen er mee akkoord,
onze vereniging bekendheid te geven door middel
van twee dia’s, die ons bestaan kenbaar maken
en uitleggen waar we voor staan. 

Bedankt Middelheim! 

PROSTAATinfo 15(2016)1 p-14

PI 15(2016)1 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie  22/02/16  11:45  Pagina 14



Een paar weken terug had ik een afspraak
voor de jaarlijkse controle bij een dokter. Te laat
komen behoort niet tot mijn gewoonten. Op die
bewuste namiddag arriveerde ik dus een tiental
minuten te vroeg op de juiste medische afdeling.

“Zet u maar in de wachtzaal, mijnheer”, zei de
witvermomde verpleegster aan de balie.

Dat woord wachtzaal alleen al. De klemtoon
ligt op wachten want een zaal is het eigenlijk niet.
Wel een kale ruimte met een twintigtal harde
stoelen. Men enige moeite vond ik nog een
zitplaats. Gordijnen werden hier blijkbaar als
overbodig beschouwd. Twee TL-buizen, duidelijk
daterend uit de jaren zeventig van de vorige
eeuw, wierpen maar een schaars licht in dit weinig
gezellige zaaltje. De muren van de kamer waren
met een kleurloze verf geschilderd. Gebroken wit
of kleurloos beige benaderden misschien nog best
de kleur van de wanden. Planten ontbraken in
deze ruimte. Op een bijzettafeltje lagen een dozijn
beduimelde tijdschriften van vele weken geleden.
Weinig hygiënisch leek me die bedrukte
veelkleurige hoop oud papier.

Ook een kapstok ontbrak. Gezien het
winterweer droegen de meeste wachtende
patiënten dus nog hun geopende overjas of hun
gewatteerde skivest in deze warme wachtzaal.
Enkele dames hadden hun jas uitgetrokken en
dwars over hun schoot gelegd. Het stuur van een
kinderwagen, met slapende baby, werd door een
stel jonge ouders als surrogaat kapstok gebruikt.
Een wachtzaal zonder kapstok. Waarom is er in
elk ziekenhuis geen vestiaire, net zoals in een
theater of bioscoop? Desnoods betalend. Zeker in
de winter en bij regenweer lijkt me een garderobe
toch nuttig en noodzakelijk. Maar ik ken slechts
één ziekenhuis waar een bemande (eigenlijk
“bevrouwde”) vestiaire voorzien is. Gratis dan
nog…

Het is bekend dat patiënten dikwijls moeten
wachten. Meestal lang wachten. Daarom had ik
gelukkig een boek bij. De minuten verstreken. Na
een tijdje lectuur begonnen mijn oude ogen te
protesteren. De duisternis trad in en er was te
weinig kunstlicht in de wachtzaal. Intussen was al
meer dan een half uur voorbij en had ik het einde
van een hoofdstuk bereikt. Zuchtend stak ik het
boek weg.

Ik begon te mijmeren. Stel: in dit ziekenhuis
met 450 bedden zijn 27 wachtzalen. De 375

gespecialiseerde artsen, waarvan sommigen
slechts deeltijds werken, ontvangen per week
samen ongeveer 4.800 patiënten. Elke patiënt
moet gemiddeld 40 minuten wachten. Hoeveel
uren en minuten moeten alle patiënten dan samen
per jaar wachten in dit ziekenhuis? 

Misschien is dat wel een geschikt vraagstuk
voor het jaarlijks verplicht examen dat de
kandidaten moeten afleggen die de studie van
arts of tandarts willen aanvatten aan onze
Vlaamse universiteiten. En misschien schrikken
de examinatoren en ook onze beleidsmensen
zodanig van het gigantisch aantal verloren uren
dat wachtend door patiënten wordt doorgebracht,
dat een ernstige cursus “time management” wordt
toegevoegd aan de opleiding van alle
gezondheidswerkers.

En misschien kan men er nog een
schiftingsvraag aan toevoegen. Is het totaal aantal
uren dat Belgische patiënten in ziekenhuizen
moeten wachten hoger of lager dan het totaal
aantal uren dat alle treinreizigers samen in België
moeten wachten op een trein? 

In de wachtzaal was ik niet de enige patiënt
die zich ergerde over de lange wachttijd. Mensen
schoven nerveus op hun stoel of uitten hardop
hun gemoed. Een oude man keek herhaaldelijk
op zijn polshorloge en zuchtte dan telkens diep.
Een peuter verveelde zich stierlijk en liet dat
herhaaldelijk hardop merken door heen en weer
te lopen en te gillen. De moeder verontschuldigde
zich beleefd bij de andere aanwezigen.

Kan die ergernis nu echt niet worden
voorkomen? Iedereen erkent dat we in een land
leven met een hoogstaande geneeskundige
praktijk. Onze farmaceutische industrie is
wereldwijd bekend voor haar innovatieve research
en ontwikkeling. Er zijn voldoende artsen en
apothekers zodat elke zieke de vrije keuze heeft.
En indien de nood het hoogst is, kan de patiënt
snel door medische specialisten worden geholpen
want ambulances en MUG-diensten zijn meestal
na zeer korte tijd ter plaatse.

Waarom zijn lange wachttijden bij artsen dan
bijna een vaste regel geworden, zelfs voor
patiënten die een schriftelijke afspraak hebben?
Waarom moet er in wachtzalen zoveel ergernis
ontstaan? Zou het nu echt niet mogelijk zijn, mits
enig overleg, dergelijke toestanden te
voorkomen? 

Patiënten en artsen hebben beiden rechten en
plichten. Beiden moeten zich aan een afspraak
houden. Het is een kwestie van beleefdheid en
eerbied voor elkaar.
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Wachten
Henk Van daele
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Immunotherapie
Deze vorm van behandeling bevordert het

menselijk afweersysteem door de rem op onze
afweer (T-cellen) op te heffen zodat ons lichaam
zichzelf geneest zoals het doet in de massa van
beginnende kankers. Een moeilijke naam
pembrolizumab en dure medicijn.

Dit product heeft ex-president Carter van de
USA gered na diagnose van een uitgebreid
melanoom. Dit brengt vanzelf veel bekendheid
mee zodat het product in versnelling tegen andere
kankers getest wordt.

Alweer een stap vooruit in de strijd tegen
kanker en eens te meer denkende dat het goed is
onze natuurlijke weerstand te bevorderen door
bewegen, gezonde voeding en levensstijl.

De Nieuwe Gazet 8.12.2015 
Overheidscampagne moet
patiëntenrechten promoten
Minister De Block en FOD Volksgezondheid

lanceerden een nieuwe campagne over
patiëntenrechten gericht tot zowel patiënten als
zorgverstrekkers met een reeks videofilms die via
YouTube te bekijken zijn (www.patientrights.be).
Correcte informatie en geen inzage dossier blijven
de grootste klacht.

De bedoelingen zijn goed maar de basis blijft
een mentaliteitswijziging met wederzijds respect
tussen zorgverstrekkers en patiënt en op basis
van vertrouwen. Het wordt ook tijd om
patiëntenplichten in te bouwen want geen rechten
zonder plichten. 

Artsenkrant 2431: 11.12.2015
Kanker een gevolg van pech of
omgevingsfactoren
Ook experten zijn het oneens. Vorig jaar

publiceerden experten in het bekende
wetenschappelijk blad Science dat twee derde
van alle kankers toe te schrijven is aan DNA-
fouten in het genoom die ofwel erfelijk ofwel
gebeurden in een levensloop van miljarden
celdelingen in ons lichaam. 

Op hetzelfde materiaal ditmaal gepubliceerd in
een andere belangrijk tijdschrift, Nature,
weerleggen andere experten die conclusies en

Kort
Brigitte Dourcy-Belle-Rose 
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schrijven dat nog geen derde van het levenslang
risico op kanker voorkomt op basis van DNA-
fouten.

Hebben deze geleerde experts er misschien
aan gedacht dat er DNA-fouten en
omgevingsfactoren gelijktijdig kunnen voorkomen?
Daarom geldt hoe ouder hoe meer kans op
kanker. Dit is een realiteit. Ofwel dus meer kans
op DNA-fouten ofwel langere invloed van
omgevingsfactoren, bijv. roken. Hoe vroegere men
stopt met roken, hoe minder kans op longkanker,
maar zelfs op 60 jaar is het nog de moeite waard
om te stoppen. Men zegt het voort!

De Standaard, 22.12.2015
HIFU in prostaatbehandeling
Na 15 jaar is het zover. De US Food And Drug

Administration heeft deze behandeling,
goedgekeurd voor de ablatie van prostaatweefsel.
De techniek wordt voornamelijk gebruikt voor
goed en kwaadaardige prostaataandoening,
partiële lokale behandeling na nieuwe
prostaatkanker na bestraling.

In België wordt de behandeling slechts in
enkele centra toegepast. Het AZ Middelheim is
hier de leider met meer dan duizend
behandelingen sinds 2000.

Hot Sheet, december 2015
Aquaplanning als behandeling
voor BPH
De technologie staat niet stil. De water

ablatron behandeling combineert beeldvorming en
robotics (Aquabeam) voor gerichte en warmtevrij
wegnemen van prostaatweefsel door een hoge
snelheidzoutoplossing. De eerste vijftien patiënten
waren tevreden.

Een mini-tsunami in de maak. Laat de Britten
maar voorgaan.

Gilling P et Al., BJU Int: 19.10.2015
15 jaar actieve opvolging
Data uit Medicare USA en de SEER registers

(Surveillance Epidemiology and End Results)
gaven de evolutie bij mannen van 65 jaar bij wie
de lokale prostaatdiagnose was gesteld (n =
31.137). Er werd gekozen voor conservatief
langdurig beleid. Behandeling voor zes maanden
na diagnose was reden tot verwijderen uit het
studiemateriaal.

De specifieke sterfte door prostaatkanker was
5,7% voor T1c patiënten met Gleasonscore 5-7
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en 22% bij Gleasonscore 8-10.
Na 15 jaar opvolging kregen 24% medicale

behandeling bij Gleasonscore 5-7 en 38% bij
Gleasonscore 8-10.

Deze cijfers zijn best te vergelijken met de
Europese gegevens.

Laagrisico prostaatkankers (Gleason 5-7)
blijven een uitstekende indicatie voor actieve
opvolging. 

De comorbiditeit (andere ziektes) van de
patiënt dient steeds mee bekeken. Eerst de
patiënt en dan zijn kanker.

Op 12-13 februari 2016 organiseerde de
Europese School Oncologie (ESO) een derde
conferentie over actieve opvolging. We hebben de
cijfers, nu moet de mentaliteit en kennis rond
kanker nog volgen. Bezint eer je begint.

Andrologie 11, P 16, 2015
Beste baat met borstsparende
operatie
Het Integraal Kankercentrum Nederland heeft

een studie vrijgegeven. Over 32.207 vrouwen met
beginnende borstkanker.

Bij borstsparende operatie was 76,8% na tien
jaar nog in leven, terwijl het percentage slonk tot
59,7% na amputatie. Er blijven open vragen bij
dergelijke cijfers. Waren de groepen echt
vergelijkbaar, hoe zit het met een erfelijke
belasting, en de moderne MRI-onderzoeken laten
meer zien over stadium invasie?

Bij alle overwegingen niet vergeten dat een
deel van de vrouwen met beginnende borstkanker
ook actief kunnen gevolgd worden zonder
operatie.

De Nieuwe Gazet 15.12.2015
Van RIA-labo onderzoek naar EIA-
technologie
De labobepalingen met radio-isotopen worden

vervangen door immunologische testen? Verleden
jaar was er nog een lab in België dat PSA
bepaalde met behulp van een radio-
immunologische test. Het is dat deze bepalingen
wankel waren, ze waren ingewikkeld, vroegen
meer tijd en konden niet geautomatiseerd worden.

Deze bepalingen werden dus verlaten en
vervangen door moderne enzym-immunologische
bepalingen. Is dit het einde van de nucleaire
geneeskunde? Zeker niet daar de nieuwe in vivo
(in de patiënt) PET-scans een nieuwe wereld

openen voor de diagnostiek van kanker.
De technologische evolutie op alle vlakken is 

niet te stuiten maar zou best begeleid worden 
door validatie van nieuwe testen en zich richten 
op objectieve parameters wanneer deze 
aanwinsten dienen toegepast.

Het zal gebeuren maar traag.

De Specialist 1521: 16.12.2015
Informatie voor de patiënt
Op 25 juni 2015 heeft het Hof van Cassatie

beslist dat de arts steeds een bewijs moet kunnen
voorleggen van de informatie voor de patiënt.
Deze uitspraak geldt niet alleen voor artsen, maar
bij uitbreiding voor alle gezondheidswerkers
betrokken bij die informatie.

In de evolutie van de technologische innovatie
en samenwerking van specialisten (bijv. MOC of
multidisciplinair oncologisch consult) zal iedereen,
en ook de ziekenhuizen, zich willen instellen qua
geïnformeerde toestemming.

Gaan we alles op band zetten, zoals men
dikwijls aan de telefoon hoort, of gaan we de
praktische weg volgen door partners zoveel
mogelijk te betrekken bij de besluitvorming en
bijkomende toestemming vragen voor elk
bijkomend aspect in een complex medisch
gebeuren?

We menen dat de patiëntengroepen best
betrokken worden bij alle informatie ter zake,
gaande van richtlijnen voor alle fasen van een
behandeling of diagnose tot de aspecten van
nabehandeling, levenskwaliteit en onkosten die dit
alles meebrengt. Slechts wederzijds respect en
vertrouwen creëren het beste klimaat om zorg toe
te dienen.

De Specialist 1521: 16.12.2015
Prostaatkankerstichting
Nederland actief in Suriname
Onze zustervereniging in Nederland heeft de

vleugels breed uitgeslagen. In november, de
prostaatkankermaand, hebben ze in Paramaribo
een Surinaamse tegenvoeter opgericht, de
Stichting Prostaatkanker Suriname. Volgens beide
voorzitters, respectievelijk Kees van den Berg
(een Puttenaar) en Chas Werning zijn ze
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ongetwijfeld samen sterker. De ziekte wordt
benaderd vanuit patiëntenperspectief. Zij zetten
zich in voor medisch en farmaceutisch onderzoek,
voeren overleg over ziektekosten, geven
voorlichtingsavonden en stimuleren
lotgenotencontact.

PROSTAATinfo 15(2016)1 p-18

Gelukkig hebben wij onze VS contacten om te
pronken op onze contactavonden.

De Puttenaer, 30.11.2015

In de schaduw van Kos:
Stichting Kankerregister: Een
Feniks uit zijn asse verrezen
Prof. Louis Denis

De Kankerregistratie in Vlaanderen, ook na
het vervangen van de VACK door de Hoge Raad
voor Kanker in 1997 leefde voort en vond
definitieve erkenning op internationaal vlak door
de opname van de Vlaamse registratiecijfers in de
officiële IARC (International Agency for Research
on Cancer, Lyon, WHO) Cancer Incidence in Five
Continents in 2005 was de kers op de taart.
Nationaal kankerregister
De tijd was rijp voor een nationaal

kankerregister gevoed door de drie regio’s
(Vlaanderen 6.350.765 inwoners, Wallonië
3.546.329 inwoners en Brussel 1.138.154
inwoners) dat niet alleen gebaseerd was op de
bevolking (cijfers hierboven refereren naar 2015)
maar registratie verplicht vanuit de oncologische
zorgprogramma’s en de laboratoria voor
pathologische anatomie. Daarbuiten wordt er
gebruik gemaakt van het persoonsgebonden
nationaal nummer en de Gegevensbank van de
sociale zekerheid. Dit netwerk verzekert niet
alleen de registratie maar laat toe de vitale status
en de datum van overlijden van alle landgenoten
op te volgen. Hierbuiten is er ook een
samenwerking met het Directoraat Generaal van
Belgische Statistieken (http://www.statbel.fgov.be).
Dit laat ons bijvoorbeeld weten dat 17% Belgen
ouder zijn dan 65 jaar en 5,2% zelfs ouder dan 80
jaar.
10 jaar kankerregister
Enkele weken geleden werd de Stichting

Kankerregister dan ook in de Bozar gevierd met
een academische zitting voor haar 10-jarig
bestaan. Buiten de specifieke jubileumpublicatie
Cancer Burden in Belgium 2004-2013 en een
speciale uitgave over haematologische kankers
(die principieel systeemaandoeningen zijn) die
10% uitmaken van alle kankers moeten we

De Vlaamse Adviescommissie voor
Kankerpreventie (VACK) werd geïnstalleerd op 30
maart 1983.

De kankerregistratie die toekomstgericht
opgezet was door de mutualiteiten in
samenwerking met het Belgisch Werk tegen
Kanker was enthousiast begonnen in de
naoorlogse jaren maar kende een zwakke periode
door het gebrek aan ernstige subsidies en aan
belangstelling van het geneeskundig korps. Wel
werd er vanuit de universitaire centra een
secundaire preventie (screening) ingericht sinds
1965 met lokaal succes.
Provinciale start in Vlaanderen
Buiten gezondheidsvoorlichting en opvoeding

inzake primaire kankerpreventie werden gerichte
opsporingsprogramma’s ingesteld met de hulp
van de universitaire centra en de
Wetenschappelijke Vereniging der Vlaamse
Huisartsen (WVVH) en de Unie der
Huisartsenkringen (UHAK). Deze samenwerking
werd verder doorgetrokken door de oprichting van
vijf provinciale Integrale Kankerstichtingen in
samenwerking met het Nationaal Instituut voor
Hygiëne en Epidemiologie. Reeds in 1988 werden
de resultaten vrijgegeven op weg naar een
Vlaamse consensus (1).

Na vijftien jaar samenwerkend zwoegen kreeg
men ook internationale erkenning met een
Europees Interreg II program tussen het
Nederlandse Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ)
en het Oncologisch Centrum Antwerpen (OCA).

Een verslag uit de kankerregistratie LKAS en
AKS, respectievelijk de Limburgse and Antwerpse
Kankerstichting, in de IKZ-uitgave 2001 bracht
ons op het niveau van internationale erkenning(2).
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noteren dat samenwerking met de Belgian
Haematological Society resulteerde in een
Belgische Transplant Registry in 2011 (3, 4).

Buiten de hulde gebracht door federaal
minister mevrouw M. De Block en haar regionale
collega’s werden we vergast op verscheidene
rapporten die de waarde en vitaliteit van het
Kankerregister illustreren. Graag vermelden we de
toespraak van Dr. Liesbet Van Eycken, directeur,
die nog enkele beschouwingen meegaf over 10
jaar kankerregistratie. Opmerkelijk in België was
het spontaan applaus van een rechtstaand
publiek en medewerkers na deze presentatie. Een
straffe madam zeggen we in Antwerpen (Figuur
1). De titel gaf al een indicatie naar de inhoud:
“Quality of care: From information to persuasion
or obligation?”

Figuur 1: Dr. Liesbet Van Eycken, directeur en
bezielster van het Belgisch Kankerregister

Alleen al de lijst van de financiële sponsors
vanuit onze drie regio’s (ook de Duitstalige
gemeenschap werd bedacht), het RIZIV en de
twee grote kankerverenigingen onderstrepen het
algemeen belang van de registratie.

De lat werd reeds hoog gelegd in Vlaanderen
sinds 1999. Het is geen postzegelverzameling
maar een instrument tot nut van de openbare
gezondheid door monitoring van het probleem
(incidentie, overleven, prevalentie) en interventie
in de grote screeningsprojecten. Tevens zal het in
de geest van het Eurocourse FP7 project (J.W.
Coebergh 2012) ten dienste staan van de
oncologische praktijk inzake kwaliteitszorg,
resultaten en hun interpretatie met terugslag naar
de kliniek. Er is dan ook een nauwe
samenwerking naar een indrukwekkende reeks
registratieprojecten met inbegrip van
levenskwaliteit, innovatieve radiotherapie,

translationele opzoekingen, rectumkanker en
robotgeassisteerde prostatectomie en andere
aspecten van dit complexe probleem. De lijst van
medewerkende groepen loopt van het
Kenniscentrum (KCE) tot onze patiëntengroepen
en Europese partners. Buiten de 50 enthousiaste
stafleden wordt de registratie nu gedragen door
duizenden pathologen, artsen, verpleegkundigen
en datamanagers uit de hele gemeenschap. Alle
informatie op www.kankerregistratie.org.

Het succes kan verklaard worden door een
beleidsgerichte aanpak van overheidsverwante
instellingen (top down) in balans met initiatieven
vanuit het veld (bottom up). Hier wordt de
problematiek van het volume open voorgesteld en
de nadruk gelegd op monitoring liever dan een
tijdsmoment.

Onderprestaties en overprestaties werden
duidelijk getoond en zijn voor verbetering vatbaar
in een klimaat van voorbeelden wekken en
strekken.

Als een vereniging van en voor patiënten met
prostaatkanker weten we zelf best dat actieve
opvolging bij microscopische kankertjes op rijpere
leeftijd nog te weinig als eerste
behandelingskeuze aan patiënt voorgesteld wordt.
Na 20 jaar is het onderwerp echter bespreekbaar
geworden. Hoop doet leven.

Directeur Van Eycken is geen doetje in
ambitie. Ze refereert rechtstreeks naar Aristoteles:
“Kwaliteit is geen spel, het is een gewoonte”. Als
patiënt hebben we niet alleen rechten maar ook
plichten. Op ieder van ons komt het aan.

Referenties:
1. L. Denis, A.M. Depoorter, W.J. Eylenbosch,

W. Verellen,  Kankerpreventie in Vlaanderen
1983-1988.

2. J.W. Coebergh, M. Janssen, M. Louwman,
A. Voogd,  Cancer Incidence, Care and Survival in
the South of the Netherlands 1955-1999.

3. Belgian Cancer Registry (2015), Cancer
Burden in Belgium 2004-2013.

4. Belgian Cancer Registry (2015),
Haematological malignancies in Belgium 2012.
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De inhoud van onze PROSTAATinfo gaat
vanzelfsprekend over diagnoses en
behandelingen. De informatie wordt
gepresenteerd door dokters, en ik dacht waarom
onze leden ook niet aan het woord laten. Zoiets
voorstellen aan een redactieraad heeft tot gevolg:
“goed idee, begin alvast zelf een verhaal te
schrijven”. De ervaringen van patiënten betreffen
zowel het rationeel verloop van hun ziekte, als de
emoties die er mee gepaard gaan. Bij het woord
kanker zijn die gevoelens dikwijls traumatisch,
zeker wanneer de informatie ontbreekt om de
situatie juist in te schatten. Dit is bij mij het geval
geweest en ik wil dit aspect ook belichten, al
riskeert mijn verhaal daardoor verloren te lopen in
schijnbaar onbenullige details.

Als ik ergens over prostaataandoeningen
spreek, wijs ik erop dat er sterk verschillende
situaties zijn, van haast onschuldig, over al dan
niet operabel, tot levensbedreigend. Bijgevolg
hebben we dan ook met verscheidene zorgpaden
te maken. Ik behoor tot de categorie die de PSA-
bepaling aan zijn laars lapte, pech had en bij
diagnose startte met botuitzaaiingen. Mijn L5-
wervel was aangetast, met een zenuwcompressie
tot gevolg. Het schijnt dat we maar met zo’n vijf
procent zijn, maar voor ons gaat de slogan
“sterven met en niet aan” niet op. Van uit mijn
standpunt, word ik dan ook wat nerveus, wanneer
men de PSA-bepaling overbodig gaat
beschouwen, want dan vrees ik dat we later in de
meerderheid zullen zijn.

Eigenlijk begint mijn verhaal met een vroeg
gepensioneerde man, gewezen helikopterpiloot,
die op reis gaat, windsurft, zwemt, van alles
geniet en in blakende gezondheid is. Van de
wereld van de dokters moest ik niet weten, want

Getuigenis van een patiënt
Rik Cuypers
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dat zijn diegenen die voortdurend controleren of je
nog fit bent om te vliegen en die je eventueel “op
de grond zetten”. Toch waren er symptomen die
mogelijk op een probleem wezen: erecties die het
niet volhielden tot het einde, stroperige
zaadlozing, onderrug die soms wat gezwollen en
warm aanvoelde en vooral pijn in het
rechteronderbeen. Nu ja, een sportieve kerel
kwetst zich al eens. Ik droomde zelfs dat mijn
wervels los zaten. Had mijn onderbewustzijn een
boodschap voor mij?

We zijn 2001. Voltaren-gel loste het probleem
niet op. Bloedsomloop maar eens laten nakijken.
Niks aan de hand, behalve wat ruis op een
hartklep. Dan maar de zenuwbanen laten
controleren. Dat prikken met die naalden was niet
leuk en wees evenmin op een probleem. Toen ik
thuis de trap niet meer op geraakte, de pijn zich
ook in mijn rug nestelde en ik uit noodzaak in de
living bleef slapen, was de maat vol: naar de
spoed in het Middelheim ziekenhuis. Men maakte
CT-scans: een neurochirurg kwam met het nieuws
dat ik prostaatkanker had. Mijn vrouw zei dat ik
lijkbleek werd. Nu moeten jullie weten dat een
aantal jaren tevoren een goede neef van mij, die
aandoening niet overleefd heeft en in één jaar tijd
volledig aftakelde. De mededeling kwam dus over
als een doodvonnis. Wat de dokter nog verder
vertelde had ik niet mee, gelukkig kon mijn vrouw
me wat verklaren, maar ook niet veel. 

Vanaf dan leefde ik als een zombie. Ik mocht
niet zelf gaan, want als mijn wervel brak was ik
onderaan verlamd. Ik werd in een rolstoel
rondgereden, geduwd door een lieve dame die
me overal parkeerde, voor onderzoeken van de
ene buis naar de andere, CT-scans, botscan,
MRI, bloedstalen nemen en pijnlijke biopsie.
Grappig is dat ik nu, veertien jaren later dezelfde
dame herkende aan de balie om me in te
schrijven voor een afspraak. De MRI was pijnlijk
omdat ik onbeweeglijk op de rug moest liggen. Ik
telde de seconden af en beet op mijn tanden. 

Ik snapte niets van mijn situatie. Hoe kon pijn
in mijn been iets te maken hebben met mijn
prostaat? Aan mijn oncologe vroeg ik of er een
psychosomatisch probleem was. Stel je voor. Mijn
radiotherapeut, de meest fantastische arts die ik
ooit ontmoet heb, kwam uitleg geven: waarom en
hoe ik zou bestraald worden. Hij toonde de
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beelden van mijn wervelkolom, ik zei “oei” en hij
ging dan maar verder zonder beelden. Hoe is het
mogelijk dat zo’n detail in je geheugen gegrift zit?
Het zouden tien bestralingen van 3 Gy worden, op
twee plaatsen. Terloops sprong er iemand binnen
om me te vertellen dat hij goed nieuws had: “ik
was gezond”. Nu weet ik dat hij bedoelde: dat er
buiten de kanker niets aan de hand was en dat
mijn lichaam voor de rest goed functioneerde. Van
mijn uroloog vernam ik dat mijn behandeling
hormonaal zou zijn.

Ik leerde op de juiste manier uit mijn bed te
komen, zonder de rug te belasten en dat pas ik
nog altijd toe. Ik kreeg een speciale matras om
mijn rug te ontzien. Ik kon geen minuut in
dezelfde houding blijven liggen en ’s morgens
waren mijn lakens één en al rimpel, hetgeen de
commentaar uitlokte: “in dit bed is gewerkt
vannacht”. Aan Micheline,
oncologieverpleegkundige, heb ik ook een
speciale herinnering. Zij zorgde voor mijn welzijn
tijdens mijn verblijf in het Middelheim ziekenhuis.
Het bleek dat ik niet alleen last had van mijn rug,
maar ook van een tand. Ze zorgde tussendoor
voor een afspraak bij de tandarts. Van holistische
aanpak gesproken. Op mijn fundamentele vraag
hoe lang ik nog had, antwoordde iedereen evasief
dat men dat niet kon zeggen. Na een tiental
dagen waren alle onderzoeken achter de rug en
bleven er enkel de dagelijkse bestralingen over.
Opnieuw was het Micheline die merkte dat ik me
rot verveelde en ervoor zorgde dat ik naar huis
mocht. 

Thuis nam ik verder pijnstillers en na een tijd
ook antidepressiva. Ik sliep slecht en was er
overdag niet altijd bij. In mijn dossier las ik dat ik
T3a N1 M1 was, met een PSA van 42 en een
gleason 4 + 4. Dus uitgezaaide kanker, met
aangetaste lymfeknopen en botten. Erger was dat
er geschreven stond dat ik palliatief behandeld
werd. Voor mij stond dat gelijk met terminaal. Wist
ik veel dat het “niet geneesbaar” betekende. Ik
kreeg een LHRH-agonist, even gekoppeld aan
een antiandrogeen, om de testosteron opstoot
tegen te gaan en maandelijks een bisfosfonaat
inspuiting. Dat zijn er nu reeds 140 geworden. De
PSA viel terug tot 2,4. Mijn lichaam reageerde met
alle mogelijke bijwerkingen: libido weg, moe,
warmteopwellingen, jeuk, concentratieproblemen,
stemmingsstoornissen…. Ik lag hele dagen in een
zetel te slapen. Gelukkig was mijn vrouw er
steeds voor mij. Bij het bezoek van een goede
vriend viel ik tijdens het gesprek in slaap, vreselijk.
Na een tijd maakte ik een eerste uitstap: de trap
af tot in mijn tuin. Het duurde uiteindelijk zes

maanden om van mijn pijnstillers af te geraken.
Ondertussen had mijn uroloog me verteld dat hij
patiënten had in mijn situatie, die al langer dan
tien jaren leefden. Mijn angstgevoelens bij het
wakker worden duurden wel nog twee jaren. In
het hospitaal werd ik een vaste klant en het doet
me nog steeds plezier “mijn” verpleegsters van
het eerste uur, Sandra en Nancy tegen te komen.
Ze steunden me toen geweldig. Ik informeerde me
op het internet en zo leerde ik meer over mijn
aandoening en maakte ik kennis met Wij Ook.
Een domper was dat de statistieken me slechts
10% kans gaven om 5-jaren te overleven. Mijn
levenskwaliteit nam toe, ik kreeg terug sociaal
contact en ging weer op reis. Wekelijks de sauna
bezoeken met mijn huisarts-vriend ontspande me
geweldig en hij kon ondertussen mijn medische
overwegingen beter kaderen. Ik voelde dat mijn
rug sterker werd en ik riskeerde terug iets meer
op te heffen dan de vijf kilogram waartoe men mij
in het begin beperkt had. Louis Denis polste me
om bestuurslid te worden van onze vereniging.
Aanvankelijk bedankte ik ervoor, wegens te veel
werk met andere verenigingen als bestuurslid en
webmaster en vooral de zorg om een kleinkind als
“jonge” grootvader. Via mijn interesse voor onze
site, zette ik de stap dan toch, om er ten volle
voor te gaan: vergaderingen bijwonen, teksten
schrijven, spreekbeurten geven en onze stand
overal bemannen.

Mijn PSA steeg heel langzaam over een
periode van zeven jaar tot een waarde 7. Tijd om
over te stappen naar een maximumbescherming,
door toevoegen van een antiandrogeen. Opnieuw
daalde de PSA tot zeer lage waarden. Er volgde
zoals verwacht een langzame stijging. Pogen de
behandeling een tijdje te onderbreken, “te
intermitteren”, gaf geen resultaat. Doordat ik geen
pijn meer leed en ondertussen degelijk
geïnformeerd was, kon ik dit alles mentaal goed
aan. Plasproblemen dienden zich aan en een
transurethrale resectie van de prostaat (TURP)
was de oplossing. Ik kreeg een nieuwere LHRH-
analoog met zesmaandelijkse inspuitingen en een
beter bisfosfonaat infuus.

Na terug een rustige periode van vijf jaar liep
de PSA op tot 15. Een botscan toonde een letsel
op de L3-wervel. De PSA schoot verder omhoog
tot 154, met een verdubbelingstijd van één
maand. Nu werd het serieus en moesten de
nieuwe geneesmiddelen aangesproken worden.
Dat was een heel dilemma met verschillende
adviezen, uit allerlei hoeken. Ik werd er terug wat
down van. Zou ik instappen in een fase III
programma met immunotherapie? Misschien de
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oligometastase weg inslaan en uitwendig
bestralen? Een Choline pet-scan in Gent
vertoonde zacht weefsel uitzaaiingen: longen en
lever. Weg dus ook de mogelijkheid om radium
radiotherapie aan de botten te geven. De keuze
tussen abiraterone (abi), dat de synthese van
testosteron in de bijnierschors en in de tumor zelf
door omzetting van cholesterol beperkt, of
enzalutamide (enza) dat als antiandrogeen werkt,
lag niet voor de hand. Sommige documenten
toonden een iets betere overlevingskans voor het
tweede, maar Amerikaanse patiënten op mijn
dagelijkse blog van US Too, spraken van lastiger
bijwerkingen op het zenuwstelsel. In sms-taal:
kwenie. Tussen haakjes merk ik op dat de
mediane waarden van een resultaat beter ook
gepaard gaan met de uiterste waarden: mediaan
zes maanden langer leven, kan gaan van één
maand tot 36 maanden, bijvoorbeeld. 

Ondertussen was een tweede TURP
noodzakelijk. Normaal heeft zo’n ingreep een
werking van tien tot vijftien jaar, maar ja, de
tumoren roeren zich. Geen verwijderen van
prostaatweefsel, maar van tumorweefsel deze
keer. Mijn bloeddruk zakte in het hospitaal en na
de sonde te verwijderen en een ganse dag te
wachten op een zelfstandig plasje, diende men
me opnieuw te sonderen. Ik kwam bleek en
vermagerd terug thuis en had een maand nodig
om terug kleur te krijgen. 

Mijn oncoloog ging voor abi. Een product van
eigen bodem. Opnieuw reageerde ik goed op de
hormonale behandeling. PSA 0,04. De LHRH-
analoog dient verder genomen te worden, omdat
abi op zich, niet sterk genoeg is om de testes te
onderdrukken. Abi werkt op de nieren en gaat
daarom samen met een corticosteroïde. Als
bijwerking ondervind ik vooral meer vermoeidheid
door bloedarmoede en ook af en toe spierpijn.
Mijn spieren verzwakken verder, hartspier dus
ook. Op zich valt er best te leven met de situatie
en ik speel verder met de kleindochter, alhoewel
ze me op een aantal gebieden flink de baas is.
Lastig is wel mijn “pillenmanagement”, 17 tot 19
stuks per dag en twee uur voor de inname van abi
en één uur erna, niet eten. 

Men leest dat abi bij sommigen slechts een
jaar werkt, maar bij anderen al vier jaar. Duimen
dus en afwachten tot de taxusderivaten wenken
(eerstelijns en tweedelijns chemo) of toch nog
enza?

De jaarlijkse kostprijs van mijn behandeling
loopt nu al op tot 50.000 euro. Voor mijn
Amerikaanse vrienden is betaalbaarheid een

hoofdthema. Mogen wij ons gelukkig prijzen met
onze RIZIV. Wel is het een Belgenmop dat de
PSA-metingen, die gepaard gaan met de
terugbetalingsvoorwaarden, niet gratis zijn. Ik
betaal ze met plezier.

Ik ben bijna vijftien jaar gemetastaseerd
onderweg en kan dus als voorbeeld dienen bij
patiënten met uitzaaiingen, die het even niet meer
zien zitten.

Ik nodig al mijn vrienden -zo voel ik de leden
van onze vereniging aan- uit, ook hun verhaal te
brengen, al was het maar in een korte tekst voor
onze PROSTAATinfo. Het hoeft niet zo langdradig
te zijn. Iemand met de topic “actieve opvolging”
misschien?
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Vernieuwing van het lidmaatschap
Wij Ook België vzw 2016
2016 wordt weer ingezet. Waarschijnlijk wilt u

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

Niettegenstaande de levensduurte behouden we
onze tarieven: 

Lidmaatschap + abonnement PROSTAATinfo:
20€

Steunend lid: 40€

Feel+ (wekelijkse bewegingsles): 
     Voor leden gratis. 

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

Blijf Wij Ook vzw steunen en schrijf u vandaag
nog in: IBAN: BE78 4037 1493 0186

BIC: KREDBEBB

Alvast bedankt. Zo blijft u op de hoogte. 

Volgende Café Santé in onze afdeling “WEST”
Afdeling “WEST” (Oost en West-Vlaanderen)
organiseert zijn volgende infosessie over
prostaatkanker op 27 oktober 2016, in het

AZ Sint-Lucas te Gent.
De sprekers, de onderwerpen, evenals het juiste uur

en locatie zullen zo vlug mogelijk meegedeeld
worden.

Het programma zal in het Juni-nummer van
PROSTAATinfo verschijnen.

Alvast te noteren!
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De diagnose prostaatkanker
wordt bij het merendeel van de
patiënten pas na het 55e
levensjaar gesteld

Toch blijkt ongeveer 30 procent van de
mannen de ziekte op jongere leeftijd, rond hun
40e te krijgen. Prostaatkanker is daarmee niet
een typische ‘oude mannenkwaal’, maar een
ziekte die mensen treft die midden in het leven
staan en mogelijk een gezin met (jonge) kinderen
hebben. En mannen van 55 jaar of ouder hebben
vaak de zorg voor jongeren in de puberteit; een
fase waarin opvoeden niet altijd vanzelf gaat.

Wat maakt dat sommigen gezinnen zich
relatief goed kunnen aanpassen aan de nieuwe
situatie waarin de ziekte een centrale rol speelt en
andere gezinnen hier heel veel moeite mee
hebben? Het antwoord daarop is niet zo
gemakkelijk te geven. Wat we weten is dat eerlijke
informatie over wat komen gaat, zonder teveel in
technische details te treden, kinderen helpt om
met de veranderingen om te gaan. Maar: veel
ouders en kinderen ervaren dat het moeilijk is om
met elkaar te praten over de ziekte en de
gevolgen die dit heeft voor het gezinsleven. De
vanzelfsprekendheid waarmee je als partners met
elkaar omgaat en je kinderen opvoedt valt weg op
het moment dat je in de medische molen belandt.
Jonge kinderen kunnen angstig en emotioneel
reageren. En pubers lijken soms zo veel mogelijk
tijd buitenshuis te willen doorbrengen. Het kan
dan moeilijk zijn om oog te hebben voor wat wél
goed gaat in het gezin. 

Kwaliteit van leven
Bij de Universiteit Utrecht wordt op dit moment

gewerkt aan een boek voor informatie en
ondersteuning van gezinnen waarvan een van de
ouders kanker heeft. Het doel is om aan te sluiten
bij de behoeften van de mensen die het aangaat,
vandaar dat contact gezocht wordt met ouders en
kinderen die te maken hebben met kanker in het
gezin. Zo proberen we meer te weten te komen
over wat bijdraagt aan de kwaliteit van leven voor
alle gezinsleden. Naar aanleiding van het invullen
van vragenboekjes krijgen de deelnemers
persoonlijk te horen of er opvallende uitkomsten
zijn voor een van de gezinsleden. Zo kun je als
ouder gerustgesteld worden dat de kinderen er
goed mee om kunnen gaan óf dat je er op tijd bij
bent om meer hulp te bieden. Ook zijn er
themabijeenkomsten over opvoeden in Utrecht en
Amersfoort, waarbij je als ouders met elkaar in
gesprek kunnen gaan. Voor meer informatie:
https://www.facebook.com/gezinenkanker of mail
naar d.verkaik@uu.nl. 

Dit artikel werd overgenomen uit het magazine
Nieuws (december 2015, nr.17, p.15) van onze
Nederlandse zustervereniging
ProstaatKankerStichting.
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Als je als vader kanker hebt, wat
betekent dat voor het gezin?
Dineke Verkaik en Paul Boelen
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‘Wat roept deze foto bij u op?
Bewegen is goed,

Of
Het heeft toch geen zin.

Voor ons heeft het wel zin, en wij denken voor u ook.’ 
Waarom het niet zelf uittesten, met ons, elke woensdag van 10 tot 11 h. te

Antwerpen # Interesse, tel. 03/338.91.54
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