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Wij Ook Belgium

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

“Wij Ook Belgium” is een zelfhulporganisatie die beheerd en
geleid wordt door prostaatpatiënten. Als lid wordt u opgenomen in
deze vereniging van lotgenoten die ijveren voor een betere
informatie, opleiding en optimale diagnose en behandeling van
prostaatproblemen. Vergaderingen met experten worden ingericht
om uw medische, emotionele en andere vragen te begrijpen. Deze
voorlichting en uitwisseling van ervaring vervangt geen
artsenconsultatie en bij medische problemen raadpleegt u steeds de
huisarts.
De vereniging wil de patiënten voldoende voorlichten om de
noodzakelijke communicatie tussen arts en patiënt te
vergemakkelijken waarin de patiënt erkend wordt als een
volwaardige partner.

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

Ook niet-prostaatpatiënten kunnen lid worden. U kan lid worden
door uw persoonsgegevens (naam, adres, eventueel
telefoonnummer en e-mail) door te geven aan het secretariaat van
Wij Ook Belgium vzw of via de website www.wijook.be. In de
lidmaatschapsbijdrage is een abonnement op PROSTAATinfo
inbegrepen.
Wij Ook Belgium vzw -/- Nous Aussi Belgique -/- Wir Auch Belgien
Een chapter van ”Us Too International”
Founding member of
Europa Uomo, “The European Prostate Cancer Coalition”.

Secretariaat Wij Ook Belgium vzw
Lange Gasthuisstraat 35-37
2000 Antwerpen
Tel: 03/338.91.54
Fax: 03/338.91.52
e-mail: info@wijook.be
Web: www.wijook.be
IBAN: BE78 4037 1493 0186
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Editoriaal: Beste Lezer
Chris Coeman, Wij Ook België vzw
Beste Lezer,

De kans is nogal groot dat u niet in Oost of
West-Vlaanderen woont, maar wellicht las u in
onze PROSTAATinfo of via een ander kanaal,
de aankondigingen van de Café Santés, die in
de afdeling “WEST” van onze vereniging “WIJ
OOK België” plaats vonden het afgelopen jaar.

Misschien was u zelf op één ervan aanwezig,
want verschillende inschrijvingen kwamen van
mensen soms van ver buiten de regio.
Het voorbije jaar hebben we met de
welwillende medewerking van een paar grotere
ziekenhuizen in het Gentse, enkele Café Santés
georganiseerd.
We hebben ondervonden dat de
belangstelling voor deze infosessies groot is.

Per infoavond verwelkomden we steeds 60 à
70 deelnemers.
Dit “project” hebben we gestart in Gent,
omdat mede ook door de geografische ligging,
veel patiënten in die grotere centra worden
behandeld.
Daardoor konden we om te beginnen, in
hoge mate, patiënten kennis laten maken met
deze activiteit van onze vereniging.

Het wordt steeds duidelijker, dat de informatie
rechtstreeks verstrekt door onze medische
specialisten, die op deze infosessies
verschillende onderwerpen behandelden, enorm
wordt gewaardeerd door vele patiënten.
Bijkomend geïnformeerd worden uit de
“eerste hand”, namelijk door de ons
behandelende artsen, van wie de meesten zeer
welwillend op onze Café Santés komen spreken,
werkt geruststellend.
3
5
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Onze vereniging wil niet ziekenhuis
gebonden zijn, maar vraagt veelal om hun
medewerking.

We doen dit om deze infosessies op een
professionele manier te kunnen organiseren,
zodat de patiënten op een correcte manier
worden geïnformeerd.

Daarom zullen we aan (ook kleinere)
klinieken die buiten het Gentse gevestigd zijn,
om steun vragen bij het organiseren van onze
inmiddels gekende Café Santés.

We hopen op die manier nog meer patiënten
te bereiken, zodat de werking van “Wij Ook vzw”
nog beter bekend wordt.
Tenslotte durven we langs deze weg, enig
beroep doen op onze lezers zelf.
Wellicht zijn er medepatiënten, die hun
opgedane ervaring voor, tijdens of na een
behandeling willen delen op één of andere
manier.

Lezers medepatiënten die er voor open staan
en de tijd hebben, om enige medewerking te
verlenen aan de organisatie van de komende
Café Santés in Oost en/of West-Vlaanderen,
kunnen voor inlichtingen daaromtrent, steeds bij
ons terecht.
De aandachtige lezer zal opgemerkt hebben
dat deze terugblik géén “opsomming” is van wat
er het laatste jaar “zo allemaal wel” gebeurd is in
de “afdeling WEST van onze WIJ OOK”.
Het is eerder een vooruitzicht met een
moedige knipoog naar de toekomst.

13 Kos, In de schaduw van de boom van
Hippocrates [Luc Dewilde]
15 Kort [Brigitte Dourcy-Belle-Rose]
17 Derde benefietconcert OCA [Luc Dewilde]
18 Boekbesprekingen [L. Denis, K. Clinckspoor]
21 Liquid-biopsies de toekomst?
[Erik Briers]
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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

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

© eb 2009

The European Prostate Cancer Coalition
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“Active Surveillance”
Jan Humblet
Verslag over de derde
conferentie: “Active Surveillance”
(Actieve Opvolging) voor laag
risico prostaatkankerpatiënten”
Inleiding

Op 12 en 13 februari 2016 organiseerde ESO
(European School of Oncology) deze
internationale conferentie in partnership met EAU
(European Association of Urology) en Europa
Uomo. De zittingen vonden plaats in het “Istituto
Nazionale dei Tumori” te Milaan. Meer en meer
wordt actieve opvolging toegepast als strategie bij
de behandeling van laag risico prostaatkankers.
Er is ook de voortschrijdende evolutie op het
gebied van de beeldvormingstechnieken, de
biomarkers, de selectie van de patiënten en hun
follow-up op medisch gebied en op het vlak van
een gezonde en aangepaste levensstijl. Reden
genoeg voor het opmaken van een actuele stand
van zaken op het domein van de “active
surveillance”.

Enkele basisbegrippen

Even een paar basisbegrippen opfrissen:
hoewel de termen actieve opvolging en
afwachtend waarnemen (watchful waiting)
weleens door elkaar worden gebruikt, zijn ze
hoegenaamd GEEN synoniemen.

“Watchful Waiting” bestaat erin bij patiënten
die niet in aanmerking komen voor een curatieve
behandeling af te wachten met behandelen. Bij
deze strategie worden de patiënten opgevolgd en
wordt een palliatieve behandeling ingesteld
wanneer er kankergerelateerde symptomen
optreden.

“Active Surveillance” bestaat erin de
behandeling van patiënten die in aanmerking
komen voor een onmiddellijke curatieve
behandeling uit te stellen. Bij deze strategie wordt
de evolutie van de kanker periodiek opnieuw
geëvalueerd en wordt bij progressie ervan een
curatieve behandeling ingesteld.

De grote thema’s

Een 30-tal experts hebben in evenveel
lezingen het hele gebied van de “Actieve
Opvolging” als medische praktijk en de
behandelingsstrategieën doorgelicht. Ter info

geven we een overzicht van de essentiële vragen
en thema ‘s die werden behandeld.

Traditionele selectiecriteria bij de keuze van de
patiënten voor actieve opvolging? Kunnen we
overdiagnose voor prostaatkankers reduceren?
Over het definiëren van laag risico
prostaatkankers, risicoprognoses bij de selectie
van kandidaten voor actieve opvolging, de rol van
MRI bij de diagnose, prognose en follow-up bij
actieve opvolging, beeldvorming bij actieve
opvolging, biomarkers en het proces van actieve
opvolging. Kan MRI biopsies vervangen tijdens de
opvolging? Wanneer actieve opvolging stoppen
en overgaan tot klassieke behandeling of tot
afwachtend waarnemen?
Zoals gebruikelijk bij dit type van studiesessies
werden de presentaties gevolgd door discussies
tussen de deelnemers.

Posters over nieuw onderzoek

Tijdens de “walking-lunches“ en de koffiepauze
konden de deelnemers een zeer uitgebreide
tentoonstelling van 23 grote didactische
uitgewerkte posters over onderzoek op het gebied
van de actieve opvolging bekijken. Ter illustratie
vermelden we enkele titels: Serial Anatomic
Prostate Ultrasound Imaging During Prostate
Cancer Active Surveillance, Follow-up of Men on
Active Surveillance for low-grade prostate cancer
with multiparametric MRI and targeted biopsy
instead of TRUS-guided systematic biopsy could
safely reduce the number of biopsy procedures,
Prostate cancer patients on active surveillance: is
physical activity associated with health-related
quality of live? Cost-Effectiveness of active
Surveillance compared to immediate Treatment: A
modelling study…

Het standpunt van de patiënt

Als afgevaardigde van “Wij Ook”, mochten we
de actieve opvolging vanuit de standpunt van de
patiënt in een lezing toelichten. We hebben over
de (vrij bochtige) weg die we zelf als patiënt
hebben afgelegd om uiteindelijk tot actieve
opvolging te komen verteld. Verder hebben we
toelichting verstrekt bij de inhoudelijke aspecten
van de actieve opvolging op medisch gebied,
maar vooral ook op het vlak van de gewenste
levensstijl. Bij dit laatste komen drie elementen in
aanmerking: gezond eten, het uitbannen van
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schadelijke gewoonten (en de keizer hiervan is
het roken!) en bewegen.

Feel +

Alle lichamelijke activiteit is meer dan welkom,
maar het Feel + -programma biedt het voordeel
dat het om een systematisch en evenwichtig
uitgebalanceerd programma gaat dat speciaal
voor patiënten werd ontworpen. De essentialia
van dit programma werden aan het forum in een
PowerPoint presentatie voorgesteld.

Méér lezen over “Actieve
Opvolging”?

In Antwerpen begon de meest geciteerde

basisstudie i.v.m. prostaatkanker screening en de
basisinzichten voor actieve opvolging: de ERSPC
(European Randomized Study of Screening for
Prostate Cancer); zie o.m. hierover bijdragen van
Prof Denis in Prostaatinfo, maart 2010, maart
2012, en van Dr V. Nelen juni 2012. In
Prostaatinfo, maart 2010 citeert Prof. Denis
tevens gegevens uit de PRIAS-studie
(Prostate Cancer Research International
Active Surveillance) met een werkdefinitie van
indolente of laagrisico prostaattumoren. Zowel de
ERSPC- als ook de PRIAS-studie zijn
basisonderzoekingen die op de conferentie
frequent aan bod kwamen.

Kanker in het gezin
Judith

Volgend artikel werd overgenomen uit het
magazine Nieuws (december 2015, nr.17, p.15) van
onze Nederlandse zustervereniging
ProstaatKankerStichting.

In één van mijn vorige ervaringsverhalen heb
ik al eens geschreven over het gebrek aan
aandacht vanuit de medische hoek voor de
partner of voor de impact die ziekte heeft op het
hele gezin.

Onlangs viel mijn oog op een aankondiging in
de nieuwsbrief van Cabane, een van de centra
voor mensen met kanker. De Universiteit van
Utrecht lijkt het signaal opgepikt te hebben en wil
bij Cabane themabijeenkomsten organiseren over
hoe het opvoeden in gezinnen verandert nadat
één van de ouders kanker heeft gekregen.
De aankondiging wekte meteen mijn interesse
en ik heb een mailtje gestuurd naar betreffende
medewerkster van de universiteit over hoe het
ons de afgelopen vijf jaar vergaan is met

betrekking tot opvoeden en dat ik die
ondersteuning gemist heb.

Niet het moment

Hoewel ik destijds ik vrijwel meteen na de
diagnose contact gezocht heb met een
gezinstherapeut voor ondersteuning van onszelf
en onze kinderen (van toen 15 en 17 jaar)is mijn
man na twee keer gestopt. Ik heb zelf nog een
tijdje van het hulpaanbod gebruik gemaakt maar
ook voor de kinderen was het niet de ingang of
het moment. Omdat ook mijn wereld volledig op
zijn kop stond, vond ik het moeilijk om
onderscheid te maken tussen mijn eigen
behoeftes en die van mijn man of mijn kinderen.

Onze jongste zoon is als eerste al op zijn
zeventiende het huis uit gegaan. Hij woont
inmiddels weer dicht in de buurt en is nu alsnog
zijn middelbare school aan het afmaken. De
oudste zoon is in verband met zijn studie op
kamers gegaan en zit nu voor een stage in het
buitenland. Mijn man en ik wonen nu
dus zonder kinderen, maar bij al die
veranderingen in onze situatie hebben
wij, in combinatie met zijn slechte
prognose, steeds weer moeite om die
gebeurtenissen samen betekenis en
een plek te geven.

Graag ondersteuning…

Ik had destijds graag
ondersteunende gesprekken gehad
over ‘opvoeden bij kanker in het
gezin.’ Ik verwacht dat het helpend
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geweest was als we er met elkaar en eventueel
ook met andere ouders over in gesprek gekomen
waren.

Mijn mail leidde tot een telefoongesprek,
waarin we onder andere geïnventariseerd hebben
wat mij nog meer geholpen zou hebben ten
aanzien van begeleiding en/of wat ik daarin
gemist heb.

Ik denk dat ik graag gezien had dat iemand bij voorbeeld onze huisarts -sturing (en ook
erkenning) aan het hele proces gegeven had door
ouderwets bij ons op huisbezoek te komen. Een
gesprek in de eigen vertrouwde omgeving, waarin
er voor iedereen gelegenheid is om zijn zorgen en
gevoelens uit te spreken. En liefst zou je zo’n
gesprek met enige regelmaat herhalen omdat niet
alleen de fases van de ziekte en de verwerking
ervan, regelmatig veranderen maar het hele gezin
verandert. Verder had het mij ook erg geholpen

als de uroloog hier ook bij stil had willen staan en
ons gewezen had op mogelijke ondersteuning.
Dat had mij onder andere een hoop
omzwervingen gescheeld.

Behoefte aan handvatten

Hoe het ook gelopen is, we blijven samen de
ouders en hebben - als zo veel gezinnen in een
dergelijke situatie - nog steeds behoefte aan
handvatten met betrekking tot hoe wij elkaar als
partners en als ouders in deze situatie kunnen
begrijpen en steunen, zodat we onszelf en de
kinderen kunnen voorbereiden op wat komen
gaat. Het idee om al die ervaringen van gezinnen
waarin een vader of moeder kanker krijgt, te
verzamelen en te beschrijven en als handreiking
te gebruiken voor gezinnen in vergelijkbare
omstandigheden, spreekt me erg aan.

Café Santé in Gent 18-02
Chris Coeman

Een Café Santé waar veel belangstelling voor
getoond wordt, is het beste argument om al een
volgende te organiseren.

uiteindelijk worden ingeperkt wegens tijdsgebrek...

Belangstelling was er dus zeker en vast
genoeg voor de infosessie die doorging op 18
februari laatstleden, in het AZ Maria Middelares te
Gent. In de mooie, ons door het ziekenhuis ter
beschikking gestelde zaal uitgerust met alle
faciliteiten (beamer,micro, koffiebar…), mochten
we die avond ongeveer 60 mensen verwelkomen.

Dr. A. Lambrecht (AZ Groeninge KortrijkRadiotherapie) gaf als tweede spreker een
uiteenzetting over brachytherapie. Wie komt
hiervoor in aanmerking, wat is het principe en hoe
verloopt de behandeling in de praktijk? Dit waren
de elementen die duidelijk naar voren werden
gebracht. Ook werd het opvolgen van de
genezing nagegaan en wat er kan gedaan worden
bij een eventueel recidief. Daarna werden enkele
vragen van algemene aard gesteld door de
patiënten, waarbij de begrippen agressiviteit
(GLEASON) en stadiëring (TNM) aan de orde
waren gekomen.

De inschrijvingen liepen binnen tot de laatste
dag en sommige patiënten kwamen zelfs van ver
buiten het Gentse, wat weer eens een reden is
om niet alleen in een “grote stad” actief te blijven.

Na het welkomstwoord van vriend Rik Cuypers
(Wij Ook), kon ik de eerste spreker aankondigen.

Dr. P. Dekuyper (AZ Maria MiddelaresUrologie), heeft op een overzichtelijke manier en
in grote lijnen uitgelegd hoe de chirurg te werk
gaat bij een prostaatoperatie door middel van een
robot. De bewegingen van de armen en scharen
werden via een console gedemonstreerd op een
robot, die tijdelijk opgesteld was in de infosessie
ruimte.

Samen met beelden (te zien via beamer) van
een operatie, gaf dit alles een zeer realistische kijk
op het gebeuren. De vragen van de deelnemers
kwamen eerst met mondjesmaat, maar moesten

Tijdens de koffie (ons aangeboden door de
kliniek), was er ook onderling veel contact tussen
de patiënten. Onze infostand werd druk bezocht
door verschillende patiënten en zorgverleners die
kennis maakten met de doelstellingen van onze
vereniging “WIJ OOK België”.

Voor het welslagen van deze interessante
avond, wens ik in naam van “WIJ OOK” de
sprekers te danken voor hun inzet, alsook alle
mensen van de kliniek die zorgden voor de
“logistiek”.

Bijzondere dank nog eens, aan Dr. Ameye
(Diensthoofd urologie AZ Maria Middelares), die
de organisatie van deze infosessie heeft mogelijk
gemaakt.
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De operatierobot bij radicale
prostatectomie
Dr. Peter Dekuyper, uroloog, AZ Middelares Gent
Principe van de operatierobot

De robotgeassisteerde radicale prostatectomie
is een minimaal-invasieve manier om de prostaat
te verwijderen bij mannen met prostaatkanker. Het
gebruik van de operatierobot verandert het
principe van de procedure niet, het is enkel een
manier om de operatie minder invasief (minder
beschadigend dan via de klassieke buikoperatie)
uit te voeren en toch op zijn minst hetzelfde
resultaat te bekomen. Hierbij worden net zoals bij
de klassieke kijkoperaties, ter hoogte van de
navel en de onderbuik vijf insneden gemaakt van
ongeveer 1 à2 cm lang. Via deze incisies worden
buisjes (werkkanalen) in de buikholte ingebracht.
De werkkanalen dienen om een lange smalle
camera (verbonden met een videoscherm en een
3D-projectie voor de chirurg) en speciaal hiervoor
ontworpen lange instrumenten in de buikholte in
te brengen. Om voldoende ruimte te creëren om
de ingreep te kunnen uitvoeren, dient de buikholte
met een gas (koolstofdioxide) te worden
opgeblazen. De ingreep zelf verloopt steeds
onder volledige verdoving.

Instrumenten met een extra
scharniertje

De instrumenten die bij de robotoperatie
worden gebruikt zijn meer beweeglijk dan de
instrumenten die bij klassieke kijkoperaties
worden gebruikt, ze hebben een extra scharniertje
(het zogeheten polsgewricht of endowrist)
waardoor het instrument diep in het bekken aan
de prostaat eigenlijk zonder enige beperking in
alle richtingen gebruikt kan worden. De camera
die beelden van diep in het lichaam doorstuurt
naar de chirurg is een driedimensionaal beeld in
hoge definitie, wat de uroloog toelaat om gerichter
en preciezer te werken.

De instrumenten die in het lichaam zijn
ingebracht worden niet door de arts zelf
vastgehouden. Ze zijn verbonden met de “armen”
van de robot. De chirurg zit aan een werkstation,
de console, naast de patiënt. Aan dat werkstation
kan hij in een 3D-projector kijken om de te zien
wat zich binnenin het lichaam van de patiënt
afspeelt. Gelijktijdig kan hij de robotarmen, die
aan de chirurgische instrumenten en de camera
zijn vastgemaakt, met beide handen bedienen

door middel van een soort joysticks die op het
werkstation zitten. Bijkomende bedieningen, zoals
bijvoorbeeld voor het dichtschroeien van
bloedvaatjes, gebeuren door middel van
voetpedalen. Aan de operatietafel zelf staan een
tweede arts en een verpleegkundige om de
uroloog te helpen met bijvoorbeeld het wisselen
van instrumenten of het inbrengen van
hechtingsdraadjes.

Het prostatectomie register

Werkgroepen van de Belgische
urologenvereniging hebben destijds bij het
opkomen van deze techniek samen met de
overheid een register aangelegd waarin
gedurende vele jaren alle belangrijke gegevens in
verband met de resultaten van deze robotoperatie
werden opgeslagen. Analyse van deze gegevens
heeft onlangs ontegensprekelijk aangetoond dat
patiënten die door een ervaren chirurg met behulp
van deze operatierobot zijn geopereerd, sneller
herstellen en dus minder lang in het ziekenhuis
moeten verblijven. Op het gebied van
kankergenezing is uit de resultaten tevens
gebleken dat deze techniek het even goed doet
als de klassieke operatie. Ten slotte lijkt het er ook
op dat het urineverlies na de ingreep sneller
verdwijnt dan gemiddeld het geval was met de
klassieke open procedure.

Nadeel

Het grote nadeel van de huidige operatierobot
is de hoge kostprijs, zowel in aanschaf als in
onderhoud. Daarbij komt nog dat de dure
instrumenten een beperkte levensduur hebben en
snel moeten worden vervangen.

Conclusie

Desalniettemin kan anno 2016 worden gezegd
dat het gebruik van de operatierobot bij de
radicale prostatectomie stilaan is geëvolueerd tot
de standaardbehandeling bij de chirurgische
aanpak van het prostaatcarcinoom. Het
superieure zicht op de prostaat en de haast
onbeperkte bewegingsvrijheid van de
instrumenten laten de uroloog toe om de ingreep
op een veel meer gedetailleerde en
gecontroleerde manier uit te voeren.
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Osteoporose, niet alleen een
vrouwenziekte
Luc Ruidant

Volgend artikel werd met dank overgenomen
uit de Artsenkrant, nr. 2440 van 4 maart 2016.
[Met tussentiteltjes van de redactie]

Inleiding

Osteoporose is een invaliderende chronische
aandoening, die voorkomt bij vrouwen én bij
mannen, veel frequenter is bij vrouwen, maar
soms ernstigere gevolgen heeft bij mannen.
Recente studies bieden interessante
perspectieven inzake preventie en behandeling.

Osteoporose quid?

Osteoporose wordt gedefinieerd als een
verhoogde broosheid van de beenderen door een
sterke daling van de botdichtheid. Osteoporose is
de belangrijkste directe oorzaak van fracturen
(heup, pols, femurhals …) en wervelindeukingen
na de leeftijd van 60 jaar. Osteoporose
veroorzaakt wereldwijd jaarlijks meer dan negen
miljoen fracturen.
15% van de mannen ouder dan 50 jaar
vertoont osteoporose, wat toch niet weinig is. Bij
vrouwen is dat 40%. De prevalentie van
osteoporose van vrouwen van 80 jaar en ouder
bedraagt zelfs 70%.

De prevalentie is hoger bij vrouwen. Vrouwen
ontwikkelen duidelijk meer osteoporotische
fracturen, maar de ziekte zou ernstiger kunnen
zijn bij mannen. De sterfte als gevolg van een
osteoporotische fractuur is hoger bij mannen
(tweemaal hoger in geval van een heupfractuur).
Bij mannen treden fracturen vaak op een hogere
leeftijd op en zijn de gevolgen ervan dan ook veel
ernstiger.

Verschillende risicofactoren

De risicofactoren voor osteoporose en
fracturen zijn niet dezelfde bij mannen als bij
vrouwen. Risicofactoren bij mannen zijn een tekort
aan androgenen als ze worden behandeld voor
prostaatkanker, het gebruik van steroïden,
vitamine D- en calciumtekort en roken.

De belangrijkste risicofactor bij vrouwen is
oestrogeendeficiëntie. Vrouwen ontwikkelen een
oestrogeendeficiëntie bij de menopauze, rond de

leeftijd van 50 jaar. Dat ontwricht het evenwicht
tussen de botaanmaak en de botresorptie ten
koste van de botaanmaak. De effecten variëren
van de ene vrouw tot de andere.

Osteoporose kan echter ook optreden bij
mannen en vrouwen van 30 jaar die een laag
botkapitaal hebben als gevolg van inname van
bepaalde geneesmiddelen, vooral corticoïden, of
een risico lopen als gevolg van familiale
antecedenten.

Stille evolutie

Mannen en vrouwen zijn dus niet gelijk wat
spier- en botaandoeningen betreft. Vijf
Amerikaanse auteurs hebben de
wetenschappelijke literatuur doorgenomen en zijn
daarbij tot de conclusie gekomen dat we bij het
stellen van de diagnose en de behandeling meer
rekening moeten houden met de verschillen in de
wijze waarop die ziekten zich manifesteren bij
mannen en vrouwen (1).

Mannen onderbehandeld

Mannen worden onvoldoende behandeld.
Artsen denken er zelden aan om de botdichtheid
te meten bij mannen hoewel een derde van de
heupfracturen optreedt bij mannen.

Tijd kopen…

De huidige behandelingen herstellen niet wat
beschadigd is, maar voorkomen het verlies van
botdichtheid en verkleinen dus het risico op
fractuur. Op voorwaarde dat de behandeling snel
genoeg wordt gestart.
Maar laat dat nu net het probleem zijn.
Osteoporose veroorzaakt meestal geen
symptomen en doet meestal geen pijn. De
aandoening zal dan ook geruisloos evolueren…
tot er een eerste fractuur optreedt, die pijn en
invaliditeit kan veroorzaken.

Calcium, vitamine D en sporten

Gelukkig bestaan er eenvoudige maatregelen
om het bot gezond te houden, zoals een gezonde,
evenwichtige, calciumrijke voeding. De ideale
calciumtoevoer is 1.000 tot 1.500 mg/dag.
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Ook vitamine D is noodzakelijk. Vitamine D
verhoogt de calciumabsorptie. Matige blootstelling
aan de zon is de beste manier om voldoende
vitamine D te produceren. Vanaf de leeftijd van 50
jaar kunnen vitamine D-supplementen nuttig zijn.
Ook is een gezonde levenswijze noodzakelijk,
d.w.z. regelmatig lichaamsbeweging nemen,
stoppen met roken en minder alcohol drinken.

Thee, SR2595, donepezil en
micro-RNA

Er wordt veel onderzoek verricht naar de
preventie en de behandeling van osteoporose. In
een Australische studie (2) liepen de vrouwen die
minstens drie koppen thee per dag dronken, 30%
minder risico op botafwijkingen zoals osteoporose.
Dat zou te danken zijn aan de flavonoïden die in
thee zitten. Er zitten ook flavonoïden in soja,
eveneens een efficiënte optie om de gezondheid
van het bot te verbeteren bij gemenopauzeerde
vrouwen.
Er zijn nog twee andere geneesmiddelen die
de gezondheid van de beenderen zouden kunnen
vrijwaren. Vooreerst een antidiabeticum, SR2595
genoemd, dat vorsers van het Scripps Institute
(Florida) hebben ontwikkeld. SR2595 verhoogt het
aantal stamcellen die differentiëren tot
osteoblasten, de cellen die botweefsel aanmaken
(3).
Vervolgens is er nog donepezil, een
geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de

behandeling van de ziekte van Alzheimer.
Japanners hebben aangetoond dat donepezil ook
geïndiceerd zou kunnen zijn om botverlies te
behandelen (4).

Tot slot is er nog een nieuwe, veelbelovende
techniek, die werd ontwikkeld door vorsers van de
Universiteit van Michigan (5). Ze hebben
polymeermicrosferen gebruikt om micro-RNA’s die
de cellen bevelen om de schade te herstellen, op
de plaats van botletsels te brengen.
(1) Journal of the American Academy of
Orthopaedic Surgeons, juni 2015, doi:
10.5435/JAAOS-D-14-00020

(2) American Journal of Clinical Nutrition, 12
augustus 2015, doi: 10.3945/ajcn.115.109892
(3) Nature Communications, 12 juni 2015,
doi:10.1038/ncomms8443
(4) Heliyon, september 2015, doi:
10.1016/j.heliyon.2015.e00013

(5) Nature Communications, 14 januari 2016,
doi: 10.1038/ncomms10376)
Nota van de redactie, in ons volgend nummer
zullen wij nader ingaan op botproblemen ten
gevolge van (prostaat)kanker en de mogelijke
behandelingen.

Gemeente Hemiksem, dank
u Dr. Tibaut Debacker
Rik Cuypers

Op 17 maart 2016
organiseerde de gemeente
Hemiksem in haar raadzaal, een
infoavond over prostaatkanker,
met spreker Dr. Tibaut Debacker,
hoofd van de dienst Urologie van
het ZNA Middelheim.
We mochten aanwezig zijn
met de informatiestand van Wij
Ook vzw en er documentatie
uitdelen aan 37 personen.

Laat het ons weten wanneer
we ergens present kunnen zijn.
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Mijn persoonlijke ervaring
met BPH en TURP
Robert Joncret °1944

BPH: benign prostate hyperplasia,
goedaardige prostaatvergroting

TURP: Transuretrale resectie van de prostaat

Ik was 33 jaar…

Op jonge leeftijd – ik was 33 jaar – kreeg ik
last van een prostaatontsteking. In die tijd was
een gerichte behandeling nog geen evidentie.
Naarmate de jaren vorderden kwamen er ook
betere medicijnen en ik heb gelukkig van deze
vooruitgang in de geneeskunde kunnen profiteren.
In 2005 werd – na een biopsie – een beperkte
vorm van prostaatkanker vastgesteld. Na advies
van enkele urologen besliste ik om hier “wait en
see” toe te passen en om mijn PSA zeer
regelmatig op te volgen. Tot op heden blijkt dat de
juiste beslissing te zijn. Mijn PSA is wel iets te
hoog, maar blijft steeds tussen de 4,5 en de 8. Er
is nooit een plotse stijging geweest die op
uitzaaiing zou kunnen wijzen. In 2012 heb ik in
het universitair ziekenhuis van Brussel nog een
HISTO-scan(1) laten uitvoeren, om bijkomende
zekerheid te hebben inzake de evolutie van mijn
microcarcinoom en ook hier kon de uroloog mij
geruststellen.

Plasproblemen

Maar met het ouder worden namen de
plasproblemen toe, die veroorzaakt werden door
een andere prostaataandoening: de vergroting en
de verharding. Een typische zaak van mannen op
leeftijd! Ik ondervond dat ik meerdere keren per
nacht moest opstaan om te plassen. Later kwam
daarbij dat ik mijn blaas niet echt kon ledigen en
dat ik soms na enkele minuten al opnieuw naar
het toilet moest. Ook overdag had ik mijn
problemen. Als ik aandrang voelde, dan moest ik
na enkele minuten mijn blaas ledigen, omdat ik de
indruk had dat ze op springen stond. Om dan
daarna met een zwakke straal een klein plasje te
doen. Een toneel- of bioscoopbezoek durfde ik
niet meer aan. Alleen het gevoel dat ik gedurende
een tweetal uren “opgesloten” moest zitten, was
voldoende om mij tijdens die voorstelling
ongemakkelijk te voelen en om dringend te
moeten gaan plassen. Met koffie drinken overdag
moest ik erg opletten en een glas bier drinken

was uitgesloten. Ik kon dat bier beter rechtstreeks
in het toilet kappen, dat ging nog vlugger.

Een nieuw medicijn

De uroloog stelde – als uiterste middel – een
vrij nieuw medicijn VESOMNI voor. Dat moest de
druk op de plasbuis verminderen en ook de
inhoud van de blaas vergroten. Dit werkte en de
resultaten waren hoopgevend. Maar na een kleine
twee jaar begon het effect van dit medicijn voor
mij te verminderen.

Dalende levenskwaliteit

Eind 2015 bezocht ik de uroloog, met de vraag
de TURP-operatie te willen uitvoeren. Ik was van
mening dat mijn prostaatprobleem te veel
nadelige invloed had op mijn levenskwaliteit. Ook
mijn huisdokter had mij al de dringende raad
gegeven om in die zin te beslissen. Ik wilde zeker
niet wachten tot mijn prostaat de plasbuis volledig
zou toeknijpen en het plassen onmogelijk zou
maken. Ik breng veel vrije tijd door op een boot en
ik gruwelde bij de gedachte dat het mij ver van
een haven zou overkomen.
De uroloog gaf mij een duidelijke en eerlijke
voorlichting over de operatie zelf en over de te
verwachten gevolgen erna. Ik maakte onmiddellijk
een afspraak voor de ingreep en voor de opname
in een Antwerps ZNA ziekenhuis.

Een courante ingreep

Voor een uroloog is deze operatie een
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courante ingreep. Met een resectoscoop, die hij
inbrengt via de plasbuis, kan hij met een camera
een inwendig onderzoek doen. De plasbuis loopt
doorheen de prostaat. De operatie bestaat er in
om via de resectoscoop met een snijlis – waarop
stroom kan gezet worden – kleine stukjes van de
prostaat weg te snijden, zodat de plasbuis breder
wordt. Deze stukjes vallen in de blaas en worden
er via een spoeling uit genomen en onmiddellijk
naar het labo gestuurd voor kankeronderzoek.
Enkel het binnenste van de prostaat wordt
gedeeltelijk weggenomen en het omhullend
kapsel blijft ongeschonden. Deze TURP-operatie
sluit de verdere aanwezigheid van prostaatkanker
dus niet uit en een zesmaandelijkse PSA-bepaling
blijft dus noodzakelijk.
Vóór de operatie kan men kiezen tussen een
volledige narcose of voor een epidurale verdoving
via een ruggeprik. Ik heb geen seconde getwijfeld
en heb voor de volledige narcose geopteerd. Van
mij mag de uroloog alles doen wat nodig is, maar
ik wens het niet bewust mee te maken.

Drie dagen ziekenhuis voorzien

De voorziene hospitalisatie bedraagt drie
dagen. Tijdens de eerste dag wordt onmiddellijk
na de operatie de blaas veelvuldig gespoeld, via
een sonde. De urine is bloedgekleurd en men
streeft naar meer helderheid. Ook tijdens de
tweede dag wordt er meermaals zowel door de
dokters als door de verpleging naar de kleur van
de urine gekeken. Op die dag wordt het infuus uit
de arm genomen.

Terug zelf plassen

Op de derde dag wordt de sonde
weggenomen en moet men dus zelfstandig
plassen. Ook het ledigen van de blaas wordt
opgemeten en de resultaten van deze meting zijn
mede een beslissende factor om het ziekenhuis te
mogen verlaten. In mijn geval is alles volgens het
boekje verlopen. Ook wat de hospitalisatie zelf
betreft deed ik uitsluitend positieve ervaringen op.
De dokters bezochten mij elke dag meermaals en
het verplegend personeel deed zijn werk met inzet
en met bekwaamheid. De warme maaltijden
waren in orde en werden op de juiste temperatuur
geserveerd. Dit laatste is niet altijd evident in een
ziekenhuis. Ten slotte was er de poetsvrouw, die
mij tussen het vegen en poetsen in op de hoogte
bracht van de petite histoire van de afdeling en
van het ziekenhuis.
Toen ik thuis kwam begon het eigenlijke
genezingsproces. Volgens een schriftelijke nota,
die ik meekreeg, moest ik rekenen op zes tot acht

weken voor het herstel. Daarna voorzag men nog
een periode om tot de echte resultaten te komen.
De eerste dagen was er nog een beetje bloed in
de urine. Tijdens de weken die volgden had ik nog
steeds aandrang om te plassen voor een kleine
hoeveelheid en had ik soms moeite om mijn plas
op te houden. Ook het nachtelijk plassen is er nog
steeds, zij het in mindere mate. Maar de
verbetering gaat gestadig en ook de kracht van
mijn urinestraal is veel sterker. Bij wildplassen
blijven mijn schoenen nu tenminste droog.
Tijdens de vijfde week na de operatie bezocht
ik de uroloog. Ik had zelf de indruk dat alles
correct verlopen was en de dokter bevestigde dit
na zijn onderzoek. Omdat prostaatkanker niet
werd uitgesloten door deze operatie moet ik nog
ten minste tweemaal per jaar mijn PSA laten
bepalen en jaarlijks de uroloog bezoeken.

Nabeschouwing

Ik heb maar van één ding spijt, dat is dat ik de
operatie te lang heb uitgesteld. Deze operatie
heeft mijn levenskwaliteit verbeterd en mij
opnieuw zelfvertrouwen gegeven wanneer ik naar
een theater of bioscoop ga. Er is geen wonder
geschied; de volmaaktheid bestaat niet en ik word
er ook niet jonger op, maar ik ondervind wel dat
het elke dag iets beter gaat. Uiteraard gaat mijn
dank uit naar de uroloog en allen die hem hebben
bijgestaan. Maar eveneens wil ik onze vereniging
WIJ OOK in deze dank betrekken. Het is daar dat
ik veel heb bijgeleerd over de werking van mijn
geslachts- en waterorganen. En het is die kennis
die mij voortdurend ten goede is gekomen om
mijn medische problemen ook zelf voor een deel
te kunnen evalueren en om de juiste dokters te
kunnen kiezen voor de behandeling ervan.

Post Scriptum

Een lieve tante, met de gezegende leeftijd van
94 jaar was er niet gerust in dat ik voor deze
prostaatoperatie “onder het mes” moest. Met grote
bezorgdheid informeerde zij dagelijks naar mijn
toestand. Toen ik haar – enkele dagen na de
operatie – persoonlijk kon geruststellen dat alles
goed verlopen was, antwoordde zij met een zucht
van oplichting : “ Het is toch straf dat het meestal
mannen zijn die aan de prostaat moeten
geopereerd worden !”
Nota van de redactie

1- HISTO-scan: een gesofisticeerde vorm van
ultrasonografisch onderzoek met een verbeterde
beeldvorming en analyse
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Kos, in de schaduw van de
boom van Hippocrates
Luc Dewilde

Het was niet om zo te zeggen echt een
“writers block”, maar toch. Toen Louis Denis mij
vroeg zijn rubriek “In de schaduw van Kos” verder
te zetten besefte ik genoeg dat ik het niveau van
“de eik” nooit zou kunnen evenaren. En ik troostte
mij met de gedachte dat de boom waaronder
Hippocrates op het eiland Kos zijn leerlingen
onderwees toch maar een plataan was.
Laten wij dus in alle bescheidenheid starten
met een gekend onderwerp, de PSA-test.

Prostate Cancer UK
(www.prostatecanceruk.org) is op twintig jaar tijd
uitgegroeid tot de grootste Britse
liefdadigheidsorganisatie met betrekking tot de
mannelijke gezondheid en meer bepaald de
prostaatproblemen. Het was de eerste nationale
organisatie voor prostaatkanker in GrootBrittannië. Het adagium van de stichter, oncoloog
professor J. Waxman, is “to address the
outrageous and arbitrary surgical treatment of
men”.

Consensusregels Prostate Cancer
UK

Prostate Cancer UK heeft zeer recent een
aantal consensusregels opgesteld met betrekking
tot de PSA-bepaling bij asymptomatische mannen
in Groot-Brittannië. Hier volgen ze:
Regel 1. De gezondheidsdeskundigen zullen
in de toekomst rekening moeten houden met de
PSA-waarde, samen met andere gekende
risicofactoren, als onderdeel van een risicobeoordelingsprofiel.

Regel 2. De huisartsen moeten weten welke
factoren het risico kunnen doen toenemen om
prostaatkanker te ontwikkelen.

Regel 3. De huisartsen moeten voorbereid zijn
op het voeren van gesprekken over de voor- en
nadelen van de PSA-test met mannen die een
hoger risico hebben op prostaatkanker.

Regel 4. De bevoegde overheid en de
gezondheidsorganisaties moeten, met de hulp van
gezondheidsdeskundigen en filantropische
organisaties, werk maken van de bewustwording
bij mannen van het risico op prostaatkanker (Wie

heeft een hoger risico?) in het bijzonder, en van
gezondheidsproblemen in verband met de
prostaat in het algemeen.

Regel 5. Alle mannen zouden in de
mogelijkheid gesteld moeten worden een PSAtest te ondergaan vanaf 50 jaar. Mannen met een
hoger risico op prostaatkanker moeten toegang
krijgen tot een PSA-test vanaf 45 jaar.

Regel 6. Indien een man overweegt een PSAtest te laten uitvoeren, moet zijn huisarts met hem
een gesprek voeren over de voor- en nadelen. Dit
moet de man helpen een beslissing te nemen een
PSA-test al dan niet te laten uitvoeren.
Regel 7. Indien een man geen symptomen
van een prostaatprobleem vertoont en het
duidelijk is dat hij waarschijnlijk een
levensverwachting heeft van minder dan 10 jaar,
moet zijn huisarts hem afraden een PSA-test te
laten doen.

Regel 8. Indien een man besluit een PSA-test
te laten uitvoeren, moet zijn huisarts hem ook een
digitaal rectaal onderzoek (DRO) voorstellen, zelfs
indien hij geen symptomen van een
prostaatprobleem vertoont.
Regel 9. Zelfs indien een man geen
symptomen heeft van een prostaatprobleem,
moet hij naar een specialist verwezen worden
voor bijkomende onderzoeken indien hij

- een hoger risico op prostaatkanker vertoont,
en hij
- tussen 45 en 49 jaar oud is, en zijn
- PSA hoger is dan 2.5 ng/ml

Regel 10. Bij de beslissing een man al dan
niet naar een specialist te verwijzen, moet de
huisarts kijken naar de waarden van de in het
verleden uitgevoerde PSA-testen. Hij moet kijken
naar iedere verhoging van de PSA-waarden van
de man, zelfs indien de PSA-waarden nog
‘normaal’ zijn voor zijn leeftijd.(< 3 ng/ml voor
mannen tussen 50-69 jaar)

Regel 11. Mannen met een “normale” PSAwaarde moeten in de mogelijkheid zijn een andere
PSA-test in de toekomst te laten uitvoeren, zelfs
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indien zij geen symptomen van een
prostaatprobleem vertonen.

toekomst de PSA-test nog voorschrijven worden
blootgesteld aan een geldboete.

Regel 13. De PSA-test (met of zonder een
digitaal rectaal onderzoek) zou niet gebruikt
mogen worden in een nationaal
screeningprogramma voor mannen.

Research op lange termijn is absoluut
noodzakelijk teneinde een hulpmiddel, een tool, te
ontwikkelen om huisartsen toe te laten de
patiënten met een hoger risico op agressieve
prostaatkanker op te sporen, teneinde de
diagnose accurater te kunnen stellen om tenslotte
een optimale behandeling te kunnen voorstellen.

Regel 12. Mannen ouder dan 40 jaar, zelfs
indien zij geen symptomen van een
prostaatprobleem vertonen, moeten overwegen
een PSA-test te laten uitvoeren om het risico te
helpen uitwerken van op latere leeftijd
prostaatkanker te krijgen. (“baseline” PSA-test)

PSA-test controversieel

De opkomst van de PSA-test, dankzij het werk
van Wang, Papsidero en Stamey die in 1980 het
klinisch gebruik van PSA als marker voor
prostaatkanker uitwerkten, betekende weliswaar
een zeer belangrijke mijlpaal, maar gaf ook
aanleiding tot een overmaat aan screening en
overbehandeling.
Afgeleide PSA-testen zoals PSA-dichtheid
(PSAD), PSA-doubling time (PSADT), PSAVelocity (PSAV), PSA-isoenzymen (vrij PSA,
complex PSA, verhouding vrij/totaal PSA) e.d.,
blijven weliswaar beïnvloed door de PSAvariabiliteit. Meer recent werden testen uitgevoerd
die zich vooral op genetische merkers
concentreren. Zo ontwikkelde professor H.
Grönberg van het Karolinska
Institutet de STHLM3-test die 6
eiwit en 200 genetische markers
analyseert en agressieve
prostaatkankers zou kunnen
opsporen. Tot nu toe is de PSAbepaling echter nog steeds de
beste test waarover we
beschikken.

Wat duidelijk opvalt, is een groot gebrek aan
motivatie om op een ernstige manier te investeren
in research teneinde een oplossing te vinden voor
het echte probleem: hoe vroegtijdige opsporing
van prostaatkanker te verbeteren en tegelijk
overbehandeling te vermijden.

Meer weten

Voor meer details over PSA an sich verwijs ik
graag naar de uitgebreide bijdrage van Louis
Denis in het decembernummer 2014 van
PROSTAATinfo (In de schaduw van Kos, blz 1721).

Laatste woord

En tot besluit wens ik hier, ik kan het niet beter
formuleren, zijn woorden te herhalen: “Er is niets
mis met de PSA-test. Er is wel iets fout met het
oneigenlijk gebruik en de foute interpretatie
tegenover de man en zijn aandoening.”

Europa Uomo

In het voorwoord van Europa
Uomo “Did You Know?”, nr. 4
van december 2015, meldt
Malcolm G. Duncan het
beangstigende nieuws dat de
V.S.A. het nut wensen te
evalueren van de PSA-test en in
die zin een referendum bij de
bevolking hebben uitgevoerd dat
eindigende op 20 november
2015. Bij een meerderheid van
negatieve antwoorden zou de
PSA-screening afgeschaft
worden en artsen die in de
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Kort

Brigitte Dourcy-Belle-Rose
Klinische studies als basis van
vooruitgang

Een researchteam uit Oxford analyseerde 67
gerandomiseerde studies verschenen over een
periode van drie maanden in vijf bekende
tijdschriften. Deze waren New Engl. J.Med,
Lancet, Jama, Anals Int. Med. en BMJ. Hiervan
waren er negen perfect. De overige 58
rapporteerden niet over 300 onderzoeksresultaten
terwijl 357 nieuwe resultaten werden toegevoegd.
De groep COMpaire schreef naar deze
tijdschriften. Van de 58 brieven werden er zeven
gepubliceerd.

Op basis van dergelijke trials worden
geneeskundige richtsnoeren geformuleerd.
Aanbevolen of nieuwe medicaties aanbevolen.
Mogen we toch hopen op kristalheldere, correcte
communicatie over de wetenschappelijke
vooruitgang van de geneeskunde tegen 2020?
Artsenkrant, 5.4.2016.

Zijn alle geneesmiddelen veilig en
nuttig?

Deze definitie gaat op voor 86% van de
geneesmiddelen die we regelmatig gebruiken.

Test Gezondheid vermeldt op 6.500
gecontroleerde geneesmiddelen dat er 32% een
beperkt nut hebben,11% een betwistbaar nut en
2% af te raden zijn. Geen uitspraak voor 1%. Bij
vrij aan te kopen geneesmiddelen zijn 7% af te
raden. Zelfbehandeling is nobel maar houdt
gevaar in en dikwijls is het gewoon verkwisting.
Ons voorstel: duidelijk afspreken met dokter of
apotheker en toch maar eens de bijsluiter lezen
(met een goede loep). Bij vrije verkoop is er zelfs
geen bijsluiter voorzien. Zoals bij voeding is een
gerichte controle gewenst. Ook tegen 2020?
Test Gezondheid 132, mei 2016.

Nederlandse Roadshow tegen
patiëntenexit naar België

Elk jaar liggen meer dan 92.000 buitenlandse
patiënten in Belgische ziekenhuisbedden. Het
gros, zo' n 56.000 is afkomstig uit Nederland.

Vooral in Zeeuws-Vlaanderen is het een nijpend
probleem voor de ziekenhuizen.

We doen het dan toch niet zo slecht of is het
gewoon de betere verbinding in deze tijd van
beperkte mobiliteit?
De Specialist, 22.04.2016.

Patiënten met hoog risico
prostaatkanker doen het beter in
hoog volume radiotherapeutische
diensten

Een dienst uit Boston volgde het lot van
19.500 hoog risico prostaatkankerpatiënten
behandeld in 1.100 radio-oncologische diensten.
De analyse toont op zeven jaar een overleving
van 76% in diensten waar meer dan 43
prostaatkankerpatiënten per jaar werden
behandeld. Bij minder volume (80%) is er slechts
74% overleving met gelijkaardige prognostische
factoren.
We kennen het voordeel van de chirurgische
behandelingen in hoog volume ziekenhuizen, nu
dus ook voor radiotherapeutische behandeling.
Het lijkt de logica zelf maar toch denken we
dat enige terughoudendheid en meer bewijzen
noodzakelijk zijn. De trend naar specifieke
patiëntenresultaten (ICHOM) kan hier een rol
spelen.
News Pulse (PCF), maart 2016.

België scoort gemiddeld in de
OESO-statistieken

De Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft
haar karakteristieken over de algemene
gezondheid in 2015 vrijgegeven op de website.
We worden gemiddeld 80,7 jaar, maar worden wel
dikker. Even nadenken over het nieuws dat 21%
van 15 tot 24-jarigen een mentale stoornis heeft.
Verduidelijken is hier gewenst en het wordt
echt vijf na twaalf inzake de organisatie van onze
nationale gezondheid. Mens sano in corpore
sano, dwz. we moeten meer doen dan voetballen
of sporten.
Artsenkrant, 29.3.2016.
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De microbiotica, een nieuwe
lente, een nieuw geluid

We verwachten veel van precisiegeneeskunde
en nog meer van immunotherapie bij kanker. Een
probleem blijven de grote verschillen in effect
tussen de verschillende patiënten.
Bij muizen werd aangetoond dat
faecestransplantatie (u herinnert zich het vorige
nummer) en een behandeling CTLA-4-antagonist
inefficiënt blijft bij afwezigheid van Bacteroides
fragilis.
Niet vergeten nu bij muizen, morgen bij
patiënten. Microbiotica zal een rol krijgen bij de
behandeling van kanker.
Belgian Oncology News, 143: 20.3.2016

Oproep naar globale klinische
research rond chirurgie

Chirurgie blijft een prioritaire aanpak in alle
aspecten van de behandeling van kanker met
inbegrip van preventie, diagnose, behandeling en
palliatie.
Volgens de Lancet-commissie van globale
chirurgie 2030 dienen 80% van alle kankers
chirurgisch behandeld.

Dit betekent wereldwijd zo' n 32 miljoen
operaties in 2015 en 45 miljoen in 2030. Bijgevolg
dient de nood aan chirurgische behandeling van
kanker opgenomen in nationale en globale
toekomstgerichte onderzoeksprojecten en
infrastructuur.
EORTC News Alert, 05.2016

“Off-label” behandeling tegen
kanker (1)

Een belangrijke samenwerking tussen
farmabedrijven en oncologen opent een nieuwe
horizon voor gepersonaliseerde geneeskunde in
België. Een primeur voorgesteld door professor
Jacques De Greve, voorzitter van de Belgische
Vereniging voor Medische Oncologen (BSMO).

Met de nieuwe precisie van de moleculaire
geneeskunde kunnen we kankers, die tot deze
eeuw per orgaan geklasseerd werden, in
tientallen varianten indelen die gekenmerkt
worden door verschillende wijzigingen (mutaties):
in de genen die signalen tot groei geven. Alle
kankermedicatie werd en wordt getest op

specifieke kankers, bvb. prostaatkanker.

In de huidige stand van de farmacologie
(wetenschap van geneesmiddelen) kennen we
geneesmiddelen die op een mutatie werken (en
theoretisch echt kanker genezen) maar niet
erkend zijn voor gebruik bij andere kankertypen
dan deze waarvoor het geneesmiddel getest
werd.

Het Kankercentrum, de Stichting tegen Kanker
en het BSMO zullen met de farmabedrijven
academische studies opzetten om dergelijke
patiënten met kanker de aangepaste precisie
behandeling te geven die ze verdienen. Zoals
jaren geleden voorspeld, zal de
computertechnologie en farmacologie de
geneesmiddelen bepalen die kunnen helpen bij
elke individuele kankerpatiënt.

Een eerste stap naar de individuele
behandeling van elke kankerpatiënt met voordelen
voor iedereen, inclusief de patiënt. We kunnen
alleen maar hopen dat de kankerregistratie
betrokken wordt bij deze vooruitgang met steun
van alle leidinggevende instanties. Mogen we
heimelijk hopen dat ook patiënten betrokken
worden in deze revolutie in de
kankerbehandeling? De zorg zal ook moeten
aangepast worden in dit groots project.
De Nieuwe Gazet, 8.05.2016.

“Off-label” in EMA (2)

Aansluitend aan het vorige artikel is ook EMA
(European Medicines Agency) deze simpele maar
geniale oplossing genegen om in afwachting van
de “Big Data” (alle behandelingen worden
opgeslagen in een systeem) naar de top van
precisiegeneeskunde. De registratie betreft de
oplossing om gezamenlijk deze tsunami van offlabel gebruik van geneesmiddelen en hun
mogelijke nevenwerkingen ook te registreren in
het kader van de waakzaamheid rond het gebruik
van geneesmiddelen.
Op dit ogenblik zijn nog maar enkele landen
officieel betrokken bij dit oneigenlijk gebruik van
kankermedicijnen gebaseerd op individuele
laboratoriumuitslagen.

EMA heeft een traditie van samenwerking met
patiënten zodat we toch mogen denken dat
patiënten ook betrokken worden in dit sociaal
medisch proces. Niets plannen over ons zonder
ons.
EMA Consultation, 3.05.2016,
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http://www.ema.europa.eu/

Twee nieuwe bloedtesten in
verband met prostaatkanker

Ondanks bewezen diensten blijft de PSA-test
in meerdere gevallen twijfelachtig. Er wordt dan
ook naarstig gezocht naar nieuwe testen.
Onderzoekers in Zweden hebben de STHLM-test
ontwikkeld. De test analyseert een combinatie van
zes eiwitmerkers, meer dan 200 genetische
merkers samen met de gekende prognostische
factoren. Getest bij 59.000 mannen bleek dat er
30% minder biopties moesten genomen worden

en agressieve kankers ontdekt werden bij lage
PSA-waarden.

Howard Scher (MSK, New York) onderzocht
op 200 proefpersonen met gevorderde
prostaatkanker de circulerende tumorcellen in het
bloed.
Hieruit konden belangrijke conclusies voor de
behandeling genomen worden. Veelbelovend.
Meer en meer zullen bijkomende testen een
richtsnoer geven voor een specifieke nieuwe
aanpak.
Nieuws PKS,18.03.2016.

Derde benefietconcert OCA
Luc Dewilde

Traditiegetrouw organiseerde het Oncologisch
Centrum Antwerpen zijn jaarlijks benefietconcert,
het derde in de rij. Dit jaar had het weer plaats in
het prachtig kader van de vijftiende-eeuwse OnzeLieve-Vrouwe-kapel in het Congrescentrum
Elzenveld op 5 maart.

(Zie ook Kos)

Wij zien uit naar de vierde editie van dit OCAevenement. Afspraak in het voorjaar 2017.

De organisatoren waren dit jaar iets gedurfder
in hun programmakeuze. Het talrijk opgekomen
trouwe publiek werd ondergedompeld in een
repertoire dat ‘standaard’ jazz combineerde met
eigen composities en improvisatie van
topmuzikanten, het trio Bruno Vansina – Teun
Verbruggen – Gulli Gudmundsson, die samen
optraden dank zij de bemiddeling van Tatjana
Scheck.
Na een welkomstwoord van OCA-voorzitter
Marco Laenens en van ondergetekende, die het
publiek en de talrijke gulle sponsors bedankte,
alsook Provincie, Stad, OCMW Antwerpen en het
Elzenveld voor hun medewerking, werden wij
getrakteerd op een prachtige avond van de drie
hoger genoemde sommiteiten uit de jazzwereld,
bekend van optredens op o.a. Jazz Middelheim
en het North Sea Jazz Festival.

Na het concert konden wij natuurlijk weer
genieten van een geapprecieerde receptie in de
prachtige kloosterzalen van het Elzenveld en een
gesprekje voeren met de artiesten.

Het was een prachtige avond, ook voor
degenen voor wie het een eerste contact was met
de jazzmuziek. De afwezigen hadden meer dan
ongelijk maar krijgen volgend jaar een herkansing.
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Boekbesprekingen
Louis Denis

Voorkomen is beter. Leren van
calamiteiten in de zorg
Dr. Ian Leistikow

soms beginnen met een detail, bv. een verkeerde
medicijn tussen de routinevoorraad, vertrouwen is
goed maar controle is beter, neem iedere patiënt
ernstig, liefst dezelfde zorgverstrekker voor de
continuïteit en zo het niet anders kan, denk
opnieuw voor jezelf.
Tenslotte gebruik checklists, de meest
waarschijnlijke scenario’s, en betrek de patiënt bij
de veiligheid van zijn zorg in de mate van het
mogelijke. Sommige incidenten, zelfs dodelijke,
blijken bij reconstructie echt onvermijdelijk, zelfs
met de beste zorgkwaliteit.

De auteur begint
zakelijk in de inleiding.
Van de 1,6 miljoen
ziekenhuisopnamen in
de periode 2011-2012
lopen ongeveer 1,6%
vermijdbare schade
tijdens deze opnamen.
In absolute cijfers
ongeveer 70 patiënten
per dag waarvan twee
tot drie aan de
gevolgen overleden.
Dit in Nederlandse
ziekenhuizen in die
periode. In België is
het iets slechter.

Uiteindelijk blijft de gouden raad. Zo er iets
misgaat of misgegaan is, blijft het uw plicht als
zorgverstrekker de waarheid onmiddellijk kenbaar
te maken, de feiten in het dossier te melden, de
hiërarchie van het ziekenhuis in te lichten. Dit is
nog geen schuldbekentenis doch uw visie van de
waarheid. Ook patiënten hebben empathie voor
hun zorgverstrekkers!

Een treurig onderwerp voor alle
zorgverstrekkers. Iedereen heeft wel eens een
incident mee beleefd of ingeleefd. De auteur
speelt twee troeven uit om deze materie rustig te
brengen. Eerst zijn levenservaring als inspecteur
gezondheidszorg, lid meldingscommissie
incidenten patiëntenzorg en zijn proefschrift over
patiëntenveiligheid. Ook internationaal is hij
betrokken als expert on “Patient Safety” van de
WHO. Ten tweede, dat zijn besprekingen getuigen
van een grote empathie voor patiënten maar ook
voor de zorgverstrekkers. Praktisch is nuttig dat
elk van de vijftien case scenario’s gevolgd wordt
door twee vragen. Wat doe ik met deze ervaring
en hoe kan ik mijn patiënten er bij betrekken?

Buiten de klassieke hersenontsteking tijdens
een griepepidemie, leggen de beschreven
gevallen de nadruk op vijf lijnen van vermijdbare
incidenten. De eerste blijft dat niemand onfeilbaar
is met nadruk op meer dan één waarneming (voor
PCa: denk aan onze gulden regel nooit besluiten
op één PSA-meting).

Erken en herken je eigen goed geweten en
wees voorzichtig bij ziekte, vermoeidheid, haast
en vooroordelen. De meeste incidenten komen
voort uit een cascade van omstandigheden die

Een leesbaar werk dat thuis hoort in de
hospitaalbibliotheek. Een Vlaamse versie zou
nuttig zijn.

Dr. Ian Leistikow, Voorkomen is beter. Leren
van calamiteiten in de zorg, DIAgnosis Uitgevers,
ISBN 978-94-91969-01-0, Januari 2015

Kris Clickspoor

Als je man verandert

Marion Bloem en Paul Kil

Uroloog Paul Kil (1955) , verbonden aan het
Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg schreef samen
met Marion Bloem (1952), klinisch psychologe,
seksuoloog en ervaringsdeskundige, een boek
voor en over partners van
prostaatkankerpatiënten.

Naast haar eigen ervaring (proloog), noteert
Marion Bloem wat er in het hoofd en het hart van
de partner van een prostaatkankerpatiënt
omgaat. Ze noteerde de verhalen van 15 vrouwen
die de veranderende relatie met hun partner ‘aan
den lijve’ ondervinden. Het werd een boek over de
emotionele veranderingen van de man, en de
weerslag ervan op de relatie, vanaf de diagnose,
tijdens, en na de behandeling.
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Een boek ook voor
lotgenoten en
zorgverleners, en voor
iedereen wie met
(prostaat)kankerpatiënten te maken
heeft.

hulpmiddel voor wie correcte informatie zoekt over
prostaatkanker en de emotionele impact ervan.
De plaats van de partner wordt erkend: aan
prostaatkanker lijd je als koppel samen.

Hiervoor ontmoette
Marion Bloem de
vrouwen individueel.
Ze ging met hen in
gesprek over hun
jeugd, de
kennismaking met hun
partner, de eerste
seksuele ervaringen,
hun persoonlijke geschiedenis, de confrontatie
met de ziekte prostaatkanker, en de liefde voor
hun partner. Nadien ontmoette ze de partner zelf,
de patiënt, en sprak ten slotte
met het koppel samen. Deze
gesprekken werden bijna
woordelijk weergegeven, met
respect voor de individuele
aard van patiënt en partner.

Marion Bloem en Paul Kil, Als je man
verandert, Uitgeverij Bert Bakker, ISBN 978 90
351 35307, april 2010
www.uitgeverijbertbakker.nl

Mijn echtgenoot overleed op 58-jarige leeftijd
aan prostaatkanker.

Na elke getuigenis volgt er
uitleg van de uroloog Paul Kil,
die de spreektaal
verduidelijkt, aanvult met
medische informatie, of foute
uitspraken rechtzet en
motiveert.
Dit boek vertelt de
ervaringen van lotgenoten,
waarnaar we op zoek gaan,
en terugvinden op
patiëntenfora en sociale
media. Deze persoonlijke
verhalen wekken onze
nieuwsgierigheid, en geven
steun en (h)erkenning.

Maar dit boek heeft een
belangrijke meerwaarde tov
wat we ‘vinden op internet’.
Door de zeer bevattelijke
aanvullingen,
verduidelijkingen en correcties
met recente medische
informatie betreffende
diagnostiek,
behandelingsmethoden, en
het beslissingsrecht van de
patiënt door expert uroloog
Paul Kil, is het boek een goed
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Wi j Ook België vzw
De lotgenotengroep
voor en door
prostaatpatiënten

Wi j Ook België vzw
Europese patiëntendag
pros taatk anker
Zaterdag 27 augustus 2016
Groot Begijnhof Leuven

Aan de Leden Wij Ook vzw

[Convent van Chièvres]

Beste vrienden,

09:00 Ontvangst

Als voorzitter wil ik jullie allen
uitnodigen voor de Algemene Vergadering
van Wij Ook België vzw. Deze gaat door
op dinsdag 21 juni 2016 te 15u30 in het
Oncologisch Centrum Antwerpen, Zaal R.
Avermaete (2e verd.), Lange
Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen.
De agenda van de Algemene Vergadering
vindt u op onze website www.wijook.be.

09:50 Inleiding André Deschamps Voorzitter
Wij Ook vzw

Deel 1 Voorzitter: André Deschamps &
Luc Dewilde (OCA)

10:00-10:15 Screening en vroegdetectie: voor
wie en hoe? - Hein Van Poppel

10:15-10:30 Chirurgie: indicaties, technieken
en resultaten - Wouter Everaerts

10:30-10:45 Radiotherapie: indicaties,
technieken en resultaten - Piet Ost

10:45-11:00 Neveneffecten van lokale

behandeling: hoe lossen we dit op? - Frank
Van der Aa

Indien u wenst deel uit te maken van de
Raad van Bestuur, gelieve dan uw
kandidatuur te sturen per email of per
brief aan het secretariaat van “Wij Ook
vzw” op het volgend adres:

COFFEE BREAK
Deel 2 Voorzitter Henk Van daele (Wij Ook)
& tbc

11:30-11:40 Nieuwe beeldvormingstechnieken:

Wij Ook België vzw
p/a Oncologisch Centrum
Antwerpen
Lange Gasthuisstraat 35-37
2000 Antwerpen
Of per e-mail: brigitte.dourcybelle-rose ocmw.antwerpen.be
We hopen u allen te mogen ontmoeten.

MRI - Geert Villeirs

11:40-11:50 Nieuwe beeldvormingstechnieken:
PET - Karolien Goffin

11:50-12:05 Aanpak van de patient met
gelimiteerde metastasen - Gert De Meerleer
12:05-12:20 Aanpak van de patient met

multipele metastasen - Bertrand Tombal

12:20-12:40 De plaats van de patient in het
nieuwe prostaatkanker landschap - Erik
Briers

Graag aanwezigheid doorgeven op
03/338.91.54 of

Iedereen is welkom, toegang gratis
inschrijven: Wij Ook België (03/338.91.54) of

Met vriendelijke groeten,

email: wij_ook hotmail.com

A. Deschamps, Voorzitter Wij Ook

  

PROSTAATinfo 15(2016)2 p-20



PI 15(2016)2 v1.e$S_Prostaatinfo Werkversie 27/05/16 08:29 Pagina 21

Liquid-biopsies de toekomst?
Erik Briers

Inleiding

Voor een patiënt met kanker of waarbij kanker
vermoed wordt staan steeds biopsies op het
programma. Een definitieve diagnose en stagering
is slechts mogelijk door het onderzoek van een
biopt door een anatoom-patholoog. Het nemen
van een biopsie is zelden niet-invasief en vaak
pijnlijk voor de patiënt dus elk niet-invasief
alternatief is welkom. Liquid-biopsies zijn dan een
alternatief in een aantal gevallen, of toch niet?

Quid liquid-biopsie

Een klassieke biopsie is een stukje weefsel
dat uit een orgaan of lichaamsdeel wordt
weggenomen met een geschikt apparaat. Het kan
zelfs om een stukje bot gaan hetgeen moeilijk
bereikbaar is. Een liquid-biopsie is gewoon een
buisje met bloed waarin cellen en/of cel-vrij
genetisch materiaal (DNA-RNA) onderzocht kan
worden. Daarnaast kan ook gebruik gemaakt
worden van urine, cerebro-spinaal-vocht of andere
“gemakkelijk afneembare” vloeibare monsters met
cellen en of DNA-RNA.
De techniek kan ingezet worden bij gevallen
waar een ziekte het gevolg is van mutaties zoals
bij kanker, maar wordt bijvoorbeeld ook ingezet bij
het prenataal inschatten van de kans op een
erfelijk syndroom zoals dat van Down (NIPT test)
door bloed van de moeder te onderzoeken waarin
een beetje DNA van de foetus aanwezig is.
Hierover is vandaag veel te doen omdat deze
techniek een mooi alternatief biedt voor de
vroegere trippel test en/of vlokkentest
(amniocentesis), een niet ongevaarlijke techniek
voor het ongeboren kind.

Kanker, mutatie kampioenen

Kanker is steeds het gevolg van
veranderingen in het genetisch materiaal van
(kanker)cellen. Bovendien neemt het aantal
mutaties toe naarmate een kanker evolueert van
“de novo” naar een gemetastaseerd stadium. De
allereerste micro tumor, die zichzelf in het
organisme in stand weet te houden, heeft
eventueel slechts één of enkele mutaties. Dat
aantal kan oplopen in de loop van de evolutie van
de tumor tot tientallen en zelfs meer dan honderd.

Door deze permanent dynamische
ontwikkeling van een tumor kan men het initiële

biopt, verkregen op het moment van de diagnose,
bij metastase niet meer met het nieuwe
tumorweefsel vergelijken. Het onderzoek van het
primaire biopt heeft dan ook vaak slechts een
beperkt nut in het verloop van een kanker.

Tijdens de evolutie van een tumor zal deze
een aantal fases doorlopen. De tumor zal op een
gegeven moment een omvang krijgen die alleen
door het verwerven van bloedvaten nog
voldoende voeding en zuurstof kan krijgen.
Tijdens die hele ontwikkeling wordt de tumor ook
regelmatig, permanent, door het immuunsysteem
afgetast, aangevallen waardoor afgebroken cellen
afgevoerd worden en bovendien zullen
tumorcellen spontaan in apoptosis (cel-dood)
gaan en afgevoerd worden. Daarnaast kunnen
kankercellen zich losmaken van de tumor en zich
doorheen een bloedvatwand in de circulatie
begeven. Van hieruit kunnen deze cellen
eventueel elders doorheen de vaatwand een
ander orgaan binnendringen en daar een
metastase vormen. Alternatief zullen circulerende
tumorcellen na korte tijd door de normale
opruimmechanismen in het bloed afgebroken
worden en zal het genetisch materiaal in het bloed
circuleren tot ook dit verwijderd is.

Van een tumor naar de bloedbaan
en terug

Behalve “bloedkankers” horen tumoren niet
thuis in de circulatie. Een “normale” tumorcel heeft
een bepaald fenotype dat vaak als epitheliaal
wordt omschreven, deze cellen horen thuis in de
massa die samen een tumor vormt. Om binnen te
dringen in de circulatie is er op cel niveau een
verandering van dat fenotype nodig, het nieuwe
type kan naar de circulatie migreren. Circulerende
tumorcellen hebben evenwel slechts een kort
leven. Gebruikelijk is het om dit onder de vorm
van een half-leven te omschrijven (in die tijd zijn
de helft van de cellen verdwenen-afgebroken).
Aangezien kankers steeds een eigen
persoonlijkheid hebben mogen we ons ook aan
erg uiteenlopende half-levens verwachten. De
schattingen hebben het over enkele uren. Tijdens
deze korte periode passeren de cellen meermaals
doorheen de complete bloedsomloop. In die korte
tijd is het natuurlijk mogelijk om ergens uit de
circulatie te migreren naar een orgaan via een
omgekeerde transitie om daar eventueel een
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metastase op te starten of om daar als een soort
slapende cel gunstiger tijden af te wachten.

Circulerend genetisch materiaal

Cellen die afgebroken worden in de circulatie
laten hun brokstukken achter en daaronder
bevindt zich het genetisch materiaal. Dit wordt het
circulerende cel-vrije DNA (cfDNA – cell-free DNA)
maar uiteraard ook RNA in al zijn vormen. Ook dit
DNA wordt in de circulatie afgebroken, het zijn
trouwens steeds circulerende fragmenten, 100200 bp’s. Het half-leven is bepaald bij vrouwen die
pas bevallen waren en waarbij de hoeveelheid
circulerend DNA afkomstig van het “Y”
chromosoom (van mannelijke baby’s) kon gevolgd
worden. Het resultaat was een gemiddeld halfleven van 16,3 minuten (4-30 min).
Deze korte half-levens hebben een nadeel. Je
moet dus snel zijn bij het afzonderen indien het
materiaal zoals bij een bevalling in één korte stoot
vrijkomt, maar er is ook een voordeel, er wordt
steeds vers DNA en tumorcellen in de circulatie
gebracht zodat je steeds een nieuwe
momentopname krijgt. Er zitten nooit cellen van
een oude, voorbije generatie tussen. Schattingen
geven aan dat minder dan 0,01% van de
circulerende tumorcellen zich eventueel zullen
ontwikkelen tot een nieuwe tumor ergens in het
lichaam.

De hoeveelheid cfDNA en CTC’s (circulerende
tumor cellen) is evenwel teleurstellend laag.
Gemiddeld zijn er minder dan 10 CTC’s per
7,5mL bloed. Om dit een beetje in verhouding te
plaatsen, dat is gemiddeld één CTC per 105-108
witte bloed cellen. Deze CTC’s zoeken is dus echt
als het zoeken naar een naald in een berg hooi.
Alleen, wij kunnen de naald wel een kleurtje
geven, we kunnen er zelfs voor zorgen dat de
naald oplicht in het donker door onze CTC met
een fluorescerende molecule te merken. Laten we
dan eerst even kijken hoe we CTC’s kunnen
isoleren.

De hoeveelheid cfDNA (en RNA) is uiteraard
veel hoger aangezien elke cel behoorlijk wat DNA
bevat, hetgeen evenwel in het niets verzinkt
vergeleken met het DNA dat in één mL plasma
wordt teruggevonden. Maar verhoudingsgewijs
zou cfDNA mogelijkheden moeten bieden die met
CTC’s moeilijk te halen zijn.

CTC’s uit het bloed isoleren

Vandaag zijn er al enkele technische
mogelijkheden beschikbaar. De “oudste” techniek
is deze gebruikt in het CellSearch® system dat

als enige door het FDA in de VS is aanvaard voor
diagnostisch laboratorium gebruik. Dit systeem
gebruikt speciale monsterbuisjes die een
antistollingsmiddel (EDTA) bevatten en
stabiliserende stoffen voor de CTC’s. Er is tot 96
uur de tijd om met de analyse van een afgenomen
monster te starten.
Een monster is typisch: 7,5mL het wordt met
een verdunningsvloeistof gemengd en 10 minuten
bij 800g gecentrifugeerd (zoals room van melk
gescheiden wordt). Het buisje wordt dan in een
automaat geplaatst voor de volgende
bewerkingen.
Na het wegzuigen van plasma en buffer wordt
het gemengd met magnetische microdeeltjes
gemerkt met antilichamen tegen EpCAM
(epithelial cell adhesion molecule). EpCAM zijn
eiwitten die massal aan het oppervlak van vele
kankercellen voorkomen maar niet aan het
oppervlak van “normale” cellen. De antilichamen
vormen een brug tussen de kankercellen met
EpCAM en de magnetische deeltjes.

In deze techniek worden daardoor enkel cellen
die op hun membraan EpCAM moleculen
vertonen (EpCAM+) geïsoleerd doordat zij met
behulp van de magnetische deeltjes tegen een
magneet worden getrokken.
Na incuberen en wassen wordt een reagens
toegevoegd met andere antilichamen tegen
eiwitten die aanwezig zijn naast EpCAM op
sommige tumorcellen of cellen die voor ons
interessant zijn. De keuze van de gemerkte
antilichamen bepalen welke CTC’s geïdentificeerd
zullen worden.

Dankzij de magnetische deeltjes kunnen deze
cellen efficiënt gewassen worden waardoor er
uiteindelijk 0,3 mL mengsel ontstaat met daarin de
geïsoleerde en aangekleurde cellen die allemaal
EpCAM+ zijn. Dit is één van de beperkingen van
de techniek, niet alle circulerende tumorcellen zijn
EpCAM+.
Het kleine volume wordt daarna overgebracht
in een analyseautomaat waar de geïsoleerde
cellen geteld en geïdentificeerd worden dank zij
microscopisch onderzoek. Het systeem is
gevoelig genoeg om één CTC te detecteren in
7,5mL bloed. De eerste toepassingen gebruikten
het aantal geïsoleerde CTC’s in 7,5mL bloed als
een prognostische factor bij gemetastaseerde
kankers.
In dit verband zijn er voor heel wat kankers
studies gedaan, zo ook voor prostaatkanker.
Patiënten met een castratie resistente
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prostaatkanker (CRPC) met minder dan 5
circulerende tumor cellen hebben een significant
langere overleving dan patiënten met 5 of meer
CTC’s, (zie bijvoorbeeld: Danila DC, Anand A,
Sung CC, Heller G, Leversha MA, Cao L, Lilja H,
Molina A, Sawyers CL, Fleisher M, Scher HI Eur
Urol. 2011 Nov; 60(5):897-904.), figuur 1.

Figuur 1: CTC telling en overleving (OS – overall
survival) van patiënten met gemetastaseerde prostaat
kanker (de Bono, JS, et al. Circulating Tumor Cells
Predict Survival Benefit from Treatment in Metastatic
Castration-Resistant Prostate Cancer. Clin Cancer Res
2008;14:6302-6309.)

Analoge resultaten werden bekomen bij
patiënten met gemetastaseerde borstkanker, ook
hier was er een significant verschil in overleven in
functie van het aantal geïsoleerde EpCAM+
CTC’s, figuur 2.

In de kliniek, companion
diagnostics

“Precision” medicine is het nieuwe mantra zo
lijkt het soms. Het genoom van een patiënt
analyseren en daaruit de beste behandelingsoptie
afleiden alvorens met de behandeling te starten.
Vandaag zijn er al meerdere voorbeelden
zoals Herceptine (bijvoorbeeld bij borstkanker)
waarbij het medicijn maar kan worden gebruikt
nadat vastgesteld is dat de HER2
overgeëxprimeerd is. Maar tot op heden heeft het
Europees Medicijnen Agentschap (EMA) de
combinatie van een test en een medicijn zelden
aan elkaar gekoppeld. Voor Iressa (Gefitinib) bij
de behandeling van NSCLC (niet klein-cellige
longkanker) is dat wel gebeurd. Daarbij wordt een
test voorgesteld die door de FDA is goedgekeurd
en waarbij een liquid biopsie, een bloedstaal
wordt gebruikt.

Besluit

Liquid-biopsies zullen hun plaats in het
arsenaal van de diagnostiek en dan zeker de
kankerdiagnostiek innemen. Daarbij zal men
uiteraard kijken naar kankers waarvoor het nemen
van een biopsie bepaald problematisch is zoals
bijvoorbeeld hersentumoren. Maar zeker ook bij
kankers die gemetastaseerd zijn is het vaak
moeilijk om een biopsie uit te voeden ook in die
gevallen kan een bloedmonster als een weinig
invasieve oplossing dienen. Er blijven natuurlijk
nog problemen op te lossen en dat soms voor
specifieke tumoren zoals de standaardisatie van
de techniek.
In deze hele evolutie die niet zal stoppen is er
uiteraard ook het kostenplaatje. Werken met een
bloedmonster in plaats van met een weefsel geeft
de mogelijkheid om te automatiseren en dat kan
(hopelijk) een invloed hebben op de kosten. Zeker
als met eraan zou denken om een liquid-biopsie
in te zetten voor de vroeg-opsporing bij
bijvoorbeeld pancreaskanker.
Een referentie naar NSCLC

Figuur 2: CTC telling en overleving (OS) bij
vrouwen met gemetastaseerde borstkanker (Hayes DF,
et al. Circulating Tumor Cells at Each Follow-up Time
Point during Therapy of Metastatic Breast Cancer
Patients Predict Progression-Free and Overall Survival
Clin Cancer Res 2006;12(14): 4218-4224.)
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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

