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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
Bruno Mortelmans, Wij Ook België vzw

Er zijn een aantal belangrijke veranderingen op til
bij de diagnostiek en de behandeling van
prostaatkanker.
Het opnieuw aanbieden van PSA als screening.
Inderdaad, screening vermindert de mortaliteit.

De uitspraak “Men sterft niet tgv van
prostaatkanker maar met prostaatkanker” is scherp
door de bocht. Dit is niet juist voor mannen met een
lage comorbiditeit, en prostaatkanker kost inderdaad
wel mensenlevens. Niet de screening maar wel een
onnodige behandeling schaadt de patiënt. Een
overbehandeling kan vermeden worden door het
gebruik van MRI, onderscheid tussen laag risico en
hoog risico kanker, en door active surveillance.

Ook bij senioren met hoog risico prostaatkanker
zonder meta’s dient een curatieve therapie ingesteld
te worden: er is een onderschatting van de
levensverwachting door meer gebruik te maken van
de “chronologische leeftijd” dan de “fysiologische
leeftijd”: levensverwachting en comorbiditeit. Ook bij
ouderen moet men kiezen tussen een active
surveillance bij laag risico en agressievere therapie bij
hoog risico kankers, indien er een lage comorbiditeit
en een goede levensverwachting is.

Sepsis bij prostaatbiopsies (“transfecale biopsies”)
nemen toe. Een cultuur kan aanduiden of er een
“ciprofloxacine resistentie” is. Welk zijn de gevaarlijke
letsels? Betrachting om minder biopsies te nemen:
combinatie van MRI en echo laat selectieve biopsies
toe. “Liquid biopsies” (circulerende tumor cellen en vrij
DNA en RNA) zullen de therapiekeuze mee gaan
bepalen.
Het nieuwe gradering systeem, waarbij graad 2
(gleason 3+4) een betere prognose heeft dan graad 3
(gleason 4+3) geeft een beter inzicht voor de patiënt
aangaande de agressiviteit van zijn tumor.
MRI zal in de toekomst mogelijks toegepast
worden bij de screening, niettegenstaande de kost en
tijdsduur. MRI reduceert onnodige biopsies en
onnodige behandeling van “onschuldige
prostaatkankers”.
PSMA PETscan ziet kleine letsels bij een PSAstijging na een curatieve therapie. Deze letsels welke
men vroeger moeilijk kon aantonen, zullen dan ook
adequaat kunnen behandeld worden.
3
5

6

8

9
10
11
13
14
15

Inhoud van dit nummer

Beste Lezer [Bruno Mortelmans]
Prostaatbiopsies, systemisch of gericht?
[Johan Braeckman]
De rol van chirurgie in de behandeling van
gelokaliseerd prostaatkanker [Wouter Everaerts]
Nucleaire geneeskunde en prostaatkanker
[Karolien Goffin]
Wij Ook 2.0 [Erik Briers]
Het laatste woord [Louis Denis]
De overactieve blaas [Nele Toussaint]
Ontdekkingstocht 60+
Café Santé AZ Sint-Lucas Gent [Chris Coeman]
In de schaduw van Kos, “Over communiceren”
[Luc Dewilde]

De toekomstige aanpak zal erin bestaan van
minder agressief te zijn voor laag risico en meer
agressief voor hoog risico kanker. Daar
prostaatkanker specifiek is, zal er ook meer een
“behandeling op maat” toegepast worden door een
betere meting van de tumorkarakteristieken, de
comorbiditeit en de levensverwachting.

De focale therapie (VTP, Hifu) wordt ook verder
onderzocht en zal mogelijk aan belang toenemen,
alhoewel MRI of andere onderzoeken nog
onvoldoende aantonen waar de tumor juist is
gelokaliseerd.

Studies tonen aan dat heelkunde bij
gemetastaseerde patiënten een betere overleving
geeft. Er wordt getracht om met minder radiotherapie
sessies (5) betere resultaten te verkrijgen.

Bij nieuwe gediagnosticeerde gemetastaseerde
prostaatkanker, waarbij er nog geen hormonen
werden toegediend, komt chemotherapie bij de eerste
lijnstherapie samen met de hormonale behandeling.
Meta’s na de primaire therapie worden behandeld met
een uitgebreide lymfadenectomie en radiotherapie.
Er zijn nieuwe medicaties die de inductie (door de
anti-androgenen) van een slice variant van de
androgeenreceptor tegen gaan, waardoor de antiandrogenen terug werkzaam worden.
Het oligometastatisch recidief is een nieuwe
entiteit en men spreekt nu minder van
gemetastaseerd of niet gemetastaseerd maar wel
over kankers met een beperkt aantal metastasen en
multiple metastasen. Oligometastasen zullen mogelijk
een curatieve behandeling krijgen, lokaal en zonder
systemische therapie.
Er komen nieuwe biomerkers: diagnostische: wie
heeft prostaatkanker; prognostische: hoe agressief is
een kanker; predictie: welk is de beste therapie? Er
moet een meer correcte risicobepaling uitgevoerd
worden om de juiste therapie te kunnen voorstellen.
Gezien deze toenemende complexiteit ivm de
therapie moet de patiënt grondig ingelicht worden
door zijn huisarts en uroloog. Daar hij ook
medezeggenschap heeft bij de keuze van de
therapie, is een organisatie zoals “Wij ook“ erg
belangrijk om hem hierin supplementair bij te staan.
19 Kort [Brigitte Dourcy-Belle-Rose]
22 Boekbesprekingen [Rik Cuypers ]
23 Aankondigingen
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Will Jansen, spreekt op 14
december op de Café Santé te
Antwerpen over: Ontwikkelingen
prostaatkanker in Nederland.
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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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Prostaatbiopsies, systemisch
of gericht?
Prof. Dr. Johan Braeckman, UZ Brussel

Prostaatbiopsies
zijn onmisbaar voor
zekerheidsdiagnose
van prostaatkanker,
hoewel die diagnose
in sommige gevallen
al zo duidelijk is dat
het ook zonder kan.
Dat is het geval bij
patiënten met een
zeer hard of
knobbelig
aanvoelende
prostaat en met zeer
hoge PSA bij wie infectie alvast uitgesloten is.
Zelfs dan is de biopsie vaak nuttig want ze biedt
ons een meer precieze aanduiding van de
agressiviteit van de tumor. Dat is al 50 jaar de
Gleasonsom, een getal op 10 (hoe hoger, hoe
agressiever de tumor).
Er zijn verschillende manieren om
prostaatbiopsies te bekomen:

1. Na een prostaatoperatie zoals TURP
worden weggesneden stukjes prostaat naar de
patholoog gestuurd voor microscopisch
onderzoek. Meestal is het weefsel dat bij een
TURP wordt verwijderd echter goedaardig want
prostaatkanker ontwikkelt zich in een ander deel
van de prostaat, dat niet of nauwelijks door TURP
kan verwijderd worden.

2. Perineale biopsies, waarbij ter hoogte van
de bilnaad (tussen anus en balzak) in de prostaat
wordt geprikt onder geleiding van een rectale
echosonde. In België wordt dit weinig gedaan. De
procedure is veiliger wat risico op infectie betreft
maar vergt normaal een algemene of loco
regionale (dus geen lokale) verdoving.

3. Transrectale biopsies, waarbij de naald
door of langs de rectale echosonde wordt
ingebracht. Dat is de populairste methode, zeker
in België, want het is snel en zeer nauwkeurig en
kan meestal zonder of met minimale lokale
verdoving. Nadelen zijn mogelijke bloeding (langs
de anus, in de zaadlozing, in de urine) en soms
ernstige infectie in de prostaat, in de urine of in de
bloedbaan. Hier zijn er twee manieren:

Europese
Patiëntendag
Prostaatkanker:
Zaterdag 27 augustus
2016 (Deel II)
a. gerichte biopsie waarbij een zichtbaar
letsel perfect kan aangeprikt worden, een of twee
prikken volstaan

b. systemische biopten, ook “at random”
biopten genoemd, waarbij volgens een bepaald
schema meerdere (6-20) biopten worden
genomen in een prostaat waarin geen duidelijk
letsel kan gezien worden, maar waarin een kanker
wordt vermoed op basis van een te hoog PSAgehalte.
Met moderne technieken van beeldvorming
(echo, magnetische resonantie, histoscanning,
elastografie) is het mogelijk om relevante tumoren
te zien en gericht aan te prikken. Voordeel is dat
men minder biopsies neemt wat minder pijn en
minder risico op complicaties biedt. Met deze
methode is er ook minder kans dat met een
toevalstreffer een klinisch niet-relevante tumor
wordt ontdekt, wat tot overbehandeling zou
kunnen leiden. Nadeel is dat men soms de
uitgebreidheid van tumoren die zich op meerdere
plaatsen in de prostaat bevinden mist, maar of dat
echt een probleem stelt is nog niet helemaal
duidelijk.

Het lijkt me logisch dat er blijvende
inspanningen worden gedaan om performanter
beeldvormingstechnieken te ontwikkelen die
toelaten om zoveel mogelijk gericht te prikken. In
selectieve gevallen kunnen aanvullend uitgebreide
biopsies gedaan worden om een beter idee te
krijgen over de uitgebreidheid en de prognose van
de ziekte.
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De rol van chirurgie in de
behandeling van
prostaatkanker
Dr. Wouter Everaerts, Uroloog UZ Leuven
intermediair en hoog
De rol van chirurgie in de
risico tumoren.
behandeling van gelokaliseerd
Daarnaast spelen ook
prostaatkanker.
de leeftijd en algemene

De chirurgische behandeling van
gelokaliseerde prostaatkanker bestaat uit het
volledig verwijderen van de prostaat en de
zaadblaasjes (radicale prostatectomie), al dan niet
gecombineerd met het verwijderen van de
lymfeklieren in het kleine bekken. Deze operatie
veroorzaakt peroperatief bloedverlies,
postoperatieve pijn, verblijf in het ziekenhuis en
werkonbekwaamheid. Daarnaast kan deze
ingreep gepaard gaan met tijdelijke of blijvende
incontinentie, impotentie en lymfoedeem
(vochtophoping ter hoogte van de benen) bij
patiënten die een lymfeklieruitruiming ondergaan.

gezondheidstoestand
van de patiënt een
belangrijke rol. Zo heeft
wetenschappelijk onderzoek duidelijk aangetoond
dat enkel patiënten met een levensverwachting
van meer dan tien jaar baat hebben bij een
operatie.

De grote uitdaging van een radicale
prostatectomie is dan ook het bereiken van een
maximale tumorcontrole (alle tumorcellen volledig
wegnemen) met minimale neveneffecten (dus met
zo weinig mogelijk beschadiging van de
omgevende weefsels). Dit kan bereikt worden met
enerzijds een goede indicatiestelling en anderzijds
met een goede operatietechniek.

Indicatie tot operatie: wie heeft
baat bij heelkunde?

Het is belangrijk om een operatie en de
daarmee gepaard gaande neveneffecten zoveel
mogelijk te vermijden bij patiënten die geen
operatie nodig hebben. Zowel de karakteristieken
van de tumor als van de patiënt bepalen of
iemand voordeel zal halen uit een ingreep.
Prostaattumoren kunnen variëren van heel weinig
agressieve tumoren (laag risico) tot heel
agressieve tumoren met hoog riscio op het
ontwikkelen van uitzaaiingen. De agressiviteit van
een tumor wordt bepaald op basis van de
preoperatieve PSA-waarde, de Gleasonscore en
de uitgebreidheid van de tumor. Laag risico
tumoren hebben slechts een gering mortaliteit en
dienen daarom meestal niet onmiddellijk
behandeld te worden, in tegenstelling tot de

Fig. 1. Mortaliteit door prostaatkanker (PCa)
afhankelijk van de agressiviteit van de tumor (boven).
Mortaliteit door andere oorzaken dan prostaatkanker
afhankelijk van patiënt karakteristieken (onder).

Operatietechniek: hoeveel
weefsel moet er worden
weggenomen?

Afhankelijk van de uitgebreidheid (en
agressiviteit) van de tumor zal de techniek en de
uitgebreidheid van de operatie variëren. Zo zal er
bij minder agressieve tumoren zo dicht mogelijk
rond het prostaatkapsel gesneden worden om de
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zenuwbundels en sluitspier maximaal te sparen.
Bovendien moet er bij deze patiënten geen
lymfeklieruitruiming gebeuren. Bij uitgebreide en
agresieve tumoren daarentegen, die door het
prostaatkapsel kunnen groeien, wordt op een
veilige marge van de prostaat gesneden om er
zeker van te zijn dat alle tumorcellen volledig
verwijderd worden. In deze gevallen worden één
of beide zenuwbundels meestal weggesneden en
wordt er een uitgebreide lymfeklieruitruiming
uitgevoerd. De uitgebreidheid van de chirurgie
heeft een belangrijke invloed heeft op de
continentie, potentie en het risico op lymfoedeem.

termijn biedt de robot vooral een voordeel wat
betreft het behoud van erecties. Daarnaast is
aangetoond dat de ervaring en deskundigheid van
de chirurg, minstens even belangrijk is als de
gebruikte techniek. Iemand die dus een open
ingreep ondergaat door een ervaren chirurg krijgt
zeker geen minderwaardige behandeling.

Besluit

We kunnen dus besluiten dat we steeds meer
streven naar een “gepersonaliseerde chirurgische
aanpak”, met een indicatiestelling en
operatietechniek op maat van de individuele
patiënt en zijn prostaattumor.

K
Br

Fig. 2. Correlatie tussen de agressiviteit van de tumor, de uitgebreidheid van de chirurgische
resectie en de functionele weerslag.

Operatietechniek: evolutie naar
minimaal invasieve chirurgie

Om de peri- en postoperatieve gevolgen van
een radicale prostatectomie zoveel mogelijk te
beperken is er een evolutie van de klassieke open
chirurgie naar minimaal invasieve chirurgie zoals
laparoscopie en robot-geassisteerde chirurgie.
Deze technieken hebben het voordeel dat er via
kleine insnedes kan worden gewerkt in plaats van
de klassieke snede in de onderbuik. Bovendien
biedt de robot het voordeel van precieze
bewegingen in een kleine ruimte en een tien maal
vergroot haarfijn 3D-beeld van het operatieveld.
Recent gepubliceerde vergelijkende studies tonen
aan dat robotchirurgie inderdaad de voordelen
biedt van minimaal invasieve chirurgie, zoals
minder bloedverlies, minder post-operatieve pijn
en een kortere opnameduur, zonder de volledige
tumorwegname te compromiteren. Op lange

In het voorjaar 2017 zal er een
symposium georganiseerd worden in
Mechelen onder het thema
“Prostaatkanker up-to-date” waarbij er
ook aandacht zal besteed worden aan
maatregelen die het comfort van de
patiënt kunnen verhogen zowel bij de
diagnostiek als bij de behandeling van
prostaatkanker. De organisatie “Wij Ook“
zal van die gelegenheid gebruik maken
om zich meer kenbaar te maken in de
Mechelse regio.
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Nucleaire geneeskunde en
prostaatkanker
Prof. Dr. Karolien Goffin, Dienst Nucleaire geneeskunde UZ Leuven

Nucleair
geneeskundige
onderzoekstechnieken, zoals
botscan en positron
emissie tomografie
met computed
tomography
(PET/CT*), spelen
een belangrijke rol bij
de stadiëring en
herstadiëring van
patiënten met
prostaatkanker. Ze
hebben een
belangrijke impact op patiënt management en
kunnen de therapiekeuze beïnvloeden. Naast
botscan en choline PET-beeldvorming, heeft
PSMA PET/CT (prostaat specifiek membraan
antigen) in de laatste twee jaren een snelle
evolutie doorgemaakt van wetenschappelijk
onderzoek naar implementatie in de kliniek.

Door zijn hoge sensitiviteit, lage prijs en
wijdverspreide beschikbaarheid, blijft de botscan
een belangrijk eerstelijnsonderzoek in stadiëring
van patiënten met primaire intermediair of hoog
risico prostaatkanker, ter detectie van
botmetastasen. De implementatie van hybride
SPECT/CT* systemen (single photon emission
computed tomography / computed tomography)
verbetert de specificiteit van deze techniek en
vermindert het aantal additionele onderzoeken ten
gevolge van inconclusieve bevindingen op
botscan. 18F-fluoride PET is een meer gevoelig
onderzoek ter detectie van botmetastasen, maar
heeft eveneens een gebrek aan specificiteit en is
ook niet even wijdverspreid beschikbaar. Choline
PET/CT is niet aangewezen voor primaire
lymfeklierstadiëring, maar is een zeer nuttige
beeldvormingstechniek bij patiënten met
biochemisch herval voor het bepalen van een
eventuele salvage behandeling. In deze setting
heeft PSMA-gebaseerde PET beeldvorming
duidelijk zijn superioriteit aangetoond met
eveneens een groter effect op patiënt
management, maar grote prospectieve studies
met homogene patiëntengroepen en histologische
bevestiging ontbreken vooralsnog. PSMA PET
beeldvorming zou ook nuttig kunnen zijn voor
primaire lymfeklierstadiëring en om salvage

behandelingen of radionuclide therapie voor
patiënten met metastatisch prostaatkanker te
leiden.

Transverse snede van hybride PSMA (prostaat
specifiek membraan antigen) PET/CT bij patiënt met
biochemisch recidief die focaal sterke hypercaptatie
vertoont overeenkomend met een metastatische
lymfeklier langsheen de proximale a. iliaca communis
links (kruis)

* Bij een PET/CT apparaat worden twee apparaten met
elkaar gecombineerd. Het PET apparaat meet de exacte
lokatie vanwaar de positronen worden uitgezonden en het CT
apparaat maakt ondertussen de klassieke CT scan die
gebasserd is op X-stralen. Door deze twee technieken te
combineren is de preciese lokalisatie van de positron bron
heel nauwkeurig te bepalen. Hetzelfde is van toepassing in
een SPECT/CT apparaat waar een SPECT, een apparaat dat
een bron van gamma-straling lokaliseert in het lichaam,
gecombineerd wordt met een CT apparaat waardoor de
lokalisatie veel nauwkeuriger wordt.
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Wij Ook 2.0

Erik Briers PhD, Wij Ook vzw
De plaats van de patiënt in het
nieuwe prostaatkankerlandschap

We beleven een zéér drukke en boeiende tijd
inzake kanker en dus ook inzake prostaatkanker.
De medische wetenschap komt bijna elke maand
met een nieuwe doorbraak en dat zowel inzake
therapeutische mogelijkheden als inzake basis
wetenschappelijke kennis.

Een blik in het laboratorium

De kennis van de genetica gaat met rasse
schreden vooruit, daar waar de eerste bepaling
van het menselijk genoom jaren en miljarden
kostte, kan je vandaag in enkele dagen en voor
rond 1.000 euro je genoom kennen.

In verband met kanker heeft dit belangrijke
kennis opgeleverd waarbij we eindelijk toegang
krijgen tot precisie geneeskunde. Op genetische
basis wordt eerst in het kankerweefsel nagegaan
of een mogelijke behandeling wel zin heeft.
Vandaag is dat voor meerdere kankers al
mogelijk, prostaatkanker is net een beetje
moeilijker. Ter illustratie twee beelden, het eerste
toont de normale mannelijke chromosomen, het
tweede de chromosomen van een
prostaatkankercel.

Beeld: Van Bokhoven et al., The prostate 57: 226244 (2003)

Een blik bij de behandeling

Het aantal behandelingen in de diverse stadia
van de ziekte neemt steeds toe waarbij zich een
nieuw probleem stelt, wat eerst?
Daar waar de keuze vroeger (neem 15 jaar
geleden) redelijk beperkt was, toen was er geen
chemotherapie bijvoorbeeld, is dat vandaag
helemaal anders zoals iedereen in dit blad bij
herhaling kan lezen.

Ook de maatschappij verandert

Daarnaast evolueert ook de maatschappij, de
“babyboomers” zijn ondertussen aan hun
pensioen toe en dat schept nieuwe problemen en
mogelijkheden. Niet alleen zijn zij bijzonder talrijk,
zij zijn ook een flink stuk mondiger dan de
voorgaande groepen. Maar omdat zij zo talrijk
zijn, stijgt het aantal gedetecteerde kankers en
dus ook de behoefte aan nieuwe en betere
behandelingen.

Maar, deze nieuwe en al bestaande senioren
zijn nog steeds dezelfde “biologische en
psychologische” wezens, zij willen lang leven, dat
wel, maar eisen dat met hoge kwaliteit te doen. Zij
eisen ook over hun eigen lot en einde (mee) te
beslissen. Zij zijn de generatie van “niets over mij
zonder mij”.
Dat de patiënten inspraak willen op alle
niveaus is zelf tot bij de minister doorgedrongen
en consequent heeft zij geld vrijgemaakt voor
patiëntenparticipatie. Hetgeen wij interpreteren als
dat echte patiënten zich zullen
vertegenwoordigen. In het verleden claimden de
mutualiteiten die rol, zij spraken in naam van de
onmondige patiënt. Nu zijn er anderen zoals het
Vlaams Patiënten Platform (die het Vlaamse geld
hebben ontvangen) die die rol willen overnemen.
Daar zeggen wij neen op, wij appreciëren en
willen de hulp van ons expertisecentrum, maar wij
willen zelf aan tafel zitten en meepraten.

Ook voor Wij Ook heeft dat implicaties die
maken dat we zullen moeten mee evolueren naar
een nieuw model waarbij we het oude “Wij Ook
1.0” moeten koesteren voor zijn verwezenlijkingen
en naar “Wij Ook 2.0” moeten evolueren om daar
de stem van de patiënt zelf te laten horen. Wij
willen niet langer door derden vertegenwoordigd
worden, wij willen zelf aan tafel zitten met de
minister en in de comités die over ons beslissen.
Wij aanvaarden experten om ons te helpen, maar
daar waar het over ons gaat moeten zij ons laten
spreken. Wij alleen weten wat het is patiënt te
zijn!…

PROSTAATinfo 15(2016)4 p-9

PI 15(2016)4 v1.1.qxp_Prostaatinfo Werkversie 28/11/16 15:14 Pagina 10

Het laatste woord
Louis Denis Wij Ook vzw

Uiteraard gaat onze dank naar de
organisatoren (KUL, BVU), de faculteit en alle
deelnemers aan de Europese Patiëntendag
Prostaatkanker.

Mogen we de nadruk leggen op het feit dat,
buiten alle wetenschappelijke en klinische
vooruitgang, drie keerpunten dienen genoteerd
die een positief voordeel betekenen voor
duizenden patiënten in de nabije en verre
toekomst.

Een: LUTS ≠ Prostaatkanker

Een: De opkomst van een nieuwe sectie in de
urologie is functionele urologie. De gepubliceerde
richtlijnen over lage urineweg symptomen (LUTS)
maakt duidelijk dat we nooit meer aan
prostaatkanker denken als oorzaak.

Beginnende geneesbare prostaatkanker
veroorzaakt geen LUTS. Een positieve gedachte
voor 50 procent van alle mannen die boven de 55
jaar LUTS hebben. De voornaamste oorzaak blijft
benigne prostaathypertrofie (BPH).

Twee: Gleasonscore wordt WHO
grading

Twee: Na 20 jaar discussie is de
Gleasonscore grading door een globale
samenwerking van pathologen vervangen door
een nieuwe WHO grading (groeping Tabel 1).
Gleason 6 (3+3) werd vervangen door WHO
graad I.

Drie: Graad I met specifieke
aanpak

Drie: Een onmiddellijk gevolg is dat én artsen
én patiënten veel gemakkelijker verstaan waarom
deze nieuwe graad van prostaatkanker
goedaardig van natuur is en zo in aanmerking
komt voor actieve opvolging, d.w.z. geen
invasieve behandeling instellen en patiënt volgen
over jaren om dan pas later of nooit een invasieve
behandeling (operatie of radiatie) in te stellen.
Deze aanpak is logisch, wetenschappelijk en
klinisch onderbouwd, maar wordt nog maar in 20
tot 30 procent na diagnose van prostaatkanker
toegepast. Een cijfer dat we menen te mogen
opvoeren tot ongeveer de helft van alle pas
ontdekte prostaatkankers op basis van de PSAwaarden.

Nu nog de andere helft genezen dan eindigt
prostaatkanker als een bittere ouderdomservaring
die echter van een dodelijke ziekte een
chronische ziekte geworden is

Vernieuwing van het lidmaatschap
Wij Ook België vzw 2017

2017 wordt stilaan 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 inclusief abonnement
PROSTAATinfo:
Gewoon lid: 20€

Steunend lid: 40€

Feel+ (wekelijkse bewegingsles):
- Voor leden gratis.

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

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

Alvast bedankt. Zo blijft u op de
hoogte.
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De overactieve blaas
Dr. Nele Toussaint - ZNA Middelheim
Wat is een overactieve blaas?

Wanneer je last hebt van een overactieve
blaas moet je vaak plassen en heb je moeite om
de urine op te houden bij aandrang (drang of
urgentie-incontinentie). Het is een aandoening die
zowel bij mannen, vrouwen als kinderen
voorkomt.

Eén op de twaalf
personen heeft een
overactieve blaas en het
komt vaker voor bij oudere
mensen. Het is dus een
aandoening met een
belangrijke economische
impact. Ook de sociale
impact mag niet vergeten worden! Het betekent
voor veel mensen dagelijks ongemak. Men
schaamt zich voor de ongelukjes en kan zo
sociaal geïsoleerd geraken. Ook tijdens het werk
kan dit zo een probleem vormen. Vaak stappen
mensen ook laat naar de huisarts of uroloog
omdat ze het niet als een ziekte beschouwen,
wegens schaamte of bijvoorbeeld omdat ze
denken dat er toch niets aan gedaan kan worden.

Oorzaak van een overactieve
blaas

Onze blaas bestaat uit een spier, de
detrusorspier. Bij vulling van de blaas, gaat deze
spier geleidelijk oprekken en geeft ze een signaal
aan ons plascentrum in de hersenen. Hierdoor
weet die persoon dat het tijd is om te urineren. De
vrijwillige controle van de sluitspieren in de
opening van de blaas zorgen ervoor dat we de
urine normaal gesproken langer in de blaas
kunnen houden, tot we tijd hebben om naar het
toilet te gaan.

Bij een
overactieve blaas,
trekt de detrusorspier
te snel samen. Dit
zorgt ervoor dat
iemand onverwacht
moet gaan plassen of
urine verliest.

Oorzaken van een
overactieve blaas zijn:

• Afwijkingen
aan de blaas, zoals
blaasstenen, een
blaasontsteking of
een dikke blaaswand door obstructie bij een
vergrote prostaat. Hierdoor wordt de druk in de
urineblaas snel vergroot wat de drang tot urineren
kan veroorzaken.
• Problemen in de bekkenbodem, zoals een
verzakking van de blaasbodem, endeldarm of
baarmoeder.
• Afwijkingen in de zenuwstelsel, zoals na
een hersenbloeding, bij patiënten met een
dwarslesie, MS, Parkinson, dementie of diabetes
bijvoorbeeld.

• Verslavende middelen, zoals alcohol,
cafeïne en drugs kunnen ervoor zorgen dat je
blaas extra geprikkeld wordt. Ook plaspillen, met
als gevolg een sterk geconcentreerde urine of een
hoge urineproductie, kunnen hiervoor zorgen.
• Psychische factoren, waardoor de
bekkenbodem te vaak aangespannen wordt.

• Ook constipatie kan een overactieve blaas
veroorzaken.
• Soms is er geen duidelijke oorzaak en
spreken we over een idiopathische overactieve
blaas.

Symptomen van een overactieve
blaas

• Normaal gesproken ga je per 24 uur
ongeveer maximaal zeven keer plassen. Wanneer
je vaker naar het toilet moet, kan dit wijzen op een
overactieve blaas.
•
•

‘s Nachts plassen (nycturie).

Plotselinge aandrang om te moeten
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plassen (urgentie).
•

Vaak kleine beetjes plassen (pollakisurie).

• Urineverlies omdat je niet snel genoeg op
het toilet geraakt (urgentie-incontintinentie).
• Bij alarmsymptomen zoals pijn bij het
plassen en bloed bij de urine (hematurie) dien je
sowieso een arts te raadplegen!

Diagnose

De huisarts zal eerst een grondige anamnese
doen. Dat wil zeggen dat hij of zij alle symptomen
gaat bevragen, ook darmproblemen en
gynaecologische klachten horen hierbij. Uiteraard
is ook je medicatiegebruik, dagelijkse
vochtinname en medische voorgeschiedenis
belangrijk.
Dan zal een lichamelijk onderzoek verricht
worden, met onder andere een rectaal onderzoek
bij de man voor prostaatonderzoek en een
vaginaal onderzoek bij de vrouw om een zakking
uit te sluiten.

Vaak wordt gevraagd een plaskalender of
plasdagboek bij te houden, waarin genoteerd
wordt hoe vaak je gaat plassen, welke volumes je
plast (plassen in een maatbeker dus) en hoeveel
je drinkt.

Er wordt vervolgens een urinestaal afgenomen
om infectie als oorzaak uit te sluiten.

Indien er reeds een behandeling werd gestart
en hierbij onvoldoende resultaat was of bij
alarmsymptomen, zal de huisarts je doorsturen
naar de uroloog. Als uroloog doen we
verschillende technische onderzoeken, waaronder
een straalmeting (uroflowmetrie), een echografie
van de blaas om de blaaswand te beoordelen of
het urineresidu te bepalen, een echografie van de
prostaat, een blaasonderzoek met flexiebele
camera (cystoscopie), een blaasfunctie-onderzoek
(urodynamisch onderzoek) of eventueel meer
beeldvorming zo nodig (CT-scan bijvoorbeeld).

Behandeling van een overactieve
blaas

Aan de hand van de oorzaak van de
overactieve blaas zal je arts een gepaste
behandeling starten. Deze kan bestaan uit een
spectrum van verschillende behandelingen.

Gedragstherapie

Veranderingen in de levensstijl zijn vaak de
eerste behandeling voor een overactieve blaas!
•

Te weinig drinken kan ook op termijn een

kleine blaascapaciteit veroorzaken en dus
klachten van een overactieve blaas. Drink
ongeveer 1,5 liter vocht per dag. Bij warm weer of
inspanning ligt dit op 2 liter per dag.
• Aanpassingen van je dieet: cafeïne of
alcoholinname minderen, pikant voedsel of
koolzuurhoudende dranken vermijden.

• Een juiste plashouding is belangrijk: mooi
rechtop, eventueel de voeten op een bankje. Niet
persen en voldoende tijd nemen om volledig uit te
plassen.
• Eet voldoende vezels en eet gevarieerd.
Hierdoor krijg je minder snel last van constipatie.

Blaastraining

Met blaastraining leer je om niet direct toe te
geven aan de aandrang om te plassen en naar
het toilet te lopen. Je leert om telkens iets langer
te wachten voordat je gaat plassen. Je blaas raakt
op deze manier getraind om steeds meer urine op
te houden. Een plaskalender met vaste
plastijdstippen kan hierbij zeker helpen. Het doel
is een interval van twee tor drie uur te bereiken.

Bekkenbodemoefeningen

Ook onze bekkenbodem speelt een rol bij een
overactieve blaas. Als we onze bekkenbodem
samentrekken, wordt de druk in de blaas
verminderd. Het beter leren controleren van de
bekkenbodemspieren door middel van
bekkenbodemoefeningen, kan dus een betere
controle over de blaas geven.

Medicatie

Vaak worden medicijnen gebruikt in
combinatie met blaastraining. De meeste
medicijnen tegen een overactieve blaas zorgen
ervoor dat de detrusorspier geremd wordt, dit zijn
de anticholinergica. De belangrijkste zijn
oxybutinine, fesoterodine (Toviaz™), solifenacine
(Vesicare™), tolterodine (Detrusitol™) en
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darifenacine (Emselex™.) Hierdoor trekt de blaas
zich minder vaak samen en kan er meer urine in
de blaas vastgehouden worden en verkleint de
kans op ongewild urineverlies.

Tegenwoordig is er ook een nieuw product dat
de blaas actief ontspant, mirabegron (Betmiga™).
Hierdoor kan het ook gebruikt worden bij mensen
die hun blaas niet helemaal leegplassen en dus
urineresidu ophouden.

Bij dames kan vaginale droogte (atrofie) mee
aan de basis liggen van de overactieve blaas. We
schrijven dan vaginale crème voor, met of zonder
hormonen.

Botox

Indien medicatie niet helpt, kan gekozen
worden voor injecties met botulinetoxine (Botox™)
in de detrusorspier. Net zoals bij de rimpels in het
aangezicht, zorgt Botox voor een chemische

Ontdekkingstocht 60+

Op zaterdag 10 september 2016 werd de 17e
wandeling tegen kanker gehouden in een nieuwe
formule. We vertrokken vanuit het Oncologisch
Centrum Antwerpen (Lange Gasthuisstraat 45,
2000 Antwerpen) om te eindigen in een
dienstencentrum van het Zorgbedrijf Antwerpen.
Vorig jaar eindigden we in het
dienstencentrum ‘Van Schoonbeke’ in de Van
Schoonbekestraat, en dit jaar in het centrum ‘De
Oever’ in de Korte Ridderstraat.

ontspanning van de blaasspier, waardoor er
minder onvrijwillige samentrekking is.

Neuromodulatie

Bij deze behandelingen wordt via een
electrode de zenuw die naar de blaas loopt
geprikkeld. Hierdoor gaan minder prikkels naar de
blaas en reageert deze minder overactief.

Heelkunde

Pas als vierdelijnstherapie komen de
chirurgische behandelingen. Na grondige
evaluatie en overleg met de uroloog kan gekozen
worden voor een chirurgische vergroting van de
blaas met een stuk dundarm of een urostoma.
Vanzelfsprekend is dit enkel bij patiënten met
ernstig overactief blaaslijden die volledig
uitbehandeld zijn.
en Anja schakelde haar Luc in om de cijfers aan
het terraspubliek door te geven. Is dat geen
dienstverlening? Ook voorzitter Marco Laenens
vervulde zijn jaarlijkse plicht met een leuk welkom
en de hoofdprijs, de traditionele Slaets-diamant,
aan een gelukkige mevr. Antheunis uit Berchem
(zie foto) te geven.
We zien elkaar volgend jaar terug en vergeet
niet te wandelen, de beste preventie tegen
ouderdomsziekten.

Zoals steeds was de zon daar
wanneer we de deelnemers met
formulier en potlood op pad stuurden
langs het stadscentrum en het mooie St.
Andrieskwartier.
De groep was kleiner wegens de
beperkte mogelijkheden maar de 100+
stappers vormden nog een enthousiast
gezelschap voor koffie en koeken.

Het bestuur bleef niet achter om van
de tombola een succes te maken. Onze
ceremoniemeester Henk Van daele,
nochtans geen tafelspringer, sprong op
een stoel bij gebrek aan podium om de
boodschap en nummers duidelijk te
maken. De directeur Dr. Luc Dewilde
gaf ijverig de nummers aan, getrokken
door een onschuldige man, Frans Neefs, uit het
publiek. De coördinator Brigitte Dourcy-Belle-Rose
en Anja Vancauwenbergh droegen de prijzen rond
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Onze Café Santé in het
AZ Sint-Lucas Gent.
Chris Coeman, voorzitter afdeling West
Op die zachte herfstavond van donderdag
27/10/16, was er veel activiteit in de moderne,
goed uitgeruste Sint-Jozefzaal van het AZ SintLucas te Gent.

De vierde Café Santé van “WIJ OOK België
vzw” in het Gentse, vond daar namelijk plaats en
de ruime belangstelling (ongeveer 60 mensen)
kwam dan ook ten goede aan de stemming en het
samenhorigheidsgevoel van alle aanwezigen.
Vriend Rik Cuypers had er (weer eens) voor
gezorgd dat onze stand met de documentatie en
de bijhorende attributen ter plaatse was. Nadat hij
iedereen welkom had geheten in naam van de
vereniging, kon ik de sprekers aankondigen.
Zij hadden niet alleen door hun medewerking
deze infoavond mogelijk gemaakt, maar hebben
op een professionele, doch toch voor ons
(patiënten) begrijpelijke manier, hun onderwerp
naar voren gebracht.

De plaats van hormonale therapie

Dr. Luc Merckx (uroloog AZ Sint-Lucas te
Gent), heeft ons gesproken over “De plaats van
de hormonale therapie bij de behandeling van
prostaatkanker.”

De chirurgische ingreep ter zake en
medicamenteuze behandelingen kwamen aan
bod: orchidectomie, oestrogeen, LHRH-agonisten,
LHRH-antagonisten en antiandrogenen. Hij
vermeldde tevens de nieuw beschikbare
producten.
Tijdens de koffiepauze (ons aangeboden door

de kliniek) was er zoals steeds, goed informeel
onderling contact tussen de aanwezigen, wat ook
een belangrijk streven moet zijn en blijven van
onze vereniging.

Laatste ontwikkelingen in de
radiotherapie

Dr. Frank Bouttens (radiotherapeut AZ SintLucas) behandelde in zijn spreekbeurt “De laatste
ontwikkelingen in de radiotherapie bij
prostaatkankerbehandeling”
De evolutie van de beeldvorming en vooral de
vooruitgang van de bestralingstechnieken werden
uitvoerig belicht. Er werd ook aandacht gegeven
aan de brachytherapie, die enkel in aanmerking
komt voor een bepaalde groep patiënten.

De tijd vloog voorbij, en er werden veel vragen
gesteld, waardoor het 19.00 uur was voor we het
beseften. Onze Café Santé was echter nog niet
gedaan, want we waren nog uitgenodigd om een
bezoek te brengen aan de dienst radiotherapie.
Hulpvaardige verpleegkundigen gaven
ons daar concrete en technische uitleg
over de opgestelde indrukwekkende
apparatuur.
Toen de laatste mensen naar huis
gingen was het al laat. Er waren
ongetwijfeld nog vele vragen doch er
waren ook veel antwoorden gegeven en
dat is bemoedigend.

Slot, dank aan allen

Rest me tot slot maar één ding: nog
eens dank, in naam van de vereniging,
aan iedereen die er die avond was.
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In de schaduw van Kos:
“Over communiceren”
Luc Dewilde

communiceren { < Lat. communicare}, 1.
(overg.)(w.g.) kennis geven aan -; 2 .(onoverg.)
persoonlijk contact hebben, spreken met-: leren
communiceren met de buren.

Slecht nieuws…u hebt kanker! De
aankondiging van een kankerdiagnose is
bijzonder moeilijk zowel voor de patiënt als voor
de arts en is een psychisch pijnlijk moment dat
altijd een schokeffect veroorzaakt. In één enkel
ogenblik verandert je kijk op alles, op heel je leven
en je leefwereld.

“Rien ne sert de penser, il faut
réfléchir avant” (Pierre Dac)

De manier waarop slecht nieuws gebracht
wordt maakt een groot verschil. Ten eerste moet
het gesprek op voorhand goed gepland worden,
improvisatie is niet toegelaten. Elk gesprek is
anders en heeft zijn eigen dynamiek. Er zijn wel
een aantal omstandigheden die de aanvaarding
bij de aankondiging van de diagnose kunnen
bevorderen. De omgeving waarin het gesprek
plaats heeft is zeker belangrijk, een rustig ruim
privatief lokaal waar men niet gestoord kan
worden door bezoekers, artsen of andere
zorgverstrekkers of door allerlei oproepen
(personenzoeker/telefoon/gsm/smartphone). En
de arts moet zich ook volledig beschikbaar
kunnen maken voor het gesprek. Hij moet
voldoende tijd uittrekken om niet alleen te
luisteren maar ook om voldoende uitleg te geven
en vragen te beantwoorden. De gesprekpartner’s
moet niet noodzakelijk alleen de patiënt zijn, het is
aanbevolen dat naast de patiënt ook een familielid
of een vertrouwenspersoon, en eventueel één of
meer andere gesprekspartners, aanwezig zouden
zijn. Specifieke informatie (zoals brochures,
literatuur en multimedia) over de aandoening en
de behandeling moet, indien voorradig, ook
beschikbaar zijn.

Daar de boodschap zelf een belangrijk
knelpunt op zich kan zijn is het belangrijk deze
duidelijk te brengen en geen informatie te
verzwijgen, zowel vanwege de patiënt, als van de
arts. Best wordt na een korte inleiding het slechte
nieuws zo helder en bondig mogelijk meegedeeld,
waarna de patiënt ruimte moet kunnen krijgen om

zijn emoties te tonen en te uiten. De patiënt is
mentaal niet in staat van meet af aan een
diepgaande discussie aan te gaan of een
overdonderende uitleg te moeten verwerken. Op
een moment dat mensen emoties voelen,
vertonen ze weinig ratio. Emoties komen in
golven, en pas wanneer de eerste golf gezakt is,
is de patiënt in staat over te gaan naar de
volgende fase. Informatie wordt best in kleine
stapjes gegeven waarbij telkens gecheckt wordt of
de patiënt de informatie goed begrepen heeft om
hem telkens de mogelijkheid te geven vragen te
stellen. Het maken van oogcontact tijdens het
gesprek en dikwijls een zwijgpauze inlassen zijn
ook belangrijke hulpmiddelen.

“Any truth is better than
undefinite doubt” (Arthur Conan
Doyle)

De patiënt moet de ernst van de situatie goed
kunnen begrijpen. Daarom is het ook belangrijk
dat, alhoewel een aantal artsen twijfelen om dit te
doen, het woord “kanker” als dusdanig
uitgesproken wordt en niet verzwegen wordt. Het
klassieke argument dat het woord “kanker” de
patiënt depressief zou maken, en hem van alle
hoop zou beroven houdt geen steek. Wat
patiënten eerder wel depressief maakt is
onwetendheid over hun ziektetoestand en
onzekerheid over de prognose wanneer het
slechte nieuws enkel gesuggereerd wordt.
Artsen die een kankerdiagnose of een
ongunstige prognose moeten meedelen aan hun
patiënt voelen zich vaak slecht op hun gemak en
hebben de neiging een gesprek uit de weg te
gaan. De houding van de arts is echter cruciaal.
Hij moet betrokkenheid tonen en authentiek
kunnen communiceren met de patiënt. Een
zekere gevoeligheid is noodzakelijk om mensen
juist te kunnen inschatten. De patiënt apprecieert
een empathische houding en vindt het belangrijk
dat men begrip heeft voor de moeilijke situatie
waarin hij zich bevindt. Hij verwacht dat men de
emoties die daarmee gepaard gaan erkent.
Het uitspreken van een slechte prognose
neemt de hoop niet weg en lucht de patiënt in
sommige gevallen juist op. Niemand weet
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uiteraard op voorhand de exacte prognose en
misschien schuilt hier voor een stuk de verklaring.
Volgens een studie uit 2010 spreken 60% van de
Amerikaanse artsen liever niet over de palliatieve
opties vooraleer alle therapeutische
mogelijkheden zijn uitgeput. De patiënt de
waarheid vertellen en op voorhand de mogelijke
negatieve evolutie van de aandoening aangeven,
is juist daarom erg belangrijk. De patiënt heeft dan
de tijd om op zijn gemak na te denken en zijn
wensen duidelijk te maken vooraleer hij eventueel
een zware en intensieve behandeling laat
ondergaan. Een open gesprek biedt tevens de
mogelijkheid om al in een vroeg stadium de
alternatieven van een palliatieve aanpak te
bekijken.
Leren omgaan met de emoties van de
patiënten, leren onderscheid maken tussen hun
gedachten en de realiteit, tussen wat de arts
gezegd heeft en wat zij er in hun fantasie van
gemaakt hebben, is een essentiële opgave voor
de arts.

Wel moeilijk wordt het als de patiënt aangeeft
de diagnose niet te willen kennen. Dat wil niet
altijd zeggen dat de patiënt het echt niet wil
weten, het kan ook de uitdrukking zijn van een
vermijdende copingstijl (coping = manier waarop
iemand met problemen en stress omgaat).

“Worrying doesn’t empty
tomorrow of its sorrow, it empties
today of its strength” (Corrie ten
Boom)

Onderzoekers van de “University of Michigan”
zijn de mening toegedaan dat je iemand bij wie
kanker is vastgesteld best allereerst per telefoon
op de hoogte brengt van zijn aandoening, eerder
dan hem in een rechtstreeks gesprek met zijn arts
de diagnose te vertellen. Het persoonlijk gesprek
met de arts moet uiteraard ook wel plaatshebben
maar dan op een later tijdstip. Alhoewel een
telefonische boodschap afstandelijker is, zou het
volgens het onderzoek meer patiëntgericht zijn.
Men riskeert hiermee wel het menselijke en het
emotionele aspect van een gesprek grotendeels
te verliezen, maar het zou wel veel van de angst
kunnen wegnemen die men bij een persoonlijk
gesprek meestal heeft. Voor de dokter is er het
voordeel dat het telefonisch gesprek beter
getimed kan worden, en dat de arts zich beter kan
focussen op de inhoud waardoor de boodschap
voor de patiënt duidelijker zou moeten
overkomen. Deze techniek werkt als een buffer en
geeft de patiënt de tijd om het nieuws te laten

bezinken. Hij is dan ook beter voorbereid op het
face to face gesprek die hij achteraf met de arts
heeft. Hij kan in alle privacy zijn emoties de vrije
loop laten gaan, en nadien is het verdriet al deels
verwerkt.

Bij een initieel face to face gesprek zouden
zowel patiënt als arts meer gestrest zijn. De
patiënt zou de draad van het betoog
gemakkelijker verliezen, en zou moeilijker
begrijpen wat de arts hem zegt. Hij zou met veel
onbeantwoorde vragen blijven zitten, zou meer
onzekerheid hebben over wat er nadien moet
gebeuren, en wat de beste zorgoptie voor hem is.
De patiënt tracht de inhoud van het gesprek te
begrijpen, wil daar nog eens over praten maar
heeft de kans niet gehad om het slechte nieuws te
verwerken. Het gesprek dat interactief zou moeten
zijn is het dan juist helemaal niet en mist totaal
zijn doel, is het besluit van de onderzoekers van
de “University of Michigan”.
Een alternatief zou kunnen zijn beroep te doen
op een go-between, waarbij de specialist de
huisarts eerst op de hoogte brengt van de
diagnose, die dan op zijn beurt aan de patiënt het
slechte nieuws brengt. Op een later moment kan
dan het persoonlijk gesprek met de arts plaats
hebben.

Angst is de belangrijkste bron
van bijgeloof. Angst overwinnen
is het begin van wijsheid
(Bertrand Russel)

De aankondiging van een kankerdiagnose en
de behandeling die daarop moet volgen, kunnen
vaak de oorzaak zijn van aanpassingsstoornissen,
depressie en angst. De prevalentie van depressie
en angst bij patiënten die meer dan twee jaar na
het stellen van een kankerdiagnose nog in leven
zijn bedraagt respectievelijk 11.6 en 18%, maar
lijkt te evolueren in de tijd. Een angstreactie bij de
aankondiging van een kankerdiagnose kan
normaal zijn, vaak kan de patiënt ook depressief
en/of angstig zijn omdat hij zijn gevoelens moeilijk
kan verwoorden. Men kan hierbij een aantal
sleutelmomenten vaststellen, een eerste moment
is zeker de aankondiging van de diagnose. Een
ander belangrijk moment is het starten van een
nieuwe behandeling. Ook de fase van remissie,
en daaruit volgend het einde van een
behandeling, kan ook een bron zijn van angst en
depressie. Het einde van een behandeling wordt
vaak ervaren als een verlies van
veiligheidsgevoel. Patiënten kunnen hun
symptomen vaak slecht interpreteren waardoor
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een goede communicatie in dat stadium
essentieel is en zeker een belangrijke invloed zal
hebben op de levenskwaliteit. De meeste
patiënten hebben een grote behoefte om daarover
te praten. Men stelt ook vast dat oudere patiënten
vaak beter kunnen omgaan met slecht nieuws en
dat zij meestal gelatener dan jonge patiënten.

“Wij hebben het einde niet
verstaan omdat we het begin
hebben vergeten” (de Spartanen
tot de gezanten van Samos Plutarchus)

Het meedelen van de prognose bij gevorderde
kanker is een uitdaging voor de arts zowel als
voor de patiënt. Artsen communiceren moeilijker
over de problematiek van het levenseinde van
hun patiënten. Een realistisch beeld op de
prognose kan patiënten waarvan het levenseinde
nabij is, helpen bij het maken van de voor hen
beste beslissingen. Spijtig genoeg heeft het
merendeel van die patiënten een veel te positief
beeld over hun prognose en overschatten vaak in
sterke mate hun levensverwachting. Een optimale
communicatie tussen de arts en zijn patiënt kan
bijdragen om dit misverstand uit de weg te
ruimen. De moeilijkheid voor de arts is echter het
correct inschatten van de overlevingsduur, en het
is niet altijd duidelijk of de patiënt deze informatie
wenst te kennen. Artsen zijn bezorgd over het
emotionele welzijn van hun patiënt wat misschien
kan verklaren waarom een aantal de
prognostische informatie niet openlijk met hun
patiënt willen bespreken. Alhoewel men weet dat
de meeste patiënten met een kankerdiagnose wel
een algemeen idee over hun prognose willen
kennen, is het niet duidelijk of ze ook op de
hoogte willen zijn van de geschatte
levensverwachting als hun kanker in een
gevorderd stadium is. Het is essentieel dat de arts
de noodzakelijkheid zou erkennen van het belang
van een tijdige communicatie over het
levenseinde en dat de patiënt dezelfde informatie
krijgt van elke arts die hij ziet. De arts moet zich in
zijn relatie ook een goed beeld kunnen vormen
van de waarden van de patiënt en aandachtig
kunnen luisteren naar zijn wensen en zijn
bekommernissen.

Medische informatie slecht begrijpen heeft
ernstige gevolgen voor de therapietrouw.

Volgens een Belgische studie blijkt dat één op
de zes patiënten slechts een fractie van de uitleg
van hun arts begrijpt. Voor bijna één op vijf
patiënten zijn de woorden op de raadpleging

“moeilijk”. Naast een slechte therapietrouw
vergeten ze ook tweemaal zo veel om hun
geneesmiddelen regelmatig in te nemen. Ze zijn
minder geneigd de raadgevingen van de dokter
op te volgen, ze laten de voorgeschreven
onderzoeken minder vaak uitvoeren en komen
minder hun afspraken na voor de raadplegingen.
Ook de tijdsduur van de raadpleging is van
invloed op het begrijpen van de informatie die de
arts geeft. Een aantal patiënten durft de dokter
zelfs geen vragen stellen omdat ze de kans niet
krijgen wegens tijdsgebrek.

Patiënten schatten hun gezondheidswijsheid
vaak te hoog in. Het medisch jargon wordt
ingewikkelder en de uitleg van de arts wordt
steeds moeilijker te bevatten voor een aanzienlijk
deel van de patiënten. Hoe hoger het niveau van
gezondheidswijsheid, hoe beter de medische
aanbevelingen opgevolgd en gerespecteerd
worden en hoe minder problemen als gevolg van
een gebrekkige opvolging. Logisch dat patiënten
met een hoger niveau van gezondheidswijsheid
dus in een betere gezondheid verkeren.

“Een appel per dag houdt de
dokters weg, vooral als je goed
mikt” (Winston Churchill)

Volgens een studie van het Erasmus Medisch
Centrum in Rotterdam is de kans op slechte
communicatie en een verkeerde diagnose groter
als de patiënt moeilijk doet door het feit dat zijn
houding de arts kan afleiden en hem zo verhindert
klinische informatie over te brengen op een
accurate manier. Die patiënten zullen dan ook
meer foutieve diagnoses ontvangen en bijgevolg
meer kans maken op een inadequate
behandeling. Men noemt dit fenomeen ‘the
dislike-diagnosis’. Moeilijke patiënten zijn degenen
die de capaciteit van de arts in twijfel trekken, een
gegeven medisch advies niet opvolgen, zich
verbaal agressief gedragen, veeleisend zijn, of
zelfs zij die zich volledig hulpeloos gedragen.
Deze houdingen beïnvloeden duidelijk de
diagnose van de arts. De arts zou zich niet mogen
laten leiden door subjectieve reacties en
negatieve gevoelens. Men zou van de arts
kunnen verwachten dat hij die zou moeten kunnen
bedwingen. Moeilijke patiënten kunnen een trigger
zijn tot reacties die reflectief leiden tot een valse
diagnose.
Bij optreden van complicaties of een medische
fout is goed communiceren uiterst belangrijk.
Soms schrijft de patiënt klachten ten onrechte toe
aan een behandeling of een ingreep. De arts
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moet voldoende tijd uittrekken om dit voor de
patiënt uit te klaren en toe te lichten. Er is een
verband tussen de manier van communiceren en
de kans voor de arts om te worden
geconfronteerd met een aanklacht. Patiënten
verlangen en hebben recht op uitleg en
duidelijkheid over wat er gebeurd is en voelen
zich in de kou staan als er niet voldoende
gecommuniceerd wordt. Tegen een arts die op
autoritaire toon spreekt en enkel zijn eigen
mening geeft zonder rekening te houden met de
visie van de patiënt zal sneller een aanklacht
worden ingediend dan tegen een arts die
betrokken is en vraagt naar wat de patiënt er van
denkt.

“Er is goed nieuws en er is slecht
nieuws. Het goede nieuws is dat
er weinig slecht nieuws is”
(Herman Brusselmans).

Vertrouwen hebben in niet-wetenschappelijke
informatiebronnen of mythes en taboes als enige
bron van kennis beschouwen, kan gevaarlijke
gevolgen hebben en de patiënt valse hoop geven.
De medische berichtgeving in de media zit in de
lift, krant, tv, internet…, en de kwaliteit van de
berichten is in verhouding met dagelijks hoeraberichten over nieuwe doorbraken die tot
wonderbaarlijke genezingen kunnen leiden. De
artsen worden meer en meer geconfronteerd met
totaal verkeerd geïnterpreteerde of ronduit
foutieve berichten over ziekte en
behandelingsmogelijkheden. Dit is kwalijk voor de
patiënt en de arts moet steeds vaker die berichten
ontkrachten. Journalisten zouden terughoudender
moeten zijn met berichtgeving over experimentele
behandelingen en vroegtijdige of voorbarige
onderzoeksresultaten, en zij zouden meer moeten
schrijven met een betere kennis van zaken. Men
zou kunnen opteren voor de oprichting van een
website waar medische deskundigen medisch
nieuws van commentaar voorzien, onafhankelijk
van welke universiteit, uitgever, financiële of
politieke belanghebbenden ook.

De wet op de patiëntenrechten van 2002
voorziet dat de arts zijn patiënt correct moet
informeren en dat de patiënt op basis daarvan zijn
toestemming moet geven voor een behandeling.
Maar wat houdt goede, correcte informatie precies
in? Idealiter zouden alle urologen dezelfde
gestandaardiseerde informatie moeten kunnen
verstrekken aan hun patiënt. Hierdoor worden niet
langer valse verwachtingen opgewekt en de
patiënt zal ook minder geneigd zijn om

verouderde, verkeerde of buitenlandse informatie
op internet te gaan zoeken. Gebeurt de
informatieoverdracht gebrekkig, dan ontstaan
frustraties en wantrouwen. Een gebrek aan
informatie doet het aantal schadeclaims stijgen en
de perceptie is dan vaak dat de arts iets verkeerd
deed. Het is niet omdat de patiënt vindt dat het
uiteindelijk de uroloog is die moet beslissen, dat
hij niet betrokken wenst te worden bij het
beslissingsproces. Uniforme patiëntenfolders
lossen niet alle problemen op, risico’s kunnen niet
geïndividualiseerd worden, iedere patiënt is
anders. Maar men kan zich wel afvragen of de
gebruikte medische taal wel voldoende aangepast
is aan het kennisniveau van elke patiënt?
Zeldzame risico’s op papier uitleggen is
gemakkelijker dan dit mondeling te doen maar
men moet er zich goed van bewust zijn dat
geschreven folders alleen niet volstaan en dat
mondelinge communicatie met de arts
onontbeerlijk zal blijven.

Als de geïnformeerde toestemming, het
‘informed consent’, een begrip is dat op zich al
verwarrend is voor de arts, kan men dan
verlangen dat de patiënt de inhoud van de
verklaring goed begrijpt? Heel wat patiënten zijn
er helemaal niet mee vertrouwd en weet amper
wat het inhoudt. Ook de leesbaarheid van een
pak ‘informed consent’ formulieren laat te wensen
over en zal naargelang de omstandigheden
reacties opwekken van vertrouwen of
wantrouwen. De patiënt blijft sowieso in een
afhankelijke positie tegenover de arts. De ziekte is
de grootste dief van de autonomie van de patiënt.

“Excellent” I cried. “Elementary”
said he (Sherlock Holmes)

Midden 2016 werd de gratis app Offline
Medical Wikipedia gelanceerd. Deze is op enkele
maanden tijd in ontwikkelingslanden de
belangrijkste bron van medische informatie
geworden. De correctheid van de medische
inhoud is echter nog te inconsistent.

Test-Aankoop gaat zich wagen aan medisch
advies op maat voor patiënten die vragen hebben
over niet enkel artsentarieven maar ook over
geneesmiddelen, over voor- of nadelen van
bepaalde behandelingen of over een onderzoek
dat ze moeten ondergaan. Men kan zich terecht
afvragen wat de waarde is van een dergelijk
second opinion. Wie naar het nummer van T.A.
voor gezondheidsadvies belt, komt uit op de
algemene consumentenlijn en krijgt een algemene
medewerker aan de lijn, waarvan men niet weet

PROSTAATinfo 15(2016)4 p-18

PI 15(2016)4 v1.1.qxp_Prostaatinfo Werkversie 28/11/16 15:14 Pagina 19

of hij al dan niet medisch geschoold is. Twee
halve dagen per week zouden artsen aanwezig
zijn naar wie de patiënt eventueel kan
doorgeschakeld worden maar die geen kennis
hebben van het medisch dossier. Zij kennen de
patiënt niet en weten niet of deze bewust of
onbewust informatie achterhoudt die belangrijk
kan zijn. Er ontstaat op die manier een heel
gevaarlijke situatie, vanop afstand kan geen
individueel advies gegeven worden

Het virtuele ziekenhuis

Het Mercy Virtual Care Center
(www.mercyvirtual.net) is het eerste patiëntenloos
ziekenhuis ter wereld. Steeds meer ziekenhuizen
in de VS werken samen met
telegeneeskundebedrijven om een virtueel
ziekenhuis te worden dat 24 uur per dag, 7 dagen
op 7 beschikbaar is. Het ziekenhuis werkt enkel
met e-consults op afstand, heeft geen
wachtkamers, geen ziekenhuisbedden en geen
patiënten. 300 gezondheidsprofessionals zitten
voor computerschermen om de toestand van
patiënten op te volgen in 38 ziekenhuizen.
Intensivisten leveren zo opdrachten voor zorg op
afstand aan intensive care afdelingen, neurologen
geven richtlijnen aan voor behandeling van
beroertes, artsen houden contact met chronisch
zieke patiënten,.... Het Mercy Virtual werkt met
een patiëntenportaal. Wanneer de patiënt toegang
heeft tot het portaal en om consult vraagt, wordt
hij binnen het halfuur via een e-consult te woord
gestaan waarbij de aanbevolen behandelingen
vanuit evidence-based richtlijnen komen.
De University of Southern California heeft een
applicatie ontwikkeld om op nog grotere afstand
zorg te kunnen verlenen. Patiënten kunnen
kennismaken met een levensechte avatar-versie
van hun arts. Dank zij ‘virtual reality’ technologie

Kort

Brigitte Dourcy-Belle-Rose
Gebrek aan beweging

Na deze prachtige zomer waren terrasjes,
wandelingen en fietstochten optimaal mogelijk.
Met de winter voor de deur en zijn sombere
druilerige dagen moeten we iedereen herinneren
dat bewegen één van de basisrecepten is voor
een goede gezondheid, samen met goede
voeding en levensstijl.
Het medisch tijdschrift The Lancet heeft voor

en kunstmatige intelligentie kunnen
computerwetenschappers van de universiteit
gezichten van artsen vastleggen. Hiermee creëren
ze avatars die kunnen communiceren met de
patiënt en hen begeleiden door complexe
medische beslissingen. Deze virtuele artsen
herkennen emoties en tonen empathie, kunnen
problemen oplossen en informatie verstrekken
over een behandeling. (Avatar: virtuele
driedimensionale realistische representatie van
een werkelijke persoon).

“This is it. This is all we are” (Dr.
John Thackery in The Knick)

Volgens een studie van de Harvard Medical
School zal een arts nog steeds veel beter een
diagnose kunnen stellen dan een computer, alle
internet programma’s en apps ten spijt. En een
diagnose via dergelijke programma’s blijkt niet
altijd even veilig. In een vergelijkende studie
stelde de arts in 72% van de gevallen de juiste
diagnose, de pc scoorde slechts correct in 34%.
Een digitale diagnose blijft echter wel een
waardevol hulpmiddel voor artsen om hun
klinische diagnoses grondiger te stellen.

“Listen once in a while. It’s
amazing what you can hear”
(Russel Baker)
Nuttige links:

www.cebam.be (Belgisch Centrum voor
Evidence-Based Medicine)

www.vlaamspatiëntenplatform.be/standpunten/
transparantie
www.zorgkwaliteit.be (de kwaliteit van de
Vlaamse ziekenhuizen in kaart gebracht)

het eerst de totaalkost berekend van een gebrek
aan voldoende lichaamsbeweging van jong tot
oud. Wie per week aan minder dan 150 min. (+ 20
min. per dag) aan beweging besteedt, komt in een
risicocategorie van medische gevolgen.
Het prijskaartje 67,5 miljard dollar aan
economische productiviteitsverlies en
gezondheidseffecten (hart- en vaatziekten en
diabetes).

Niet te verwonderen dat landen met hoge
inkomens hier kop lopen.
Voor de senioren die gezonde beweging
zoeken is er plaats in ons Feel+ team.
De Standaard 29.07.2016
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IARC Handbook of Cancer
Prevention

IARC staat voor International Agency for
Research on Cancer
(Wereldgezondheidsorganisatie, Lyon). Dit
handboek, vol. 16, is een opvolging van een
handboek in 2002 over gewicht en fysische
activiteiten.

Meer dan 1.000 studies werden geanalyseerd
en er is besloten dat er genoeg bewijs is dat
obesitas het risico verhoogt van kanker in maag,
darm, lever, nier, ovarium, uterus, borst in
menopausische vrouwen, thyroid en ook multiple
myeloma. Ook lijkt normaalgewicht het risico voor
prostaatkanker, diffuus B cell lymphoma, en
borstkanker bij mannen te verminderen. Sommige
studies werden bevestigd in experimentele
dierproeven en het mechanisme naar
kankerontwikkeling aangetoond door chronische
ontsteking en disregulatie van de seksuele
hormonen.

Te noteren dat overgewicht (BMI > 25kg/m²)
en obesitas (BMI > 30 kg/m²) gedefinieerd worden
als Body Mass Index met verschillende graden
vetzucht in de individuele patiënt. Chirurgen
hanteren een BMI > 40 kg/m² als morbide
vetzucht.
De dieetboeken openen en vooral met mate in
alles is een herfstritus.
IARC Communications 25.08.2016

Overgewicht vergroot
overlevingskans

Waarheden in de geneeskunde blijven
complex en laten steeds uitzonderingen
optekenen. Onderzoekers van de universiteit
Harvard hebben moeten vaststellen dat
overgewicht de kans op niercelcarcinoom
verhoogt, maar patiënten met overgewicht juist
langer overleven dan patiënten met normaal
gewicht.
Gewicht is soms meer dan kilo’s.
Oncozorg 01.10.2016

Wanneer stoppen we de PSAcontroles?

Deze vraag stelt zich na een succesvolle

radicale prostatectomie. Een Japanse studie
volgde 582 mannen na RP geopereerd tussen
1995 en 2004. De PSA-waarden werden gevolgd
tot 10 en 15 jaar na behandeling in 323 mannen
zonder PSA-verhoging, d.w.z. PSA-waarden <
0,001 ng/ml. De mannen die na 3 en 5 jaar nog
steeds geen PSA-verhoging lieten noteren, in
totaal 159, hadden een verdere levensduur
zonder PSA-verhoging van 96 tot 100%. Zij
stellen dan ook voor de PSA-opvolging te stoppen
na 5 jaar.
Buiten de vaststelling dat we denken aan 25%
van de geopereerde mannen is dit een positieve
noot. Dan denken we ook aan actieve opvolging.
Een doordenkertje? Wanneer gaat actieve
opvolging over naar waakzaam wachten?
Matsumoto, HotSheet 10.2016, p.5

Accreditering voor artsen?

Dit kwaliteitslabel omvat een minimale
activiteitsdrempel en voldoet aan de
navormingscriteria. Wie hieraan voldoet mag een
hoger ereloon aantekenen. Een 20 jaar oude
formule die aan vernieuwing toe is.
Er wordt een hervorming gepland volgens
Europese richtlijnen die heel wat verder reiken
dan de persoonlijke bijscholing.

Het RIZIV plant een drieluik. Gepast gebruik
van de middelen (lees gezondheidsbudget), de
noodzaak om samen te werken om
zorgcontinuïteit te verzekeren en de verplichting
om zorg af te stellen op de patiënt (veiligheid,
gelijkheid en het verstaan van een behandeling
door de patiënt).

Een grote stap in het geven van medische
zorg. Het gaat niet meer over het optimaal
toedienen van zorg waar niet alleen kwaliteit maar
ook doeltreffendheid geëvalueerd wordt. Er wordt
dus stevig beknot aan de vrijheid van de arts tot
behandelen ten voordele van het algemeen
belang. Er zijn positieve kanten aan dit verhaal
maar ergens richt men eenheidsworst voor
iedereen, terwijl juist de precisiegeneeskunde,
individuele behandeling voor elke patiënt een
wetenschappelijk draagvlak krijgt door de
postgenomische onderzoeken. Hopelijk krijgen we
geen vooruitgang met meer administratieve
rompslomp.
Artsenkrant, nr. 2463, 16.09.2016
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Oorzaken van overlijden?

Voor betere kwaliteitscontrole in de
ziekenhuizen, een Vlaamse zaak, trekken de
pathologen aan de alarmbel. Ze hebben geen
idee waaraan onze bevolking overlijdt.

Aan de basis van dit artikel zegt de
Nederlandse patholoog, Frank van der Groot, dat
de doodsoorzaken opgetekend in ziekenhuizen
fout zitten in 25% van de gevallen en dat het cijfer
oploopt tot 50% buiten de ziekenhuizen. Deze
cijfers zijn vergelijkbaar met andere landen als
Duitsland en Engeland. Eerst krijgt het attest
Model III C, de akte van overlijden, te tekenen
door een arts. De knelvraag: is er gerechtelijk
geneeskundig bezwaar tegen begrafenis of
crematie? Hier moet men mogelijk op kunnen
antwoorden. Ten tweede, de enorme (volgens de
pathologen) catastrofale daling van het aantal
autopsies in universitaire en algemene
ziekenhuizen. Ten derde, dodingen die aan justitie
ontsnappen door een niet-uitgevoerde autopsie.
Het artikel besluit dat in ons land 1 tot 2% van de
sterfte alleen een autopsie krijgen, terwijl dit in
andere landen veel hoger ligt, bv. in Engeland
24%.
De waarheid? Opmerkelijk dat in hetzelfde
artikel The Lancet, een befaamd Brits medisch
magazine, vaststelt dat de autopsiecijfers van 30
jaar geleden 25% bedroegen en nu gedaald zijn
tot 0,5%. Bijkomstig dat op de afdeling intensieve
zorgen tot 28% van de diagnoses grote fouten
vertonen.

In medio virtus. Er gebeuren zeker fouten die
toegedekt blijven zonder autopsie, maar schrijven
dat 28% grove fouten gebeuren lijkt me zwaar
overdreven. De meeste overlijdens op oudere
leeftijd hebben een multiple pathologie met harten longziekten en worden systematisch gescand.

We denken dat de huisarts zijn patiënten kent
en op die basis een formulier Model III C invult.
Onbekende patiënten en accidenten zonder
uitwendige letsels krijgen best een autopsie. Wat
kankergevallen betreft vielen onze klinische cijfers
in een grote Europese studie rond prostaatkanker
best mee in vergelijking met de
kankerregistratiecijfers bij overlijden.

Wel is het zo dat we algemeen overlijden bij
prostaatkanker niet meer beschouwen als de
gouden standaard voor therapie-evaluatie, maar
liever voortgaan op basis van specifiek overlijden
of leven zonder kankerproblemen.
AD Dekeyser, DS Weekblad, 22.10.2016

Betere zorg voor minder

Dag na dag vernemen we in de media dat er
bespaard moet worden in de uitgaven van de
sociale zekerheid. Een aspect, de
gezondheidszorg, kostte ons 23,7 miljard euro in
2015. Om de begroting 2017 rond te krijgen,
zoekt de regering nog enkele miljarden en Maggie
De Block wordt plots de kop van jut.

Van de ziekenhuizen wisten we al dat ze de
patiënten melken (De Standaard, 22.10.2016), dat
artsen te veel verdienen is een mantra geworden
en dat apothekers veelal duurdere medicijnen
aanprijzen (Het Laatste Nieuws, 22.10.2016) komt
er nu bij.
Het gevolg is dat de overheid te kort schiet in
de witte sector van verpleging. Hier betaalt de
overheid een verpleegkundige per 13 patiënten
vergelijkbaar met Griekenland en Polen. In
Noorwegen is dit een verpleegkundige per 5
patiënten. Het gevolg is een dalende kwaliteit en
verhogen van de vermijdbare sterftecijfers.

Mogen we hopen dat de zorgverstrekkers en
de patiënten overgaan naar een gezamenlijk
standpunt in de komende beslissingen. Laten we
niet op de pianiste Maggie schieten maar dat
ieder van ons nadenkt en ageert voor een eerlijke
oplossing.
Artsenkrant, nr. 2467, 14.10.2016

Urologen besparen op
robotheelkunde

De urologen zijn niet met zoveel maar geven
wel de indruk de handen in elkaar te slaan om
actief mee te werken aan de sanering van de
gezondheidszorg. Niet alleen zoeken ze naar
nieuwe geavanceerde modellen van
samenwerking om hun initiatieven op beleidsvlak
te ondersteunen maar ze doen het ook. Geen
woorden maar daden.

Zelfs minister Jo Vandeurzen was aanwezig bij
de viering van een jaar robotcentrum in het AZ
Klina te Brasschaat, waar een aantal urologische
diensten gezamenlijk gebruik maken van de
robotinstallatie voor de behandeling van
prostaatkankeroperaties.
De minister wees op zijn opdracht, innoveren
in een besparingsopdracht, maar hij juichte het
initiatief toe. Een positieve zaak als men zich
herinnert dat een aantal jaren geleden ZNA
Middelheim en GZA St. Augustinus gezamenlijk
een PET-scan aankochten voor gedeeld gebruik.
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Het ministerie, toen nog federaal, stak hier een
stokje voor. We gaan erop vooruit!
De Specialist, nr. 89, 08.09.2016

Urologen besparen ook op kleine
zaken

Onlangs werd een bedrijfje opgericht, Minze
Health, gesteund door urologen van het UZA, dat
volgend jaar een toestel op de markt wil brengen
dat uw plasstraal thuis analyseert.

Aangebracht op de toiletpot wordt de snelheid
van het plassen, de hoeveelheid urine per
seconde en het plaspatroon geanalyseerd en via

bluetooth naar uw smartphone gestuurd.

Een banaal onderzoek bij de meeste
urologische consultaties, maar plassen op bevel is
soms moeilijk en controles thuis zijn dan ook
positief. Het toestel kan gehuurd worden.
Dit laatste een tip voor onze ziekenfondsen.
Voorlopig gaan we verder met de Wij Ook routine.
Plassen in een plastieken maatbeker van 500cc
en het plasvolume delen door het aantal
seconden op uw horloge. Boven de 15cc per
seconde praktisch nooit obstructie. Zelfzorg met
een technisch kantje.
Gazet van Antwerpen, 24.10.2016

Boekbesprekingen
Rik Cuypers

Liefde onder druk. Relaties in
tijden van kanker.
Els Put

Onze lotgenotenvereniging heeft een steentje
bijgedragen bij het tot stand komen van dit
interessant boek. Wanneer Wij Ook vzw onze tafel
met brochures ergens opstelt om patiënten te
informeren, komen we al eens onverwachte
personen tegen. Dit was het geval met mevrouw
Els Put, zelfstandig journalist, die zich toelegt op
gezondheid en ziekte, opvoeding en
verpleegkunde. Ze publiceert regelmatig artikels in
het tijdschrift Leven van Kom op tegen Kanker. Ze
was op zoek naar kankerpatiënten en hun
partners die hun verhaal wilden brengen,
toegespitst op de invloed van de traumatische
ervaring op hun relatie. We hebben haar vraag
gepubliceerd in ons tijdschrift PROSTAATinfo en
op onze website, met het gevolg dat vier van de
zestien verhalen in haar boek prostaatkanker
gerelateerd zijn. Els Put heeft zelf kanker gekend
en was daardoor een geschikte interviewer. De
schrijfster laat in drie situaties beide partners aan
’t woord. Ze deed een beroep op medische
specialisten om verhalen te kaderen en
nabeschouwingen te helpen formuleren.

Zoals te verwachten zijn er relaties die
versterken en andere die breken. Elk verhaal treft
ons emotioneel en in sommige vond ik mijn eigen
ervaringen terug.
De eerste twee gaan over jonge mensen die

geconfronteerd
worden met
teelbalkanker. Hun
nog prille relatie
houdt stand en
verdiept zelfs.
Volgt een dame
waarvan de
dochter, de partner
en vervolgens zij
zelf door kanker
getroffen worden.
Hier komen de
complexere
verhoudingen met
kinderen en
vrienden ter sprake.
Ook het onderscheid tussen geneesbare en
ongeneesbare ziektes komt aan bod. In het vierde
verhaal gaat het om een jonge moeder, met
kinderen, die darmkanker krijgt. De school en het
ziekenhuis hielpen mee de kinderen te
begeleiden. Een chemokuur komt uitgebreid aan
bod. De volgende verhalen gaan over borstkanker
waarbij zowel de patiënt als haar echtgenoot hun
ervaringen bespreken. Ook dit stel weet mekaar
te steunen. Bij een volgend lesbisch koppel dicht
bij de pensioenleeftijd, valt de diagnose
lymfeklierkanker des te zwaarder omdat er reeds
een depressie in de lucht hing. Eén partner leunt
zwaar op de ander, maar toch raken ze er samen
uit. Anders loopt het bij een koppel dat
relatieproblemen had vóór de diagnose van
borstkanker bij de vrouw. Het gebrek aan steun
tijdens de behandeling maakt de breuk definitief.
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Bij een ongehuwd paar tegen de pensioenleeftijd
aan, krijgt de man na een PSA-controle het
nieuws: prostaatkanker. Een zware behandeling
en een moeilijke tijd volgen, maar het normale
leven kan herpakt worden. Na drie jaren volgt een
herval met terminale afloop. Bij een koppel
waarvan de kinderen uit huis zijn, krijgt de vrouw
darmkanker. Ze wordt sterk gesteund door
echtgenoot, kinderen en omgeving. Een tijdelijke
stoma en zware behandelingen verwerkt ze
moeilijk. Intimiteit komt aan bod. Een volgend
verhaal betreft een koppel waarvan de vrouw
borstkanker krijgt. Ze ondergaat eerst een
borstsparende operatie, maar later volgt een
volledige borstamputatie. Ze beslist daarna een
borstreconstructie aan te vatten. Ze krijgt veel
steun van haar echtgenoot, maar angstgevoelens
blijven domineren. Dan komt een koppel aan ’t
woord waarvan de man prostaatkanker krijgt. De
diagnose, op 54 jaar, en behandeling brengen hen
dichter bij elkaar. Bekkenbodemoefeningen
brengen het urineverlies grotendeels onder

controle. De potentie keert volledig terug. Na twee
jaren stijgt de PSA en is er radiotherapie vereist.
De echtgenote van een patiënt met een
hersentumor, ontdekt na de operatie een man met
een sterke karakterwijziging in negatieve zin. Een
man met beenmergkanker moet een zwaar
gevecht leveren en zijn verhaal stelt tevens het
probleem van de kinderwens van de echtgenote.
Het laatste verhaal gaat over een man die een
stresserend leven leidt, met moeilijke situaties, die
getroffen wordt door prostaatkanker en die
bovendien een herval kent.
Het boek laat zich vlot lezen.

Els Put. Liefde onder druk. Relaties in tijden
van kanker. Antwerpen, Uitgeverij Van Halewyck,
2016, 195 blz.,
ISBN 978 94 6131 514 4.
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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

