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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:
Patiënten
in
actie
Erik Briers, Wij Ook België vzw

Wat in de wereld van de patiënten “patient
engagement” heet, vertaal ik hier vrij als “patiënten in
actie”. Meestal denken wij dan aan onze
vergaderingen en acties. Waarbij wij onze collega’s
patiënten zo goed we kunnen met een luisterend oor
en het juiste woord bijstaan wanneer ze op ons een
beroep doen. Of aan onze succesvolle “Café Santés”
waar wij aan onze leden “evidence based” informatie
bezorgen of nog de uitgave van onze PROSTAATinfo
die voor allen toegankelijk hoort te zijn en de
vorderingen in de behandelingen van prostaatkanker
uitlegt.

Maar er is meer en dat niet alleen op Europees
niveau, ook binnen ons land. Wij worden in onze snel
evoluerende wereld geconfronteerd met de groeiende
ongelijkheid en met problemen van toegang tot
nieuwe behandelingen. In een tijd waarin zelfs onze
minister patiëntenvertegenwoordiging belangrijk
genoeg vindt om daar een bescheiden geldbedrag
voor vrij te maken, moeten wij als prostaatkankerpatiënten klaarstaan om onze rol te spelen.

Zo moeten wij klaarstaan om in onze
ziekenhuizen een samenwerking met de urologische
diensten tot stand te brengen waarbij wij hun zeker
niet de les gaan lezen maar hun laten delen in onze
ervaring met onze passage in hun dienst. Daardoor
kunnen zij het kwaliteitsniveau van hun zorg nog
verhogen en de kleine puntjes die steeds nog
verbeterd kunnen worden terugvinden. Een recent
voorbeeld: drie Belgische academische urologische
diensten (Gent, Leuven en Luik) wensten een
accreditatie bij het Europees netwerk voor de
behandeling van zeldzame urologische aandoeningen
(eUROGEN). Op vraag van de Europese Commissie
moest één van de drie een gedetailleerde audit
ondergaan. Het lot bepaalde dat dit Luik zou zijn. Op
vraag van Prof. Waltregny (Diensthoofd Urologie)
heeft ondergetekende als patiënt deelgenomen aan
deze audit en op de vragen van de arts-auditeur
geantwoord. De audit verliep zeer succesvol (98%) en
3
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professor Waltregny is ervan overtuigd dat de
patiëntenparticipatie daarbij een rol heeft gespeeld.

Een ander nationaal voorbeeld wordt de
noodzakelijke participatie van patiënten bij de
discussies over de terugbetaling van nieuwe
medicijnen. Dit is geen gemakkelijke materie
aangezien hier de discussie gevoerd wordt over de
kostprijs. Er wordt gezocht of de nieuwe medicatie
wel een voldoende groot medisch voordeel oplevert in
vergelijking met de kost. Een voor ons gekend
voorbeeld was het eerste therapeutisch vaccin
(Sipuleucel-T) bij de behandeling van prostaatkanker.
Tegenover een winst in “overleven” van drie maanden
stond een kostenplaatje van meer dan 100.000 euro.
Dit deed zelfs bij de patiënten vragen rijzen,
bovendien was er enige onduidelijkheid over hoe het
vaccin nu echt werkte. Vandaag is het product in
Europa niet langer beschikbaar wegens het falen van
het bedrijf achter het product.
In de commissies die hierover beslissen moeten
echte patiënten zetelen naast de professionelen en
de verzekeraars. Dit wordt niet vanzelfsprekend
omdat het Vlaams Patiëntenplatform (dat het
Vlaamse deel van het geld van de minister
grotendeels kreeg) wel de juridische kennis in huis
heeft, terwijl het hen aan inhoudelijke oncologische
knowhow en dagdagelijkse ervaring als kankerpatiënt
ontbreekt. Zij moeten hun uiterste best doen om
alleen nog op te treden als adviseur van de zetelende
patiënt(en).
Met onze experten van ons multiprofessioneel
team moeten wij samen naar een optimale dialoog
met onze overheid streven. Om op die wijze en
rekening houdend met de andere en even belangrijke
maatschappelijke behoeften optimale zorg voor
prostaatkankerpatiënten te bekomen.

20 Uit de RIZIV-statistieken
[Erik Briers]
22 Aankondigingen
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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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Prostaatkanker: wat brengt
de toekomst?
Dr. Bruno Mortelmans, uroloog, Wij Ook Mechelen
Er zijn een aantal
Risico bij biopsies

belangrijke veranderingen
op til bij de diagnostiek
en de behandeling van
prostaatkanker.

Sepsis bij prostaatbiopsies (“transfecale
biopsies”) neemt toe. Een cultuur kan aanduiden
of er een resistentie is aan quinolones.
Transperineale biopsies zijn allicht veiliger.

Niettegenstaande
recente literatuur het
tegenovergestelde
beweert, blijft de palpatie
van de prostaat een
belangrijk onderzoek bij
de diagnose en de followup.

Welk zijn de gevaarlijke letsels? Betrachting
om minder biopsies te nemen: combinatie van
MRI en echo laat gerichte biopsies toe.

Het opnieuw aanbieden van PSA als
screeningtest: inderdaad screening vermindert de
mortaliteit, te vergelijken met mammografie voor
borsttumoren.

Sterven van prostaatkanker

De uitspraak “Men gaat dood niet ten gevolge
van prostaatkanker, maar met prostaatkanker” is
ook kort door de bocht. Dit is niet juist voor
mannen met een lage comorbiditeit.
Prostaatkanker kost inderdaad wel mensenlevens.
Niet de screening maar wel een onnodige
behandeling kan de patiënt schaden.
Een overbehandeling kan vermeden worden
door het gebruik van mp-MRI, onderscheid tussen
laag risico en hoog risico kanker, en door active
surveillance.

Active surveillance ook bij
ouderen met hoog risico

Ook bij senioren met hoog risico
prostaatkanker zonder metastasen 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 agressieve therapie
bij hoog risico kankers. Een agressieve therapie is
enkel zinvol indien de patiënt nog een goede
levensverwachting heeft.

“Liquid biopsies” (circulerende tumorale cellen
en vrij DNA en RNA) zullen de therapiekeuze mee
gaan bepalen.

Nieuwe gradering

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.

mp-MRI zal in de toekomst mogelijk als eerste
beeldvorming toegepast worden bij de vroege
detectie, niettegenstaande de kost en de tijdsduur.
Dit onderzoek 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 gericht kunnen behandeld worden met
bijvoorbeeld chirurgie of radiotherapie.
De toekomstige aanpak zal minder agressief
zijn voor laag risico en meer agressief voor hoog
risico kanker.
Daar prostaatkanker beter kan worden
onderverdeeld in risicogroepen zal er ook meer
een “behandeling op maat” toegepast kunnen
worden door een betere meting van de
tumorkarakteristieken, de comorbiditeit en de
levensverwachting (gepersonaliseerde aanpak).
De focale therapie (VTP, HIFU) wordt ook
verder onderzocht en zal mogelijk aan belang
winnen bij laag risico patiënten die actieve
behandeling wensen en de nadelen van
heelkunde of radiotherapie willen omzeilen.
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Studies tonen aan dat behandeling (met
chirurgie of radiotherapie) van de primaire
tumoren bij gemetastaseerde patiënten een
betere overleving geeft.
Er wordt getracht om met minder
radiotherapiesessies betere resultaten te
verkrijgen.

Bij nieuw gediagnosticeerde gemetastaseerde
prostaatkanker, waarbij er nog geen hormonen
werden toegediend, wordt chemotherapie (6x
Taxotere) aan de hormonale behandeling
toegevoegd.
Oligometastasen (beperkt aantal metastasen
ter hoogte van bot of klieren) na de primaire
therapie (heelkunde, radiotherapie of beide)
worden meer en meer behandeld met een
uitgebreide “reddings” lymfadenectomie of
stereotactische radiotherapie.

Wist u dat honden in de urine prostaatkanker
kunnen opsporen, dat prostaatkanker meer

voorkomt bij mannen die veel of geen alcohol
drinken, dat ejaculatie wel degelijk een PSAstijging veroorzaakt, dat gefermenteerde soja een
PSA-daling kan veroorzaken, dat hypertensie een
verhoogd risico voor prostaatkanker kan
betekenen, dat selenium en vitamine E in hoge
dosis het risico op prostaatkanker verhogen, dat
obesitas aanleiding geeft tot een meer agressieve
prostaatkanker met een hogere mortaliteit, dat er
studies zijn die aantonen dat de
ontstekingsremmende eigenschappen van
aspirine prostaatkanker kan doen afnemen?

Gezien de toenemende complexiteit i.v.m. de
therapie moet de patiënt betrokken en 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” belangrijk om hem hierin supplementair bij te
staan.

Ervaringen uit Nederland
Will Jansen, ProstaatKankerStichting Nederland (PKS)

Allereerst hartelijk dank
voor de uitnodiging. Het is
voor mij een grote eer om bij
deze gelegenheid te mogen
spreken.

Recente
ervaringen in
Suriname

verlichting aan de pijn worden gegeven. De
ervaring leert dat deze patiënten meestal tussen
de vier à zes weken komen te overlijden. Welke
conclusie trekt men vervolgens?.. Niet naar het
ziekenhuis gaan... want daar ga je dood.

Vóór mijn eigenlijke thema, ontwikkelingen
prostaatkanker in Nederland, wil ik u eerst
mededeelzaam maken van onze ervaringen als
ProstaatKankerStichting (PKS) in Suriname.
Medio 2016 werden wij door een aantal urologen,
die op tijdelijke basis waren uitgezonden naar
Suriname, gewaarschuwd over de abominabele
situatie van lotgenoten. Behalve de echte upperclass, die al snel hun weg kunnen vinden naar
Nederland voor een behandeling, komt de
“normale” man eerst na al gerede klachten bij de
huisarts. Deze artsen worden per consult cash
betaald en blijven daarom daar vrij lang “hangen”.
Als de klachten verergeren gaat men vervolgens
naar de medicijnman die er vervolgens het zijne
toe doet, maar vanzelfsprekend ook zonder
resultaat. Pas in de laatste fase wordt een bezoek
gebracht aan het ziekenhuis en kan er nog
slechts door middel van bestraling enige

Thans hebben wij, als bestuur van de PKS,
ervoor gezorgd dat in november 2016 de
ProstaatKankerStichting Suriname is opgericht en
zij het werk dat wij hier al geruime jaren doen in
Suriname gaan toepassen. Zo hebben zij, in
samenwerking met ons een volledig bezette
informatieavond gehouden in Paramaribo waar
o.a. een meegereisde uroloog uit Nederland een
causerie heeft gegeven. Wij hebben een sterke
verwachting dat in korte tijd de bovenstaande
ongewenste situatie positief zal veranderen.

Situatie in Nederland

Op dit ogenblik worden er in Nederland circa
2.500 radicale prostatectomie-operaties verricht in
meer dan 35 ziekenhuizen. Hierbij geldt nog
steeds de norm van de NVU, Nederlandse
Vereniging van Urologen, dat er per ziekenhuis
minimaal 20 operaties per jaar verricht dienen te
worden om deze activiteit te blijven uitvoeren. Dit
vinden wij als PKS, in samenhang met de
ziektekostenverzekeraars, volstrekt onvoldoende.
In theorie zou het thans mogelijk zijn dat een
operatie wordt verricht door een chirurg die er
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slechts enkele doet op jaarbasis. Je zal de patiënt
maar zijn.

Samen met andere organisaties, als
ziektekostenverzekeraars, urologen en de politiek,
zijn wij bezig een verandering door te voeren.

(ERSPC) onder 182.000 patiënten.

Hieruit leren wij dat een bevolkingsscreening
bij mannen op de leeftijd van 59 jaar reeds 300
sterfgevallen kan voorkomen en vanzelfsprekend
zal dat cijfer stijgen bij verlaging van die leeftijd
naar 57 resp. 55 jaar. Temeer daar uit de laatst
beschikbare cijfers blijkt dat de algemene
leeftijdsgrens waarbij prostaatkanker wordt
geconstateerd, opmerkelijk aan het dalen is…
Wij hebben met de instanties als eerder
bovenstaand genoemd een lobby gestart,
vanzelfsprekend ook in samenwerking met
professor dr. Monique Roobol, om zo’n landelijke
screening mogelijk te maken.

Ons uitgangspunt is dat er met de aantallen,
zoals reeds eerder genoemd, er circa vijf
expertisecentra worden aangesteld, waarbij er
een minimaal volume van 100 per operateur is, en
minimaal 250 operaties per centrum. Tevens
dienen er transparante bedrijfsresultaten
beschikbaar te zijn, alsmede een kort cyclische
kwaliteitsevaluatie, benchmarking om een
permanente verbetering mogelijk te maken. De
reële verwachting is dat er in 2017 hierover al een
begin van afspraken kunnen worden gemaakt.
Overigens dienen in deze centra alle echelons
aanwezig te zijn om te komen tot een complete
prostaatkankerbehandeling en nazorg.

Als laatste kan ik melden dat wij als
ProstaatKankerStichting afgelopen jaar een
Patiëntenwijzer Prostaatkanker landelijk, met
gecontroleerde beschikbare data van
ziekenhuizen, hebben ingevoerd om een gedegen
keuze mogelijk te maken. Uit deze Patiëntenwijzer
komt duidelijk naar voren: wat mag u verwachten
van een ziekenhuis, wat is het verschil in aanbod
tussen de ziekenhuizen, alsmede welke
ziekenhuizen voldoen aan de -door PKS- gestelde
criteria voor goede prostaatkankerzorg?

Vernieuwing van het lidmaatschap
Wij Ook België vzw 2017

Waarschijnlijk wilt u nog steeds op de hoogte
blijven van alle nieuwtjes om uw levenskwaliteit in
stand the 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:

Bevolkingsscreening

IBAN: BE78 4037 1493 0186

Hierbij gaan wij uit van de European
Randomized Study Screening for Prostate Cancer

BIC: KREDBEBB

Alvast bedankt. Zo blijft u op de
hoogte.
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“E pluribus unum”, het
Iridium Kankernetwerk
Luc Dewilde

In het kader van een samenwerking tussen
patiëntengroepen, meer bepaald Wij Ook voor wat
betreft de prostaatkankerpathologie, netwerken op
het gebied van de gezondheidszorg, werd recent
toenadering gezocht tot het Iridium Kankernetwerk
en meer specifiek de afdeling radiotherapie. Daar
waar er reeds een samenwerking bestaat op het
gebied van borstkankerpathologie, is dit voor
prostaatkanker een primeur.
We hebben op 7 maart 2017 Dr. Piet Dirix,
radiotherapeut-oncoloog als eerste begenadigde
spreker te gast met als onderwerp “Radiatie en
prostaatkanker”.

Het Iridium Kankernetwerk

Even voorstellen (informatie uit “Het
academisch 2020-perspectief van de Afdeling
Radiotherapie van het Iridium Kankernetwerk”)

Het Iridium Kankernetwerk
(www.iridiumkankernetwerk.be) is een
samenwerkingsverband op het vlak van
radiotherapie, medische oncologie en hematologie
tussen een nu reeds aanzienlijk aantal
ziekenhuizen: GZA ziekenhuisnetwerk, UZA (incl.
AZ Heilige Familie in Reet), de ziekenhuizen van
AZ Monica, AZ Nikolaas, AZ Klina, AZ Sint-Jozef
Malle en het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA).
AZ Sint-Jozef (Bornem) en AZ Sint-Dimpna (Geel)
zijn ook geïnteresseerd in een mogelijke
toekomstige toetreding tot Iridium.

Sedert januari 2016 maakt ZNA dus deel uit
van het Iridium Kankernetwerk waarbij de afdeling
radiotherapie van ZNA fuseert met de afdeling van
GZA, zodat er uiteindelijk slechts één afdeling
radiotherapie overblijft binnen het Iridium
Kankernetwerk. Ook de radiotherapeut-oncologen
van die afdeling werken als consultants in alle
Iridiumziekenhuizen. De afdeling en alle
onderafdelingen worden geleid door één
afdelingshoofd.
De samenwerking tussen de
Iridiumziekenhuizen is het sterkst op het vlak van
radiotherapie, wat dan ook unieke kansen biedt.

Er wordt steeds gestreefd naar een nauwere
samenwerking en naar de ontwikkeling van
gemeenschappelijke richtlijnen,

kwaliteitsindicatoren en zelfs verwijspatronen
binnen de verschillende aspecten van klinische
kankerbehandeling. Deze discussie past binnen
de huidige controverse rond de centralisatie van
de behandeling van zogenoemde "zeldzame of
moeilijk te behandelen" tumoren. Daarom zijn er
nu vier werkgroepen opgericht rond deze
zogenaamde “zeldzame” tumoren: neurooncologie, weke delen sarcomen, neuroendocriene tumoren en gynaecologische
oncologie. En natuurlijk zijn hier ook de
specialisten uit andere vakgebieden bij betrokken:
pathologen, chirurgen en orgaanspecialisten.
Het Iridium Kankernetwerk gaat verder dan
zijn eigenlijke doel en is ook een relevant
vertrekpunt om de schaalvergroting te bereiken
die nodig is om succes te boeken in een
competitieve (inter)nationale context zonder
daarom te raken aan de onvoorwaardelijke
onafhankelijkheid van de deelnemende
ziekenhuizen.

Het Iridium Kankernetwerk stelt zich tenslotte
ook tot doel het verstrekken van een postgraduaat
opleiding voor artsen en medewerkers.
Maandelijks wordt de kankerproblematiek
behandeld in de ruime zin, medisch en technisch
met aandacht voor de patiënt, voor ethische
aspecten, enz. De afdeling radiotherapie wenst te
investeren in klinisch en translationeel onderzoek,
en dit ook zelf op te starten.

Samengevat zijn de doelstellingen
de volgende:

- Alle patiënten de modernste en meest
geavanceerde radiotherapiebehandelingen
bieden.
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- Nieuwe bestralingstechnieken ontwikkelen, of
betrokken worden bij de ontwikkeling ervan.
- De doeltreffendheid van radiotherapie
verhogen door de behandeling te integreren in
een multidisciplinaire benadering.
- Deelnemen aan klinische studies rond
radiotherapie.

- Deelnemen aan translationeel onderzoek.

- Onderricht bieden aan studenten, artsen in
opleiding en professionals in de oncologie, fysici
en technici.

Klinische radiotherapie

De afdeling heeft zich altijd voornamelijk
geconcentreerd op klinische radiotherapie, waarbij
ingezet wordt op innovatieve technieken en
toegepast klinisch onderzoek. Recente
ontwikkelingen in de organisatie van de
radiotherapie binnen het Iridium Kankernetwerk
bieden een uitgelezen kans om de mogelijkheden
in zowel fundamenteel onderzoek als klinisch
onderzoek uit te breiden.
Alle patiënten worden behandeld binnen
dezelfde afdeling radiotherapie. Op deze afdeling
worden dezelfde behandelingsprotocollen en technieken gebruikt, en alle patiënten worden
behandeld met moderne radiotherapietoestellen.
De belangrijkste taak van de afdeling blijft de
patiënten optimaal behandelen. Dit vraagt een
grote inspanning en het bieden van een optimale
en veilige behandeling voor elke patiënt binnen
het Iridium Kankernetwerk blijft een absolute
prioriteit. Patiëntveiligheid gaat boven alles.
Het Iridium Kankernetwerk wilt zich eerst en
vooral concentreren op de klinische behandeling
van patiënten, en zich daarnaast beperkt
bezighouden met het ontwikkelen van
onderzoeksactiviteiten.

Onderzoeksactiviteiten

Het is de bedoeling om de komende jaren
onderzoeksinspanningen te stimuleren en te
verhogen zodat de onderzoeksactiviteit toeneemt
terwijl iedereen zich aanpast aan de klinische
integratie.

Gezien het ruime onderzoeksdomein moet er
gefocust worden op één of twee grote
onderzoekslijnen, waaruit zich mettertijd
zijtrajecten kunnen ontwikkelen. De afdeling heeft
reeds expertise in klinisch en translationeel
onderzoek wat een goed vertrekpunt vormt voor
een onderzoeksprogramma.

Beknopte geschiedenis van de
radiotherapie in Antwerpen

In 1971 werd de faculteit Geneeskunde
opgericht aan de UIA, het universitair ziekenhuis
(UZA) opende de deuren in 1979. Dit was het
tijdperk van de 'magic bullets'. Men geloofde toen
dat deze het hele kankerprobleem zouden
oplossen. Radiotherapie zou dan ook overbodig
worden, en bijgevolg werd er geen afdeling
Radiotherapie gepland. Deze verwachtingen
werden echter bijgesteld door de
praktijkervaringen: oncologie had nog steeds nood
aan die derde pijler, radiotherapie, naast
oncologische chirurgie en medische oncologie.
Het aantal radiotherapieafdelingen werd evenwel
beperkt door een moratorium: de Belgische
federale regering beperkte en bepaalde het aantal
vergunningen. Er moest dus een partner
gevonden worden om dit obstakel te overwinnen.
Het begon met een samenwerking tussen UZA en
AZ Middelheim, waarna een samenwerking met
Sint-Augustinus volgde. Dan werd een nauwere
samenwerking met Sint-Maarten in Duffel
opgestart: België had net kennisgemaakt met
multidisciplinaire consulten, en de radiotherapeutoncologen van Duffel werden consultants in het
UZA. Oncologische behandelingen evolueerden
naar een multidisciplinaire benadering van
kankerpatiënten. Er werden oncologische centra
opgericht. Daarin kwamen de drie pijlers,
chirurgie, medische oncologie en radiotherapie,
allemaal aan bod. Het UZA had duidelijk nood aan
een eigen afdeling radiotherapie. In 2006 werd
een punt gezet achter de samenwerking met
Duffel, en werd de “Universitaire dienst
Radiotherapie Antwerpen” (URA) opgericht door
UZA, samen met ZNA Middelheim. UZA en ZNA
hadden allebei een participatie van 50% in de
URA. In 2006 kwam er een einde aan het
moratorium en mochten er nieuwe
satellietafdelingen opgericht worden. De enige
beperking was dat er minstens twee
behandelingstoestellen geïnstalleerd moesten
worden. ZNA installeerde twee
tomotherapietoestellen in bunkers die daarvoor
door het UZA voorzien werden.
Tegelijkertijd veranderde ook het Antwerpse
ziekenhuislandschap. In 2004 fuseerden de
voormalige OCMW-ziekenhuizen Middelheim,
Stuivenberg, Jan Palfijn, Sint-Erasmus en SintElisabeth tot één netwerk, het Ziekenhuisnetwerk
Antwerpen (ZNA). In 2005 koppelde het UZA zich
los van de UA en in 2008 ging het samenwerken
met AZ Monica. In 2006 fuseerden AZ Waasland
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en het Maria Middelaresziekenhuis tot AZ
Nikolaas.

Het Iridium Kankernetwerk werd in 2006
opgericht door een aantal ziekenhuisdirecteurs,
samen met Dr. P. Huget, die medisch coördinator
werd. Het netwerk is een nauw
samenwerkingsverband tussen de verschillende
hoger vernoemde ziekenhuizen en meer bepaald
de afdelingen radiotherapie, hematologie en
medische oncologie. In 2009 fuseerden SintAugustinus, Sint-Vincentius en Sint-Jozef Mortsel
in GZA (Gasthuiszusters van Antwerpen). In 2011
werd de satellietafdeling radiotherapie in AZ
Nikolaas geopend. In 2007 besloot de URA een
satellietafdeling op te richten in het Jan
Palfijnziekenhuis. Deze afdeling werd uiteindelijk
geopend in 2014. Tegelijkertijd ontwikkelde AZ
Klina haar eigen satellietafdeling, die ook in 2014
geopend werd. Omdat de satellietafdelingen erg
zware financiële investeringen vereisten, en
omdat er tegelijkertijd ook geïnvesteerd moest
worden in de katheterisatielabs, werd eind 2012
een fusieplan aangekondigd tussen ZNA en AZ
Klina om radiotherapie en cardiologie te
reorganiseren. Het UZA nam vanaf 2013 niet
langer deel aan de URA, en ging een
samenwerking aan met GZA met als doel de
academische partner te worden binnen het Iridium
Kankernetwerk. In december 2013 trad UZA toe
tot het Netwerk. Door de opheffing van de URA
werden beide tomotherapietoestellen in UZA in
2014 buiten gebruik gesteld. Patiënten van het
UZA werden doorverwezen naar GZA voor hun
behandeling. Op vraag van ZNA werden er
onderhandelingen opgestart tussen ZNA en het
Iridium Kankernetwerk over de
radiotherapieactiviteiten. Het resultaat was een
akkoord om beide afdelingen radiotherapie te
integreren op 1 januari 2016.

Binnen het oncologisch centrum GZA kregen
ongeveer 3.700 patiënten radiotherapie in 2015.
Na de verwachte fusie met de enige andere
Antwerpse afdeling in januari 2016 zullen er
jaarlijks ongeveer 5.000 patiënten behandeld
worden. Zo wordt de afdeling veruit de grootste
radiotherapieafdeling in België, en is het ook één
van de grotere centra in Europa. De CT-simulaties
gebeuren allemaal in GZA Sint-Augustinus, maar
patiënten kunnen ook bestraald worden in de
satellietafdelingen: AZ Klina in Brasschaat en ZNA
Jan Palfijn in Merksem, AZ Nikolaas in SintNiklaas, en in de nabije toekomst waarschijnlijk
ook het UZA.
Dit wordt de grootste afdeling van België (de

tweede grootste afdeling behandelt 2.200 tot
2.500 patiënten per jaar), en deze schaal is zelfs
voor Europa ongewoon. Hierdoor kan het medisch
personeel zich nog meer focussen op
subspecialisaties. Patiënten kunnen worden
gegroepeerd per behandeltoestel, waardoor de
bestraling geoptimaliseerd wordt. Zij worden zo
ook toevertrouwd aan de zorgen van ervaren en
gespecialiseerde verpleegkundigen.
De radiotherapieafdeling heeft momenteel
negen lineaire versnellers of “linacs”: drie in GZA
Sint-Augustinus, twee in ZNA Middelheim, één in
AZ Nikolaas en één in ZNA Jan Palfijn en AZ
Klina. GZA Sint-Augustinus heeft ook een
Mobetrontoestel voor intraoperatieve radiotherapie
(IORT), en een HDR- en een PDRbrachytherapietoestel. Vanaf 1/1/2016 zijn er twee
CT-simulatoren beschikbaar in GZA SintAugustinus.
De ziekenhuizen zijn uitgerust met de laatste
nieuwe linacs, zodat we innovatieve
bestralingsbehandelingen kunnen opstarten. Zo
wordt er regelmatig gewerkt met
ademhalinggestuurde bestraling bij linkszijdige
borstkanker. De meeste behandelingen, onder
meer voor prostaatkanker, gebeuren nu met
volumetrisch gemoduleerde boogtherapie (VMAT),
waardoor de patiënt minder last heeft van
bijwerkingen. Ook vinden er regelmatig
behandelingen plaats met stereotactische
ablatieve radiotherapie (SABR). Men kan gerust
stellen dat deze afdeling één van de pioniers is op
het vlak van klinische radiotherapie in België.
Er zijn onlangs nog twee nieuwe investeringen
gedaan. In 2016 werd een nieuwe lineaire
versneller geïnstalleerd speciaal voor
stereotactische behandelingen (SABR), waarbij
erg hoge doses geconcentreerd worden op een
relatief klein veld in een beperkt aantal fracties.
Het nieuwste Variantoestel (de TrueBeam STx) is
uitgerust met een 6D-behandelingstafel waardoor
de patiënt erg precies gepositioneerd kan worden,
een optical surface monitoring system (OSMS)
dat de bewegingen van de patiënt volgt, en een
multileaf collimator van 2,5 mm (HD MLC)
waardoor zeer conformele dosisverdelingen en
steile gradiënten mogelijk zijn. Men is zo in staat
op minder dan één millimeter nauwkeurig te
werken. Het toestel is dan ook het eerste van zijn
soort in België.

Ook in software zal er geïnvesteerd worden
met de introductie van een nieuw, innovatief
behandelingsplanningsysteem (TPS). Raystation®
werd ontwikkeld door RaySearch Laboratories AB

PROSTAATinfo 16(2017)1 p-10

PI 16(2017)1 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie 18/02/17 12:23 Pagina 11

en zorgt voor een erg accurate (omdat het minder
afhankelijk is van de operator) planning van de
behandeling die bovendien erg snel gebeurt. De
planning van een VMAT-plan voor prostaatkanker
duurt 5 tot 10 minuten vergeleken met 1 tot 2 uur
op een ander TPS. Dit laat toe om echt
“adaptieve” radiotherapiebehandelingen te geven,
aangezien de dosis berekend kan worden op
basis van de cone-beam CT scan die genomen
wordt tijdens de behandeling met de linac. Zo kan
de dosis die de doelvolumes krijgen berekend
worden, net als de dosis in de risico-organen
(OAR). Het uiteindelijke doel is dat elke fractie
online herpland wordt, gebaseerd op de anatomie
van de patiënt op dat moment. RaySearch is zelf
erg bewust van het onderzoekspotentieel van de
afdeling en heeft Iridium aangeboden hun eerste
“oncologisch informatiesysteem” (OIS), RayCare®
te testen. Het systeem zal in de loop 2017 op de
markt gebracht worden, maar RaySearch
verzamelt op voorhand al feedback van een
beperkt aantal radiotherapiecentra.

Patiëntgerichte workflow

Patiënten hebben een afspraak
(“statusraadpleging”) met de radiotherapeutoncoloog om de behandeling die tijdens het
multidisciplinair consult (MOC) is voorgesteld te
bespreken alsook het doel van de behandeling en
de mogelijke acute en latere bijwerkingen. De
patiënten worden gezien door de radiotherapeutoncoloog van het verwijzende ziekenhuis. De
volgende stap is meestal een afspraak voor CTsimulatie: dit is gecentraliseerd in GZA SintAugustinus. De behandeling kan op één van de
vijf locaties gegeven worden. De patiënt wordt bij
voorkeur en indien mogelijk behandeld in het
verwijzende ziekenhuis. Zo zou een patiënt van
AZ Klina voor simulatie naar GZA Sint-Augustinus
moeten, maar wel behandeld worden in AZ Klina.
Patiënten die doorverwezen worden door andere
ziekenhuizen worden verdeeld over de vijf
locaties. Daarbij worden afstand, voorkeur,
beschikbare afspraken, enz. in acht genomen.
Enkel voor speciale technieken geldt een
uitzondering, deze worden namelijk niet op alle
locaties aangeboden. De nazorg na de
bestralingen wordt gedaan door de verwijzende
arts in het verwijzende ziekenhuis. Bepaalde
patiënten gaan nog op controle bij de
radiotherapeut-oncoloog, conform lokale
overeenkomsten. Radiotherapeut-oncologen
nemen ook deel aan multidisciplinaire consulten
voor patiënten die net hun diagnose hebben
gekregen en voor controle.

Organisatie

Het beleid van de afdeling wil
subspecialisaties aanmoedigen: elke arts zal zich
toespitsen op bepaalde vakgebieden waarin hij
expert is of zal worden. Vanaf 01/01/2016 zijn er
vijftien artsen, elke klinische tumorgroep heeft dan
een specialist. Dit volgt ook het KCE-rapport over
zeldzame tumoren: om als referentiecentrum in
aanmerking te komen, moet je ervaren en
gespecialiseerde artsen hebben. De afdeling kan
gebruik maken van een aantal speciale
technieken die voor een brede waaier van
behandelingen kunnen toegepast worden.

Door de complexe structuur van de afdeling
met haar vijf behandelingslocaties en tien
consultatielocaties kunnen niet alle patiënten van
een bepaalde tumorgroep enkel door
bovengenoemde radiotherapeut-oncologen gezien
worden. Zo zal een patiënt met een hersentumor
in Sint-Jozef in Malle gezien worden door de
radiotherapeut daar, en niet noodzakelijk door dr.
X of dr. Y. De gespecialiseerde radiotherapeutoncologen zijn echter wel verantwoordelijk voor de
behandelingsprotocollen en de behandeling van
individuele patiënten valt uiteindelijk ook onder
hun bevoegdheid (opstellen en toepassen ven het
behandelingsprotocol, tumorintekening,
behandelingsplanning, controle).

Lopend onderzoek in verband
met prostaatkanker

Voor prostaatkanker werd een
onderzoeksvoorstel uitgewerkt waarin primaire
radiotherapie gecombineerd wordt met
Enzalutamide (een tweedegeneratie
antiandrogeen) als krachtig radiosensitiserend
geneesmiddel bij prostaatkankers met gemiddeld
tot hoog risico. Dit voorstel wordt momenteel door
de firma geëvalueerd.

Om de technische aspecten van
bestralingstoediening te optimaliseren werd bij 35
patiënten cone-beam-CT's uitgevoerd. Deze
zullen vergeleken worden met de huidige gouden
standaard waarbij goudmarkers geplaatst worden.
Het ultieme doel is om die cone-beam-CT's te
gebruiken voor echt adaptieve radiotherapie, en
zo te komen tot een geïndividualiseerde
dosisescalatie. Aangezien een tumor niet altijd
anatomische veranderingen volgt (tumorgroei,
krimpen, verplaatsing,… kunnen tegengesteld zijn
aan de anatomische verandering) is het moeilijk
om te bepalen welke dosis aan de tumor gegeven
is bij adaptieve radiotherapie. Daarom is validatie
voor adaptieve hertekening van de tumor en
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Wie is Dr. Piet Dirix?

rapportering van bestralingsdoses aan misvormde
structuren noodzakelijk. Bovendien worden nu
GPU-gebaseerde berekeningen gebruikt
waardoor doses snel berekend kunnen worden en
een 'plan van de dag' mogelijk gemaakt wordt. In
een plan van de dag wordt het behandelingsplan
bv. aangepast aan de blaas- of rectumvulling in
het geval van prostaat-RT.

De radiotherapiegroep heeft bij salvage-RT
reeds aangetoond dat een MRI een loco-regionaal
recidief kan aanwijzen dat een geëscaleerde
bestralingsdosis moet krijgen. Deze resultaten
werden gepresenteerd tijdens de laatste Europese
Radiotherapieconferentie en zijn ook ingediend bij
het Amerikaanse radiotherapietijdschrift
International Journal of Radiation Oncology,
Biology and Physics. Deze
resultaten worden
momenteel uitgebreid naar
nucleaire geneeskunde,
vooral met nieuwere PETtracers. De Zweedse
universiteiten van Umeå,
Uppsala en Lund zijn ook
geïnteresseerd en er wordt
op dit moment
samengewerkt aan een
onderzoeksvoorstel.

Dr. Piet Dirix studeerde af als arts aan de KU
Leuven in 2005. In 2010 behaalde hij er een PhD
met een proefschrift over de implementatie van
intensiteits-gemoduleerde radiotherapie (IMRT)
voor hoofd- en halstumoren. In 2012 studeerde hij
af als radiotherapeut en startte als staflid binnen
het Iridium Kankernetwerk. Tevens werd hij
benoemd als gastprofessor aan de Universiteit
Antwerpen. Hij geeft les aan de European Society
for Radiotherapy & Oncology (ESTRO) en is
actief binnen de genito-urinaire en radiotherapie
onderzoeksgroepen van de European
Organisation for Research and Treatmant of
Cancer (EORTC).
Dr. Dirix legt zich toe op de
radiotherapeutische behandeling van de
urologische en gynecologische tumoren van het
bekken, inclusief brachytherapie (inwendige
bestraling) bij prostaat- en
baarmoederhalskanker. Hij is bijzonder
geïnteresseerd in het gebruik van innovatieve
beeldvorming (PET en MRI) in de radiotherapie
planning.

randomiseert tussen enkel
androgeendeprivatietherapie (ADT), ADT en
Abiraterone, ADT en radiotherapie van de
prostaat, en ADT en Abiraterone en radiotherapie
van de prostaat.

Voor metastatische
kanker wordt er samen met
het Universitair Ziekenhuis
Gent gewerkt aan een studie
die de rol van een nietsystemische behandeling
onderzoekt voor patiënten
met een beperkt volume
metastatische kanker.
Polymetastatische patiënten
nemen beter deel aan een
andere studie die
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In de schaduw van Kos:
“Over gezondheidszorg”
Luc Dewilde
“ObamaCare collapses under its
own weight if we don’t repeal”
(Donald J. Trump)

De nieuwe president van de VS, Donald J.
Trump, heeft op zijn eerste dag als president al
meteen ook zijn eerste decreet getekend en zo
een eerste stap gezet in de afschaffing van de
ziekteverzekeringswet van de vorige president.
Het decreet betekent concreet dat de betrokken
instanties de opdracht krijgen “ongewenste
financiële lasten tot een minimum te beperken”
met betrekking tot de PPACA, de Patiënt
Protection and Affordable Care Act, beter bekend
als ObamaCare. De bedoeling is het financiële
gewicht van de verplichte ziekteverzekering lichter
te maken tijdens de transitieperiode in afwachting
van de afschaffing en vervanging ervan door
TrumpCare (zie https://Trumpcare.com/).

ObamaCare, de zorgwet van de regering
Obama, verplichtte de Amerikanen om zich in te
schrijven voor een zorgverzekering. Zij die
weigerden zich in te schrijven moesten aan het
einde van het jaar 95 $ extra belasting betalen.
Jongeren konden tot hun 26 jaar op de polis van
hun ouders blijven. De Affordable Care Act moest
ervoor zorgen dat alle Amerikanen een
ziekteverzekering konden afsluiten. De wet hield
ook een onvoorwaardelijke acceptatieplicht in voor
de zorgverzekeraars. Vóór de invoering van de
wet waren ongeveer veertig miljoen Amerikanen
niet verzekerd, wat in het verleden tot schrijnende
situaties leidde.

Critici, waaronder de Republikeinse Partij, zijn
gekant tegen deze ziekteverzekeringswet omdat
zij vinden dat de overheid hen niet kan dwingen
en dat ze zelf de mogelijkheid moeten hebben te
kunnen kiezen zich al dan niet te verzekeren.
Uiteindelijk kan enkel het Congres Obamacare
officieel afschaffen, maar aangezien de
Republikeinen in beide kamers van het Congres
de meerderheid hebben zal dat waarschijnlijk ook
gebeuren. Naast de bezwaren als te hoge kosten
en administratieve overlast, wil Donald Trump ook
de premies voor individuele ziekteverzekeringen
volledig fiscaal aftrekbaar maken en
ziekteverzekeringen over de staatsgrenzen heen
terug mogelijk maken. Ook de toegang tot

Medicaid, het hulpprogramma dat zorgt voor
gezondheidsverzekeringen voor individuen en
families met een laag inkomen, wil hij herzien en
de toegang tot Medicaid verstrengen. Trumps
beslissing gaf meteen aanleiding tot veel kritiek.
Op de sociale media werd prompt de hashtag
#MakeAmericaSickAgain in het leven geroepen.

“The EU has failed us all” (Nigel
Farage)

Negen maanden geleden stemde een
meerderheid van de Britten voor een vertrek uit de
EU. Dat dit belangrijke implicaties zou hebben
voor de National Health Service werd vóór het
berucht referendum al voorspeld door de minister
van Volksgezondheid Jeremy Hunt. Tegen 2020
moest de NHS onder David Cameron 22 miljard
pond besparen. De Economist Intelligence Unit
(EIT) schatte dat tegen 2020 het budget besteed
aan gezondheidszorg met 135 pond per inwoner
zou verminderen na de Brexit, dit in tegenstelling
tot wat Nigel Farage de Britten voorhield. Hij
beweerde namelijk dat er per week 420 miljoen
euro naar de NHS kon gaan door het wegvallen
van de bijdrage aan het budget van de Europese
Unie. Later moest hij zijn “vergissing” toegeven
toen dat cijfer werd tegengesproken door een
aantal Engelse “think tanks”. Daarbij is het niet
denkbeeldig dat een aantal artsen, men schat
10% van de 10.000 NHS-dokters en andere
gezondheidsprofessionals, die uit landen van de
Europese Unie afkomstig zijn, het land zullen
verlaten. Ontegensprekelijk zal de medische
research een klap krijgen en de farmaceutische
industrie geïsoleerd geraken op de markt, en zo
ook het slachtoffer worden van een uittreden uit
de EU.

“Samenkomen is een begin,
samenblijven vooruitgang,
samenwerken is succes” (Henry
Ford)

De Belgische gezondheidszorg is de vierde
beste van Europa. Dat blijkt uit de pas
gepubliceerde Europese Gezondheidsindex van
Health Consumer Powerhouse (HCP). Twee
landen, Nederland en Zwitserland, scoren meer
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dan 900 op 1.000, respectievelijk 927 en 904
punten. Noorwegen is op de derde plaats met 865
punten en België volgt met 860 punten. Het is de
hoogste notering voor de Belgische
gezondheidszorg in deze index. Op het vlak van
zorgtoegankelijkheid behaalt België, samen met
Zwitserland en Macedonië de maximumscore.
Wat betreft de kostenefficiëntie van de
gezondheidszorg eindigt België wel pas op de
twaalfde plaats. Nog te veel landen gebruiken
inefficiënte manieren om de gezondheidszorg te
financieren en te verlenen.

"We werken daar volop aan, onder andere met
de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en
het ziekenhuislandschap. In het kader van die
hervorming gaat het concreet bijvoorbeeld om de
ziekenhuisnetwerken en om maatregelen rond de
financiering van kwaliteit in de ziekenhuizen", zegt
men op het kabinet van de minister van
Volksgezondheid Maggie De Block.
In vergelijking tot de VS en Groot-Brittannië
beschikken wij in België over een schitterende
gezondheidszorg. De combinatie van lage prijzen
en vrije keuze heeft onze gezondheidszorg naar
de top gestuwd. Toch stijgt het budget van de
ziekteverzekering nog steeds boven inflatie
waardoor onze gezondheidszorg in haar voegen
begint te kraken. Ze komt onder steeds grotere
druk te staan omdat de stijgende kosten van de
vergrijzing botsen met de besparingen die nodig
zijn om onze overheidsfinanciën onder controle te
kunnen houden. Jaarlijks pompt de federale
overheid maar liefst 28 miljard euro in de
gezondheidszorg.
Langzaam begint de patiënt de noodzakelijke
besparingen in de gezondheidszorg dan ook te
voelen. Het veel te versnipperde
ziekenhuislandschap herschikken is één van de
nodige diengaande hervormingen.

Minister van volksgezondheid Maggie De
Block kondigde een hervorming aan van het
ziekenhuislandschap. 2017 wordt het jaar van de
netwerken in de gezondheidszorg. De
ziekenhuizen zullen meer moeten samenwerken.
Daarbij ligt de nadruk voornamelijk op het creëren
van netwerken tussen ziekenhuizen waarbij ze
zich verenigen om zo efficiënter en aanvullend te
kunnen werken. De minister beloofde hierover
een wettelijk kader vast te leggen dat tegen het
jaareinde bekend zou zijn. Zowel artsen als
ziekenhuizen, en als logisch gevolg ook patiënten,
staan de komende jaren voor grote uitdagingen.
De noden in de gezondheidszorg veranderen
drastisch en we moeten met zijn allen efficiënter

samenwerken in netwerken van zorg: welke zorg
hebben mensen in de toekomst nodig, en vooral
hoeveel zorg.

In zijn beleidsnota moedigde Jo Vandeurzen,
Vlaams minister van Volksgezondheid, eerder
reeds regionale samenwerkingsverbanden tussen
ziekenhuizen aan, waarbij onderlinge afspraken
worden gemaakt wie wat doet. In feite spoort de
overheid zo aan tot het ontwikkelen van
expertisecellen.

De gedachte achter dat beleid is dat je tot een
betere zorg komt als experten de krachten
bundelen en multidisciplinaire teams vormen.
Uiteraard heeft het ook met kostenbeheersing te
maken. Het heeft geen zin dat nabijgelegen
centra dezelfde dure medische apparatuur
hebben als die niet volledig kan worden benut. De
betrokken diensten gaan uiteindelijk in feite één
geheel vormen en wisselen artsen uit.

Tegelijkertijd wordt de financiering van de
ziekenhuizen bevroren waardoor een rationalisatie
van diensten en bedden zich opdringt. Door het
bundelen van de krachten ontstaan belangrijke
opportuniteiten voor subspecialisatie en bundeling
van expertise. Het aanbod van zorg in Vlaanderen
moet beter worden gecoördineerd, zowel
ziekenhuizen en overheden zijn het daarover
eens. Ziekenhuizen zullen met hun “logische”
collega’s uit de regio afspraken moeten maken
over het aanbod.
In de nabije toekomst zullen meer regionale
ziekenhuisnetwerken worden geïnstalleerd.
Bedoeling is in een netwerk een hecht en
duurzaam verband aan te gaan met één of
meerdere andere partners. Dat het idee van
samenwerking mee gegroeid is vanuit de
medische raden is zeer belangrijk en maakt dat
het project dan ook gesteund wordt door de
overgrote meerderheid van de ziekenhuisartsen.
Soms zullen diensten hun plek vinden daar waar
de opportuniteit zich het eerst aandient. Zo werd
er in Antwerpen bijvoorbeeld in mei 2016 gestart
met de bouw van een nieuw ziekenhuis, ZNA
Cadix. In 2020 zal daar een campus staan, wat
dan weer nieuwe mogelijkheden zal bieden. Een
monopoliemodel waarbij de patiënt in één regio
slechts in één ziekenhuis terecht kan voor
hooggespecialiseerde zorg en in de omringende
ziekenhuizen voor algemene zorg, is niet de
bedoeling. Het uiteindelijk doel is de zorg voor de
patiënt te optimaliseren, en niet elkaar te
beconcurreren, ziekenhuizen moeten tenminste
ook de kans kunnen krijgen om ergens in uit te
blinken. Om als zorginstelling gespecialiseerde
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skills te blijven behouden moet er een voldoende
groot aanbod aan pathologieën aanwezig zijn. Het
moet er niet meer om gaan om de grootste te zijn
maar om de beste in bepaalde gebieden.

“Als spinnenwebben zich
verenigen, kunnen ze een leeuw
gevangen houden” (Ethiopisch
spreekwoord)

In die zin heeft het Universitair Ziekenhuis
Antwerpen (UZA) reeds sedert 2005 een
raamakkoord met AZ Klina, AZ Monica, De
Gasthuiszusters Antwerpen (GZA), Revante en
met het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA);
vanaf 2015 maakt ook AZ Heilige Familie Rumst
deel uit van de groepering en in oktober 2016 trad
ook A.Z. Klina Brasschaat toe. In de jaren na het
akkoord werd progressief de overeenkomst
concreet ingevuld om uiteindelijk te komen tot een
hechte samenwerking. De andere universitaire
ziekenhuizen volgen de trend en vormen
progressief ook dergelijke netwerken.
Het principe is om als derdelijns ziekenhuis
ernaar te streven een netwerk te vormen met
algemene ziekenhuizen uit de regio, wat toelaat
trapsgewijs te werken, wat meer comfort biedt
voor de patiënt en zijn familie.
Basisbehandelingen kunnen dichter bij huis, maar
voor de meest complexe therapieën wordt men
verwezen naar een hooggespecialiseerde dienst.
Daarnaast wordt kennis en diagnose, zowel als
behandelingstechnieken naar de andere
ziekenhuizen overgebracht. Overal wordt gewerkt
volgens dezelfde kwaliteitsstandaarden en
behandelingsprotocollen. Voor een stuk wordt ook
aanvullend gewerkt volgens het centrum dat meer
gespecialiseerd in een bepaalde ziekte of
behandeling. Door expertise te bundelen is het de
bedoeling tot een betere zorgkwaliteit te komen.

Juist omdat de ziekenhuizen elkaar
complementair aanvullen qua zorgprofiel en
geografische spreiding ontstaat hierdoor een
zorgnetwerk met zes campussen die
hooggespecialiseerde zorg en nieuwe
behandelingen verder toegankelijk maakt voor de
brede regio. Hierdoor wordt de vraag naar een
hoogkwalitatieve en interdisciplinaire zorg beter
opgevangen. Een toekomstgericht
gezondheidsbeleid vraagt meer interdisciplinaire
samenwerking en een zorgaanbod afgestemd op
de vraag. De ziekenhuizen werken aan een
innoverend netwerkmodel dat specialistische
tweedelijnszorg en complexe derdelijnszorg
samenbrengt zodat referentiecentra kunnen

uitgebouwd worden over de verschillende
campussen heen. De ziekenhuizen van het
netwerk maken afspraken rond grote
investeringen en integratie van zorgprogramma’s
met respect voor de eigenheid van het ziekenhuis.
Samen gaan de ziekenhuizen van het netwerk
hun expertise bundelen om een innoverende rol
op te nemen in de verdere uitbouw van
multidisciplinaire zorgpaden, transmurale opvang
en begeleiding van chronisch zieken. Het
uitbouwen van een sterk partnerschap met de
eerste lijn is ook een prioriteit voor het netwerk.
Ook samenwerking op het vlak van ICT en
aankopen en een mogelijke samenwerking van de
verschillende technische diensten ligt in de lijn van
de verwachtingen in de nabije toekomst.

“Ieder voor zich is een druppel,
samen zijn we een oceaan”
(Ryunosuke Satoro)

Meer recent dit jaar sloot ook het
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) op
aansporing van de overheid een nauw
samenwerkingsakkoord met de GZA-groep
(Gasthuiszusters van Antwerpen). Het gaat over
een structurele samenwerking met twaalf
ziekenhuizen in totaal (ZNA, drie algemene
ziekenhuizen en zes dagcentra; en GZA, drie
ziekenhuizen in het Antwerpse).

De reden is dat de overheid aanspoort om in
ziekenhuizen bepaalde expertises te bundelen.
Daarenboven staat de financiering van diensten
en bedden steeds meer onder druk. De
schaalvoordelen en het evenwichtig en
complementair karakter van beide groepen leiden
tot een reëel overleg over structurele
samenwerking op langere termijn.

Van een echte fusie is er echter geen sprake.
Uiterst belangrijk is dat de patiënt centraal blijft
staan. Het bundelen van expertise kan tot meer
kwaliteit leiden en tot een intensieve
samenwerking met bijvoorbeeld gezamenlijke
investeringen. Men denkt aan domeinen zoals
moeder en kindzorg, bepaalde takken van de
interventionele radiologie, gezamenlijke centrale
apotheek voor dispatching, gezamenlijk
gebruikspakket voor het elektronisch
patiëntendossier, magazijn voor de stockage van
ziekenhuisgoederen… Eerst moet er een oplijsting
van de samenwerkingsprincipes gebeuren, nadien
worden ze afgetoetst, en tenslotte kunnen
effectieve beslissingen genomen worden. Het
samenwerkingsakkoord is een strategische zet
om het totaal zorgaanbod te versterken in de
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regio met respect voor de andere ziekenhuizen. In
het totaal gaat het over meer dan 3.000 bedden
en ruim 1.000 artsen. Eén belangrijke winnaar
hierin is uiteindelijk de patiënt.
De samenwerking zou juridisch vorm krijgen in
een groepering, onder de vorm van een vzw
waarin beide ziekenhuisgroepen evenwaardig
vertegenwoordigd zijn.

De nieuwe vzw zou tegen de zomer 2017 een
zorgstrategisch plan moeten uitwerken voor de
brede regio. Over een intense samenwerking op
het gebied van anatomopathologie zijn de
gesprekken al ver gevorderd. Ook andere
samenwerkingsverbanden van medische en niet
medische aard worden onderzocht, in eerste
instantie de robotisering van de apotheek en
trajecten voor ICT. De samenwerking is
onvermijdelijk om de reeds aanwezige
uitmuntende gezondheidszorg nog beter te maken
en ook betaalbaar te houden.
De creatie van ziekenhuisnetwerken is goed
voor patiënten, ziekenhuizen overheid en artsen.
Aan de vraagzijde moet de behoefte van de
bevolking in kaart gebracht worden, rekening
houdende met de demografie, de groei van
chronische aandoeningen, comorbiditeit, enz.

“De goed geleide groep is geen
slagveld van ego’s” (Lao Tzu)

Meer specifiek op urologisch gebied zien wij
ook een belangrijke evolutie optreden.

De Limburgse urologen sloten recent een zeer
verregaand samenwerkingsakkoord: de diensten
urologie van Jessa (Hasselt), AZ Vesalius
(Tongeren), Sint-Franciscus (Heusden-Zolder) en
Sint-Trudo (Sint-Truiden) stampten een platform
uit de grond die hun ziekenhuizen ver overstijgt.
Ze spreken zelfs van een virtueel ziekenhuis van
2.000 bedden waarbij het kernwoord kwaliteit
moet zijn. Hierbij zal er duidelijk afgestapt moeten
worden van de huidige ziekenhuisfinanciering die
nog op basis van ligdagen functioneert, maar dat
heeft blijkbaar tijd nodig. Iedereen denkt nog
vanuit zijn eigen ziekenhuis en de vrees bestaat
dat men door dat toch wel zeer breed platform
bedden zou verliezen. De nota van minister De
Block legde de limieten van de schaalvergroting
vast op ongeveer 400.000 tot 500.000 inwoners
per netwerk. Voor de provincie Limburg betekent
dat twee netwerken: één groep rond Hasselt en
één groep rond Genk. Het feit dat er zo’n grote
groep urologen gevormd wordt heeft tot gevolg
dat er genoeg knowhow aanwezig zal zijn om
mee te gaan in alle evoluties die zich in de

urologie van de toekomst zullen aandienen.

Sedert één jaar al slaan de urologen van
zeven ziekenhuizen uit de provincie Antwerpen,
A.Z. Klina, A.Z. Herentals, A.Z. Sint-Jozef Malle,
A.Z. Turnhout en ZNA (sites Jan Palfijn,
Middelheim en Stuivenberg) de handen in elkaar
op het gebied van robotheelkunde. Dit is op zich
al een enorme prestatie en het project kwam dan
ook niet zonder slag of stoot tot stand. Onder de
naam “Centrum voor Robotheelkunde” (Regionaal
Netwerk voor Robotheelkunde Antwerpen) maken
24 urologen gezamenlijk gebruik van eenzelfde
robot voor de behandeling van prostaatkanker.
Deze DaVinci robot staat opgesteld in A.Z. Klina.
De samenwerking zorgt uiteraard voor een grote
kostenefficiëntie. Bovendien wordt de uitvoering
van de operatie toervertrouwd aan slechts enkele
(vijf) urologen uit de groep, afkomstig van
verschillende ziekenhuizen, en die hiervoor
speciaal zijn opgeleid. Zo wordt hun expertise
geconcentreerd en wordt de kwaliteit van de
ingreep verder verbeterd in het belang van de
patiënt. Dit kan beschouwd worden als het
zorgmodel van de toekomst: dure apparatuur
wordt gedeeld en er ontstaat een netwerk rond
één pathologie. Het aantal ingrepen met de robot
is zo op twee jaar verdubbeld. De patiënt zelf
moet geen cent méér betalen. De patiënten
worden geopereerd in A.Z. Klina en keren daarna
terug naar hun ziekenhuis waar de eigen uroloog
in het eigen ziekenhuis instaat voor het verdere
behandelingstraject en de opvolging van de
patiënten. Van concurrentie is er dus geen sprake.

“Als je snel wilt gaan ga alleen,
als je ver wilt gaan ga dan
samen” (Afrikaans gezegde)

Alle netwerken ten spijt is de zorg in België
echter nog altijd te sterk verspreid, zeker in
vergelijking met andere landen. Veel andere
Europese landen organiseren hun zorg helemaal
anders. In Denemarken bijvoorbeeld is er qua
medische zorg een indeling in vijf regio’s met
telkens één centrumziekenhuis voor
hooggespecialiseerde zorg en daarrond regionale
ziekenhuizen. De financiering wordt verdeeld over
het volledig netwerk.
In België is een dergelijk model moeilijk te
verwezenlijken want ons ziekenhuislandschap is
historisch gegroeid en verzuild met vaak
verschillende grote regionale ziekenhuizen in één
gebied. Bovendien is ons financieringssysteem
helemaal anders. Financieel worden niet kwaliteit
en samenwerking beloond, maar wel
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afzonderlijke/individuele prestaties (onderzoeken,
behandelingen…). Een mogelijke alternatieve
oplossing is dat een globale som voorzien wordt
waarin alle kosten van huisarts tot ziekenhuis en
revalidatie inbegrepen zijn voor de behandeling
van één bepaalde aandoening bij een patiënt. Een
grondige geleidelijke hervorming van de
zorgfinanciering is onvermijdelijk en ligt in het
verschiet.

“Een bundel stokken kun je niet
breken” (Keniaans spreekwoord)

Een initiatief dat 10 jaar geleden ontstond om
de kankerzorg in het Antwerpse, de Voorkempen
en het Waasland te stroomlijnen, is het Iridium
Kankernetwerk. Het werd opgericht door de GZAziekenhuizen, A.Z. Klina, A.Z. Nikolaas, A.Z.
Monica en A.Z. St Jozef Malle. Sinds 2015 maakt
ook het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)
er deel van uit en in 2016 trad ook het Ziekenhuis
Netwerk Antwerpen (ZNA) toe tot het Iridium
Kankernetwerk om te komen tot een hecht

Kort

Brigitte Dourcy-Belle-Rose
Over specialisten in opleiding

We hopen allemaal dat én de opleiding tot arts
én verder tot specialist waarborgen biedt aan de
gemeenschap niet alleen qua geneeskundige
kennis maar ook inzicht in de geneeskunst. Toch
lezen we in een studie van het UZ Leuven dat bij
1.198 specialisten, waaronder 200 assistenten in
opleiding, gemiddeld 67,6 uur per week werken,
daar waar 48 uur het maximum is. Dit chronisch
overwerk leidt bij de assistenten maar ook bij de
erkende specialisten tot een burn-out of raken ze
effectief opgebrand door stress.

Tijd om te bezinnen. Niet alleen de
geneeskunde zal met deze realiteit te kort
schieten maar vooral de geneeskunde. Het
aanvaarden van de patiënt als medemens is even
belangrijk als technische prestaties om totale zorg
te waarborgen.
De Standaard 13 januari 2017

Immunotherapie voor
prostaatkanker

Enthousiasme voor immuuntherapie in
uitgezaaide prostaatkanker startte met de

samenwerkingsverband op het gebied van
radiotherapie, medische oncologie en
hematologie. Op die manier wordt een optimale
zorgverstrekking gegarandeerd ten dienste van de
patiënten uit de regio Groot-Antwerpen,
Voorkempen en Waasland. Elders in dit blad
wordt het Iridium Kankernetwerk uitgebreider
belicht.

Tenslotte…

Tenslotte nog dit: In verband met onze
gezondheidszorg raad ik u sterk de lectuur aan
van het klein boekje “De goden lossen het op”,
een leuk kortverhaal geschreven door Edgard
Eeckman en Marc Noppen, en verschenen in de
reeks Het Vrije Woord cahiers. De auteurs zijn
mateloos geboeid door de problematiek van een
constant veranderende en evoluerende
gezondheidszorg die allesbehalve feilloos is maar
wel haar best doet om zo feilloos mogelijk te zijn
en geven uiting aan hun bekommernis op een
zeer grappige en vooral eigenzinnige manier.

overlevingswinst door Sipuleucel-T benadering die
berustte op de expansie en functie van
dendritische cellen. Spijtig genoeg kon deze
overleving niet gesteund worden op objectieve
antikankerreacties en bleven de uitslagen
suboptimaal. Na geboekte successen in nier en
blaaskanker die de rem op onze T-cellen, een
eiwit PD1 activeert, los maakt en zo leidt tot meer
celdood bij kankercellen worden deze inhibitoren
ook getest bij castratie resistente prostaatkanker
met opmerkelijke resultaten.
Deze stof, een monoclonaal antilichaam
(Pembrolizumab) is reeds commercieel als
Keytruda® (Merck) opgenomen in klinische
proeven. Geeft alweer nieuwe hoop en te volgen.

AUA News Immuuntherapie. The next Frontier
2017.

Chemotherapie en prostaatkanker

Erkend rationeel gebruik in castratie resistentie
prostaatkanker (CRPC) maar controversieel in
vroegere stadia van de ziekte. Twee grote fase III
studies toonden een verbetering van overleven tot
10 en 13,6 maanden met de combinatie van
docetaxel en androgen deprivatie therapie (ADT).
De voordelen waren zeer duidelijk in hoog volume
en vooral metastatische kanker. In de STAMPEDE
studie ook hoogrisico met gemetastaseerde PCA
(39% van 3.000 patiënten) werd een
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verlenging van overleven tot 22 maanden
genoteerd. Kritiek op de studies GETOG12 en
RTOG-0521 wees op de grote subgroepen van
patiënten zonder metastasen en het verschil
tussen algemene overleving en overleven zonder
recidief. De kritiek betrof uiteraard de toxiciteit bij
patiënten die 10 tot 20 jaar overleven.

Deze studies dienen intens gevolgd om te zien
welke patiënten met vroeg stadiumkanker in
aanmerking komen voor deze combinatie.
Hot Sheet januari 2017

Onverwacht succes met
NAALADL2

Deze molecule dient waarschijnlijk niet alleen
om specifieke prostaatkanker op te sporen die
agressief wordt in het klinisch verloop.
Onderzoekers maakten een combinatie met een
medicatie Seporin (kankerceldoder) en een
antilichaam dat zich bond met deze merker
NAALADL2. Deze op kankercellen laten stromen
van een welluidende merker die tevens dezelfde
cellen doodt is een dubbele winst. Eigenlijk in het
labo een terrorist met een bomgordel.
Hot Sheet januari 2017 p.2.

World Cancer Congres Parijs
2016

Dit UICC-congres ontving 3.260 deelnemers
uit 139 landen en is een klassieker geworden in
de netwerking tussen regio’s (vnl. Europa) en
patiënten, waar politieke gezondheidsleiders een
aanwezigheid noteerden. De bijdragen van de
IARC en The Lancet waren belangrijk in de
internationale evaluatie van borst- en cervixkanker
bij vrouwen.

Buiten de vijf werkgroepen over kankerzorg,
advocacy, politiek, opzoekingen en klinische
oncologie, preventie en last but not least kanker in
laag en midden economische landen, blijft het
zetten van kanker op politieke agenda het
hoofddoel.
2016 Summary Report UICC

Kanker beauty Professionals

Jaren geleden nam Monica De Coninck het
initiatief om schoonheidszorgen in ziekenhuizen
aan te moedigen bij kankerpatiënten. Dit is nu

opgevolgd door het Institute for Professional Care
(IFPC) uit de dienst oncologie AZ Middelheim om
schoonheidsspecialisten na een jaar bijkomende
studie een certificaat te geven van Kanker Beauty
Professional. Een prachtig initiatief vooral omdat
tezelfdertijd een Lotus Care Foundation opgericht
wordt om de kosten voor minder gegoede
patiënten te steunen.
De Standaard, 24 november 2016

Microbroom (darmflora)

Enthousiaste response in het
eindejaarsnummer van Artsenkrant rond het
Vlaams Darmfloraproject. Het begon met een
Science special in het voorjaar van 2016.

Het Vlaams project is niet alleen het grootste
in de wereld met stoelgangmonsters van 4.000
Vlamingen met onderzoek naar meer dan 500
parameters. Het project is uniek omdat het niet
alleen normaliteit bepaalt (14 dominante stammen
en 69 factoren rond samenstelling) maar tevens
de invloed van geneesmiddelen bepaalt op de
diversiteit van de darmflora. Mogen we
veronderstellen dat het zeker de aanvaarding van
stoelgangmonsters bij het grote publiek
aanvaardbaar maakte met een goede respons op
de preventie voor darmkanker?
Samenwerking is in 2016 een topper
geworden in de Vlaamse geneeskunde. Beter laat
dan nooit.
Artsenkrant, 13 januari 2017 p.17

Positief tegen Kanker

In een grote megastudie werden de resultaten
van 163.000 kankerpatiënten gevolgd in 16
studies ontleed inzake hun reactie tegenover een
kankerdiagnose. Tragisch sprong in het oog dat
mensen die zich veel zorgen en stress maakten
over hun ziekte 32% meer kans hadden om eraan
te overlijden. Bij sommige kankers was dit zeer
uitgesproken zoals leukemie (386%),
pancreaskanker (270%), en prostaatkanker
(242%). De studies liepen over 9,5 jaar en
begonnen toen de patiënt nog juist vrij van kanker
was en telt reeds 4.000 kankerdoden.
Wat we reeds jaren dachten wordt nu
ondersteund door deze studie. Bij kankerdiagnose
en behandeling mag de zorg voor levenskwaliteit
en stress niet ontbreken.
Daily Telegraph, 26.01.2017
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Zorgmassage bij kankerpatiënten

Aansluitend aan het vorige artikel rond
stressbestrijding bij kanker is er sinds 2015 een
opstart te melden bij zorgmassage bij kanker.
Opleiding wordt aangeboden voor masseurs,
professionele zorgverleners en mantelzorgers
voor patiënten.

Het is een aspect van complementaire
welzijnszorg dat symptomen van angst, depressie,
vermoeidheid en misselijkheid kan verminderen.
De aangepaste massage is zacht en mag niet
verward worden met kinesitherapie die gebaseerd
is op objectieve resultaten, bv. bij lymfoedeem van
de arm na borstkanker.
Deze vorm van massage is populair in andere
landen. Het laat ook denken aan de
relaxmassages van oosterse traditie.
Nieuw in Vlaanderen. Een goed initiatief.

Vzw Zorgmassage, Heilig Hartstraat 21, 9040
Gent

Elautprijs 2017
Dr. Luc Dewilde

Op 20 en 21 januari 2017 had de uitreiking
van de jaarlijkse Elautprijs plaats, ditmaal
georganiseerd door de diensten Urologie van het
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen en de Belgische
Vereniging voor Urologie. Het gebeuren werd
georganiseerd in het prachtige, pas ingehuldigde
Elisabeth Center Antwerpen. Naar goede
gewoonte waren de hoofdrolspelers de jonge en
toekomstige urologen die ook dit jaar uitstekende
wetenschappelijke en klinische voordrachten
hielden. De drie wetenschappelijke sessies
werden gevolgd door een postersessie. Tijdens de
drie wetenschappelijke sessies werden een aantal
onderwerpen behandeld die betrekking hebben op
de prostaat en die hier kort belicht worden.

Vloeibare biopsies

Research naar biomarkers voor diagnostische
en prognostische evaluatie bij kanker is
afhankelijk van moleculaire karakterisering op het
tumorweefsel. Een minder invasieve manier om
een tumorstaal te bekomen is primordiaal voor de
ontwikkeling van het nieuw opkomend concept
van vloeibare biopsie. Beloftevolle vorderingen
werden recent geboekt om moleculaire informatie
over tumormateriaal aanwezig in het bloed te

Haatberichten van Maggie De
Block

Na jarenlange de meest populaire politica te
zijn in beide landsdelen en bij de verschillende
bevolkingssegmenten, artsen, pharma,
vakbonden, ondernemers en ook patiënten, begint
de verwachte terugval zodra een van deze
cohorten zich bedreigd voelt in privileges en
inkomsten.
Met de complexiteit van ons gezondheid- en
sociaal beleid in een periode van economische
afgang en nieuwe problemen vragen we wel meer
geduld met Maggie. Zelf is ze niet gespaard van
verliezen in familieverband en toch gaat ze recht
door zee. Ondank is werelds loon. Gewoon
voortdoen in stilte.
De Specialist, 20 januari 2017

bekomen door evaluatie van het circulerend celvrij DNA (cfDNA) dat afgescheiden wordt door de
primaire tumor of rechtstreeks door circulerende
tumorcellen. Onderzoeksresultaten bevestigen de
mogelijkheid mutaties (CN of copynumber) bij
androgeen receptor genen (AR) in serum cfDNA
als biomarker te gebruiken teneinde de
verwachtingen te kennen van een behandeling bij
mCRPC-patiënten met ADT (androgeen deprivatie
therapie), abiraterone en enzalutamide.

68Ga-PSMA PET/CT

Nieuwe beeldvormingstechnieken zoals 68GaPSMA PET/CT scan laten toe een klinisch
recurrente prostaatkanker te diagnosticeren in een
zeer vroeg stadium. Dit laat de behandelende arts
toe een evaluatie te doen betreffende de
operabiliteit en de te verwachten perioperatieve,
pathologische en oncologische resultaten.
Hiermee kan dan de indicatie gesteld worden tot
het verrichten van een robot-geassisteerde
lymfeklierdissectie.

Hoog-risico tumoren

Patiënten met een hoog-risico prostaatkanker
behandeld met een radicale prostatectomie
hebben een hoger risico op een metastatische
progressie en overlijden ten gevolge van hun
prostaatkanker. De driver-genen van
gelokaliseerde hoog-risico tumoren blijven
meestal ongeëxploreerd wegens niet
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beschikbaarheid van weefsel van patiënten met
follow-up op zeer lange termijn. Hierbij wordt de
predicatieve waarde en klinische toepasbaarheid
van de Decipher-genoomtest bevestigd voor de
prognose van metastasering.

Concordantie tussen biopsie en
weefsel na operatie

De concordantie tussen de prostaatbiopsies
(Gleasonscore) en het gereseceerde weefsel na
RALP (robot-geassisteerde radicale
prostatectomie) en de determinanten die hierbij
bepalend zijn: hogere leeftijd, hogere PSA-waarde
bij biopsie, hoger klinisch T-stadium en het
tijdsinterval tussen de biopsiename en de
prostatectomie hebben een significante invloed op
de Gleason upgrading: hoe hoger het aantal
biopsies, hoe hoger de concordantie.

Lymfklieren verwijderen

De factoren die in aanmerking komen bij de
beslissing al dan niet een PLND
(lymfeklierdissectie) uit te voeren bij patiënten met
een PT3b prostaatkanker (invasie van de
zaadblaasjes) die een RALP (robot-geassisteerde
radicale prostatectomie) ondergaan: niet enkel
TNM-stage, PSA, Gleasonscore, maar ook leeftijd

en het percentage positieve biopsies zijn
belangrijke factoren.

Postersessie

Tijdens de postersessie kwamen ook
interessante onderwerpen aan bod gaande van
de predicatieve waarde van MRI bevindingen bij
de beslissing tot het al dan niet verrichten van
prostaatbiopsies voor het uitsluiten van
prostaatkanker bij patiënten met negatief rectaal
onderzoek en PSA-d (densiteit) <0.2 tot het
overwegen van toch een RALP (robotgeassisteerde radicale prostatectomie) te
verrichten bij patiënten met een prostaatkanker
met Gleasonscore <6, maar met een significante
klinische upgrading (hoger aantal preoperatieve
risicofactoren, hogere PSA, hoger percentage
positieve biopsies) in plaats van te opteren voor
een conservatieve behandeling met AS (Active
Surveillance).
Te noteren dat Wij Ook dit jaar ook aanwezig
was op de Elautprijs met een drukbezochte stand
dank zij Rik C. en Chris C. die de permanentie de
ganse dag verzorgden.

Uit de RIZIV-statistieken
Erik Briers
Een overzicht van RIZIVstatistieken in verband met
prostaatkanker
Biopsies

De cijfers van het RIZIV leren ons nog veel
meer. Met de invoering van MRI (magnetische
resonantie imaging of beeldvorming) zou het
aantal biopsies kunnen dalen en het aantal
biopsies is nauwkeurig gekend. Het tabelletje (3)
geeft de cijfers.

Het aantal biopsies daalt zonder twijfel sedert
2006, of dit verklaard kan worden door het gebruik

Figuur 2: Evolutie van het aantal biopsies sedert 2006

van beeldvorming kan hier niet uit afgeleid
worden. Figuur 2 toont de evolutie van het aantal
biopsies.

Radicale prostatectomie

Ook hiervoor hebben we nauwkeurige cijfers
evenals voor het aantal robot-geassisteerde
procedures. Voor deze laatste wordt een
bijkomende terugbetaling voorzien op voorwaarde
dat de behandelende arts aan enkele
voorwaarden voldoet. Daardoor zullen nooit alle
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robot-geassisteerde procedures geteld worden
aangezien niet iedereen de moeite neemt om te
registreren.
Het tabelletje geeft het aantal procedures
zowel het totaal aantal als het aandeel van de
robot-geassisteerde prostatectomieën.

Tabel 4: Prostatectomie, totaal aantal en robotgeassisteerde (RALP)
Jaar
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

RP all
3547
3192
3198
3253
2932
3286
3132
2675
2675
3037

RALP
42
868

1297
1251
1406
1652

Het aantal operaties daalt sedert 2006 maar
steeg in 2015 opnieuw significant. Wij hebben
daar geen verklaring voor. Het aandeel van de
robot-geassisteerde procedures blijft wel
toenemen hetgeen niemand verwondert ook al is
het resultaat van de RALP nog niet aantoonbaar
beter dan een open operatie, de jury is nog niet
terug. Figuur 3 toont de evolutie van het aantal
chirurgische behandelingen en de toename van
de robot-geassisteerde procedures (groen).

pathologisch laboratorium een vereiste.

Tabel 5 toont sedert 2004 tot en met 2013 de
cijfers voor België.
Jaar

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Aantal
9.735
9.709
9.254
8.976
8.810
8.681
8.663
9.036
8.288
7.909

Evolutie
(j-1=100%)
-0,27
-4,69
-3,00
-1,85
-1,46
-0,21
4,31
-8,28
-4,57

Figuur 4 toont tenslotte de evolutie van het
aantal diagnoses.

Figuur 4: Evolutie van het aantal diagnoses van
prostaatkanker zoals gerapporteerd in België

Het is duidelijk, het aantal diagnoses daalt met
in 2011 een wat vreemde uitschieter. 2011 was
het jaar waarin de algemene “screening” van
mannen vanaf de leeftijd van 50 jaar zonder
verhoogd risico werd uitgesloten van terugbetaling
(vanaf 1 februari 2011).

Figuur 3: Evolutie van het totaal aantal radicale
prostatectomieën (PE’s) (blauw) en het aantal robotgeassisteerde RALP’s (groen), Voor elk jaar staan de RALP’s
in groen links van de blauwe zuil voor hetzelfde jaar.

Diagnoses van prostaatkanker

Om die aantallen te volgen hebben we de
Stichting Kanker Register die in België de cijfers
over kanker zorgvuldig verzamelt vanuit diverse
bronnen om een en andere dubbel te controleren.
Zij weten bijvoorbeeld op basis van de rapporten
van clinici en laboratoria hoeveel
prostaatkankerdiagnoses er elk jaar gesteld
worden. Daarbij is een bevestiging vanuit een

Een laatste interessant gegeven is nagaan
hoe effectief de biopsies zijn. Indien er zeer
nauwkeurige criteria gebruikt worden alvorens
men overgaat tot het nemen van biopsies zou
men bijna 100% trefzeker moeten zijn. Maar heeft
men dan nog biopsies nodig?
In figuur 5 zie je sedert 2006 de verhouding
tussen het aantal biopsies en het aantal
diagnoses. Daaruit blijkt dat het percentage
positieve biopsies duidelijk aan het toenemen is.
Of dit tot meer hoog risico kankers zal leiden zal
later nog moeten blijken. Vandaag is het te vroeg
om daartoe een besluit te trekken.

Besluit

België is een vreemd land, voor sommige
activiteiten is het bijna onmogelijk om aan cijfers
te geraken. De staatsfinanciën zijn daar een
voorbeeld van. Anderzijds hebben wij voor de
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Figuur 5: Evolutie van de verhouding tussen het aantal
diagnoses en het aantal biopsies in procent.

volksgezondheid en de geneeskunde de beste
cijfers in Europa. Als je het aantal PSA-testen in
andere landen zou willen kennen is dat
onbegonnen werk, ze bestaan gewoon niet. Maar
aangezien België georganiseerd is in een
geneeskunde waarbij elke prestatie afzonderlijk
vergoed wordt, telt men hier ook alles. Alleen,
indien er geen terugbetaling voorzien is, zoals
voor vrij PSA, weten we evenveel als de doorsnee
Fransman, met name niets.

Dus, goede punten voor België, applaus.
Kunnen we met deze cijfers iets doen? Wel zeker,
we kunnen verder gaan dan de resultaten van erg
goede klinische testen over prostaatkanker
screening zoals de ERSPC-studie, wij kunnen
naar de volledige Belgische bevolking kijken. En
dan zien we dat niet zowat één op tien PSA-tests
tot een biopsie leidde, maar dat in België slechts
1,3% van de PSA-tests aanleiding gaf tot een
biopsie, want vandaag kennen we niet het aantal
niet terugbetaalde PSA-bepalingen.
Bovendien weten wij dat het aantal positieve
biopsies van jaar tot jaar toeneemt. Dit is niet
alleen maar goed nieuws, het risico dat we bij
bepaalde mannen geen biopsies nemen en die
toch prostaatkanker hebben, neemt dan ook toe.
Bij borstkankeropsporing is het percentage
positieve biopsies ruwweg één derde.

Bronnen van de data: RIZIV,Rijksinstituut voor
Ziekte en Invaliditeitsverzekering en de Stichting
Kanker Register

Agenda!!
Zaterdag 21-10-2017:
Symposium Mechelen
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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

PI 16(2017)1 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie 18/02/17 12:24 Pagina 24

EEN HARDE NOOT OM TE KRAKEN
De prostaat van een man is dan al niet groter dan een walnoot,
maar, dat wil niet zeggen dat we hem moeten miskennen

Naar schatting zal één man op zeven tijdens zijn leven met een vorm van
prostaatkanker geconfronteerd worden.

De meerderheid van deze prostaatkankers zijn van het laag-risico type en
evolueren traag, hebben zelden een behandeling nodig en worden even zelden
levensbedreigend.

Prostaatkankers van gemiddeld en hoog-risico daarentegen vereisen
onmiddellijke aandacht van zodra ze ontdekt worden. Een vroegtijdige
behandeling is essentieel om een evolutie naar een metastase, die fataal kan
aflopen, te voorkomen. Deze vroege vormen van prostaatkanker veroorzaken
meestal geen symptomen, op zijn hoede zijn is dan ook essentieel. Vanaf de
leeftijd van 45 jaar is het best dat elke man aan zijn arts om een PSA-test
vraagt. Het resultaat van deze eenvoudige test kan informatie opleveren over de
gezondheidstoestand van de prostaat en of verdere testen aangewezen zijn.
www.europa-uomo.org/awareness

