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

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

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

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

Wij Ook Belgium

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

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

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

PROSTAATinfo
Nieuwsbrief van Wij Ook Belgium
Oplage 4.000 ex.

ISSN:1782-0847
Prijs per nummer 5 euro
Inbegrepen in het lidgeld
16e jaargang september 2017
© 2017 Alle rechten voorbehouden

Verantwoordelijke uitgever
Luc Dewilde - Antwerpen
PROSTAATinfo wordt viermaal per jaar
uitgegeven door Wij Ook Belgium.  Het wordt
verspreid naar leden, urologen, huisartsen en
uitgedeeld op belangrijke symposia en verstuurd
aan abonnees en opinieleiders.
De inhoudelijke verantwoordelijkheid van elke
bijdrage ligt bij de auteur.

PI 16(2017)3 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie  12/09/17  12:06  Pagina 2



je bent een talent in het relativeren. Voor Jan-modaal
blijft de kanker in de rugzak zitten waardoor de
onderliggende onrust ook aanwezig blijft. Een reden
voor deze onrust is het onbekende in de toekomst.
Ook al weten we allemaal dat er ooit een einde aan
ons leven komt, toch is dat anders als je kanker hebt. 

Ja, je kan met kanker sterven van een andere
doodsoorzaak zoals die verre oom of die jonge
vriendin. Maar als je de diagnose van kanker hebt
gehad komt een mogelijke doodsoorzaak zich
aanmelden. Je kan van kanker sterven, bij
prostaatkanker 1.500 mannen per jaar voor België.
Van kanker sterven heeft ook geen goede reputatie,
het is slepend, er is pijn mee gemoeid en zelfs als je
weet dat het voor binnenkort is komt het toch
onverwacht.

Het kan ook optreden na een lange periode van
zich goed voelen en dan is hervallen vaak zeer
onaangenaam. De emoties vieren hoogtij en de
informatie stroomt binnen. Dat is het moment waarop
onze lezers van PROSTAATinfo en de deelnemers
aan onze informatieve activiteiten duidelijk in het
voordeel zijn. Jarenlang hebben zij soms informatie
over nieuwe behandelingen in kleine dosissen tot zich
genomen zodat zij op het moment van de herval zelf
uit de losse pols een aantal mogelijke behandelingen
kunnen opsommen. 

En dat, dat geeft emotionele rust. De mens heeft
per definitie schrik voor het onbekende. Wij Ook biedt
de prostaatkankerpatiënten een massa informatie
over zijn ziekte in verwerkbare hoeveelheden zodat
de angst voor het onbekende, de toekomst wat
gemilderd wordt.

Daarom verwachten wij iedereen op de Europese
Patiëntendag te Hasselt op 23 september, als bonus
kan je daarna nog naar de kermis…
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Het is niet dat we vanaf nu editorialen in het
Engels gaan schrijven maar het klinkt gebald.
“Information overload” wil zoveel zeggen als een
overdaad aan informatie. Dat is iets wat wij als
patiënten goed kennen, het gaat er namelijk niet om
dat er te veel informatie beschikbaar is maar wel dat
er zoveel informatie wordt aangeboden dat onze arme
hersentjes het laten afweten en gaan blokkeren.

Dat gebeurt bijvoorbeeld op het moment dat je
van de uroloog de diagnose van je kanker mag
vernemen. Niets is meer wat het leek en alles wordt
anders. Alles wordt in het teken van kanker gezien. Je
emoties nemen de boventoon en je komt vanzelf in
een “emotional overload” terecht. Je emoties
blokkeren je begripsvermogen en je hoort vanalles
maar het dringt niet door. Dat is het moment waarop
je tweede hoofd, dat van de partner die met je mee is
gekomen moet overnemen. Je partner of copain mag
het hoofd koel houden en luisteren en capteren, ook
al is dat niet altijd gemakkelijk voor je partner.

Later in je kankerreis komt er steeds weer veel
informatie op je af en sommige (de meeste) patiënten
haken dan bewust af. Zij wensen niet meer met hun
ziekte geconfronteerd te worden en lezen niet meer
bij, gaan niet naar een café santé of volgen geen
interessant gesprek.

Hebben zij gelijk? 
Wel, indien hun kanker gestabiliseerd is kan dat

hun een grote gemoedsrust geven en uiteraard tijd
opleveren die aan andere bezigheden kan besteed
worden. Er zijn allicht vrienden, (klein-)kinderen en
een partner die ook graag de draad van het leven
terug willen opnemen, “het heeft al lang genoeg
geduurd!”. 

Maar toch is dat voor velen niet de meest
optimale oplossing. Kanker gaat namelijk nooit weg of
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Editoriaal: Information overload -
Emotional overload
Erik Briers, Hoofdredacteur PROSTAATinfo
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3.000.000
In Europe (EU 27, 2012) 3.000.000 men live with prostate cancer.
Each year 360.000 men learn that they have prostate cancer

and 71.000 die of prostate cancer. Both numbers increase every
year.

Europa Uomo is a confederation of 22 representative national
patients’ support groups for prostate diseases in general and

prostate cancer in particular. 

Hence, we call for the commitment and action necessary for
men to have timely access to the right treatment. Specifically,

we call on:

1] Recognition by governments of the morbidity and mortality
burdens of prostate cancer.

2] Commitment from governments to ensure sustainable support
for basic and clinical research for new biomarkers and cancer

treatment trials.

3] Health professionals to educate the public about the risk
factors for prostate cancer, such as family history

4] Physicians to tailor treatment for the individual patient through
the appropriate use of PSA testing avoiding over and

undertreatment. 

5] Society to build partnerships in helping to reduce the burden of
the disease as well as identify common action and reducing the

existing inequalities on access to treatment.

EUROPA UOMO
The European Prostate Cancer Coalition

Secretariat
Lange Gasthuisstraat 35-37
2000 Antwerpen - Belgium

Tel.: +32.3.338.91.54
Fax.: +32.3.338.91.52

E-mail: europauomo@skynet.be ©
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Wanneer de
diagnose gesteld is
van prostaatkanker, is
het voor een patiënt
heel belangrijk om te
weten wat de
behandelmogelijk-
heden zijn en of er nog
een kans bestaat op
volledige curatie
(genezing). 

Indien er sprake is
van een niet
uitgezaaide prostaatkanker zal binnen een
multidisciplinair overleg nagegaan worden of de
patiënt voldoet aan bepaalde criteria en of er één
of meerdere lokale behandelmogelijkheden
aangewezen zijn.

Naast actieve opvolging (active surveillance)
bij specifiek laaggradige tumoren vormen chirurgie
(radicale prostatectomie) of/en bestraling hierbij
de hoeksteen in de behandeling van
gelokaliseerde prostaatkanker.

Chirurgie voor prostaatkanker wordt aanzien
als een relatief complexere procedure gezien de
anatomisch moeilijke bereikbaarheid doordat de
prostaat achter het schaambeen ligt, gesitueerd in
het diepste van het kleine bekken en omringd
door allerlei structuren die een belangrijke rol
spelen in de urologische functionaliteit (o.a.
urinaire sluitspier en erectiezenuwen). 

De bedoeling is dan om op een oncologisch
veilige wijze de prostaat in zijn geheel te
verwijderen waarbij gepoogd wordt om zo weinig
mogelijk impact te hebben op de continentie
(ophouden van urine) en potentie
(erectievermogen).

Hoewel de klassieke open radicale

prostatectomie reeds vanaf de
jaren ’50 werd beschreven,
is deze pas vanaf de
jaren ’80 echt
gestandaardiseerd met
de beschrijving van de
zenuwsparende techniek.

In de zoektocht naar
continue verbetering van de
chirurgische techniek zijn er dan
de voorbije jaren verschillende evoluties geweest
gaande van aanpassingen binnen de klassieke
open chirurgie tot de ontwikkeling van de
minimaal invasieve technieken zoals laparoscopie
(kijkoperatie) en robotchirurgie.

In Vlaanderen sinds 2002 en in Nederland
(maar dan pas meerdere jaren later) wordt de
robot-geassisteerde techniek nu het meest

gehanteerd gezien
er, mits een
leercurve, toch
bewezen voordelen
zijn wat betreft
pijncontrole, versneld
herstel, beperking
van bloedverlies
maar met
gelijkaardige
resultaten op langere
termijn qua
oncologische en
functionele uitkomst,
dit in vergelijking met

de klassieke open methode.
De evolutie die we nu merken en die vooral

wordt geïnspireerd door ervaringen in Duitsland
en sinds recent ook in Nederland is dat
prostaatkankerchirurgie meer en meer via
samenwerkingsverbanden gecentraliseerd wordt
in hoog volume centra. Hierbij is uit
kwaliteitsregistraties gebleken dat door
concentratie betere resultaten worden bereikt en
hierdoor een vermindering van het percentage
ongewenste effecten zoals incontinentie en
impotentie. En dit zowel voor open als voor
robotchirurgie.

De belangrijkste vraag die je als patiënt die
geopereerd moet worden kan stellen is dan ook
‘hoeveel ervaring heeft de chirurg, met of zonder
de robot’.

PROSTAATinfo 16(2017)3 p-5

Chirurgie bij prostaatkanker
Dr. Tom Tuyten
Kliniek voor Urologie Hasselt

EPP
2017
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Radiotherapie =
bestralingen =
behandeling d.m.v.
ioniserende stralen.

Radiotherapie is,
naast operatie, een
lokale behandelings-
methode voor
prostaatkanker. 

De keuze van
behandeling en de
indicatie voor een
bestralingsbehandeling wordt steeds gesteld in
het multidisciplinair oncologisch overleg waar alle
betrokken artsen aanwezig zijn.

We maken een onderscheid tussen uitwendige
bestraling en brachytherapie (inwendige
bestraling).
Uitwendige bestraling
Bij uitwendige bestraling komt de patiënt

gedurende een 7-tal weken, dagelijks naar de
bestralingsafdeling voor een bestralingssessie van
enkele minuten. De bestraling is pijnloos. Dankzij
moderne, zeer gerichte bestralingstechnieken en
goede voorbereiding kunnen de nevenwerkingen
tot een minimum beperkt worden. Na enkele
weken kunnen er tijdelijk irritatieve klachten van
darm en blaas ontstaan. 

Brachytherapie
Bij brachytherapie worden er, tijdens een korte

narcose, radioactieve zaadjes geplaatst t.h.v. de
prostaat. Gedurende enkele maanden komt de

dosis langzaam vrij. Enkel
patiënten met een beperkt
stadium prostaatkanker
en zonder vooraf-
bestaande plasklachten
komen voor deze
behandeling in
aanmerking. 

Radiotherapie wordt verder ook
toegepast als aanvullende behandeling bij
meer uitgebreide tumoren of als
vroegtijdige ‘salvage’ behandeling bij PSA
stijging/lokaal herval na vroegere operatie
in afwezigheid van uitzaaiingen.

Tenslotte kan, bij patiënten met
uitgezaaide prostaatkanker, een bestraling
gebruikt worden om pijnlijke uitzaaiingen

t.h.v. het bot te behandelen. Hiervoor zijn slechts
1 of enkele sessies noodzakelijk.

PROSTAATinfo 16(2017)3 p-6

Bestralingstherapie
Dr. Leen Noé
Jessa Ziekenhuis Hasselt

EPP
2017
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Incontinentie:
van druppelen
tot en met de
kunstsfincter.
Urineverlies is na

een prostaatkanker-
operatie minder
frequent voorkomend
dan erectieproblemen.
Daarentegen is
incontinentie echter
sociaal veel erger dan de meer voorkomende
erectieproblemen. Bij lichte vormen van
incontinentie kan kinesitherapie met
bekkenbodemspieroefeningen een oplossing
bieden. Doorgaans zijn medicamenten hiervoor
niet geschikt. Bij relatief beperkt urineverlies van
minder dan 200 cc per dag kan een male sling
geplaatst worden, dit is vergelijkbaar met de
incontinentiebandjes die bij vrouwen geplaatst
worden zoals TOT, TVT, etc. Deze behandeling
wordt door het ziekenfonds niet terugbetaald en
kost de patiënt bijna 2000 Euro. Bij definitieve en
meer ernstige vormen van urineverlies wordt
meestal gekozen voor een artificiële urinaire
sfincter, een kunstmatige sluitspier. Het meest
courante type op de markt is AMS 800. Deze
behandeling wordt zo goed als volledig
terugbetaald door het ziekenfonds. Deze sfincter
wordt meestal geplaatst via een incisie perineaal

(tussen aars en balzak)
en een tweede incisie in
de liesstreek. De techniek
die wij toepassen is de
penoscrotale toegangsweg
waarbij een insnede wordt gemaakt op de
overgang penis-balzak, net zoals bij het plaatsen
van een erectieprothese.
Impotentie: van niet meer nodig
tot een implantaat.
Impotentie is eigenlijk niet hetzelfde als

erectiele dysfunctie; erectiele dysfunctie beslaat
behalve onvoldoende erectiehardheid ook
problemen met erectieduur, libido, ejaculatie en
orgasme. Dit zijn allemaal verschillende entiteiten.
De diagnose wordt doorgaans gesteld met een
bloedvatonderzoek, met name de dopplertest.
Eventueel kunnen nachtelijke erectiemetingen en
hormoonbepalingen van nut zijn. Sinds 1998 is
Viagra op de markt, ondertussen zijn er heel wat
alternatieven beschikbaar (Levitra, Cialis, Spedra).
Een andere behandeling is de mogelijkheid met
intracaverneuze injecties rechtstreeks in het
zwellichaam. Nog een ander alternatief dat niet
populair is omwille van omslachtigheid is de
mogelijkheid van een vacuümpomp. Bij definitieve
erectieproblemen wordt daarom bij patiënten die
dit wensen, doorgaans gekozen voor een
heelkundige oplossing, met name een
erectieprothese. In dit geval wordt bij de meeste
patiënten een opblaasbare 3-delige prothese
geplaatst. Deze ingreep gebeurt eveneens langs
penoscrotale weg en behoeft een opname van 48
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Nevenwerkingen en wat
doen we er aan?
Prof. Dr. Koenraad Van Renterghem
Jessa Ziekenhuis, UZ Leuven & UHasselt

EPP
2017

PI 16(2017)3 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie  12/09/17  12:06  Pagina 7



uur in het ziekenhuis. Deze ingreep wordt quasi
volledig terugbetaald door het ziekenfonds.
Besluit
Incontinentieproblemen en erectieproblemen

zijn zeer frequent bij patiënten die behandeld
worden voor prostaatkanker. Weet dat er

oplossingen bestaan waarover steeds gepraat kan
worden met uw behandelende arts. Het is van
groot belang om bij deze problematiek ook de
partner te betrekken.
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Mijn PSA is terug gestegen
en ik ben behandeld,
wat nu?
Dr. Bert Goossens
Kliniek voor Urologie Sint-Truiden

PSA is een
bloedtest die na een
behandeling voor
prostaatkanker
belangrijker wordt dan
ervoor. PSA kan
onnodige ongerustheid
veroorzaken voor een
behandeling, maar
zeker ook erna. 

Een voorwaarde
voor opvolging is dat
de prostaattumor PSA aanmaakte voor de
behandeling. Een tumor die geen PSA aanmaakt
kan logischerwijze niet met PSA-bepalingen
opgevolgd worden. 

Na verschillende behandelingen zijn de
normaalwaarden voor PSA verschillend.
Ziekterecidief betekent niet altijd nood aan
therapie. Soms kan een opvolging volstaan. 
Na radicale prostatectomie
Bij voorkeur is een PSA–waarde 6 weken na

radicale prostatectomie onmeetbaar. Een
onmeetbare PSA wordt echter niet steeds bereikt.
Waarden tot 0,04 ng/ml zijn doorgaans te
verklaren uit beperkte PSA–productie in kliertjes in
de plasbuis. Een PSA-verhoging vanaf 0,2 ng/ml
is een bewijs van ziekterecidief na operatie. De
waarden tussen 0,04 en 0,2 zijn individueel te
interpreteren. Hoe hoger de waarde hoe meer
kans op ziekterecidief, hoe lager hoe minder. Het
onderzoek van de prostaat (is de tumor met
zekerheid helemaal verwijderd), de agressiviteit
van de tumor en verandering van PSA in de tijd

zijn belangrijk bij het
interpreteren.
Na radiotherapie
Na externe radiotherapie en brachytherapie

daalt de PSA–waarde langzaam en soms
onregelmatig Vooral brachytherapie kan
schommelingen veroorzaken die onnodige
ongerustheid kunnen veroorzaken. Anders dan na
een operatie blijft het prostaatweefsel aanwezig.
Ook PSA kan dus nog geruime tijd geproduceerd
worden. Het kan maanden à jaren duren
vooraleer de waarde naar een dieptepunt zakt. De
laagste gemeten waarde noemt men nadir en
geldt als vergelijking voor de toekomst. Hoe lager
de waarde zakt, hoe meer kans op blijvende
genezing. Een stijging met 2 ng/ml ten opzichte
van de nadir is hier bewijzend voor ziekterecidief.
Tijdens hormonale therapie met
LHRH-medicatie
Een PSA–stijging tijdens hormonale therapie

kan wijzen op ziekteprogressie. Een meting van
het testosterone (mannelijk hormoon) kan tonen of
de hormonale therapie het mannelijk hormoon
voldoende onderdrukt (castratiewaarde). Als dat
het geval is, is een PSA-stijging (> 2 ng/ml en
150% van de nadir) bewijzend voor
ziekteprogressie. Er wordt dan gesproken over
castratieresistente prostaatkanker (CRPC). Bij
CRPC worden andere bloedwaarden en medische
beeldvorming belangrijker dan PSA bij het maken
van de juiste keuzes.

EPP
2017
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22% van de
gediagnosticeerde
mannen heeft een
eerstegraads verwant
(vader, broer of beide) met
dezelfde ziekte. (Frank et al. Population
landscape of familial cancer. Sci Rep
2015;5:12891)
High-risk early onset
In geval van een high risk en early onset (≤ 55

jaar) prostaatcarcinoom wordt aan de
eerstegraads verwanten aangeraden om met PSA
screening te starten vanaf de leeftijd van 40-45
jaar. (Johnston et al. An evaluation of a selective
prostate cancer screening program using family
history as a supplementary screening tool to PSA:
Results from the ProtecT trial. Eur Urol Suppl
2017; 16(3);e404)
BRCA-1/2 erfelijke factoren
Een BRCA-1/2 mutatie moet onderzocht

worden in families met multipele gevallen van
early-onset prostaat-, borst- en/of ovariumkanker.
Mannen uit deze families worden aangeraden
vanaf de leeftijd van 40 jaar hun PSA te laten
testen. Bij BRCA-2 mannen dient het
screeningsinterval korter te zijn en de PSA
drempelwaarde lager. (Akbari et al. The impact of
a BRCA2 mutation on mortality from screen-
detected prostate cancer. Br J Cancer
2014;111:1238-40)
Basiswaarde PSA is belangrijk
Belangrijk is de baseline PSA-waarde op deze

leeftijd. Indien dit ≤ 1 µg/L bedraagt, kan het
screeningsinterval verlengd worden. (Callerot et
al. Prostate cancer screening in high risk families:
Should PSA testing be performed yearly in first
degree relatives with baseline PSA ≤ 1 ng/mL?
Eur Urol Suppl 2017; 16(3); e416)
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Mijn familie is ook ziek, is er
hulp?
Dr. Dries Mortier
Kliniek voor Urologie, AZ Vesalius, Tongeren

EPP
2017De diagnose en

behandeling van
kanker gooien het
leven van de patiënt
grondig overhoop. Het
neemt vanaf de
diagnose een groot
deel van het leven van
de patiënt in. Niet
enkel de patiënt maar
ook zijn onmiddellijke
omgeving deelt in de
klappen. In de eerste
wordt de partner betrokken partij, doch de hele
familie wordt deelgenoot van het hele proces.
Vaak wordt dan ook terecht gesteld, ‘Kanker heb
je niet alleen’. Niet enkel de fysieke, doch ook de
psychologische en relationele gevolgen zijn vaak
groot. 
Communicatie en lotgenoten
Een kankerdiagnose kan veel vragen,

onzekerheden en hevige emoties met zich
meebrengen. Deze twijfels en emoties treffen niet
enkel de patiënt maar ook zijn partner, familie en
dichte vrienden. Communicatie is hierin van niet
te onderschatten belang. Steun zoeken bij
prostaatkanker lotgenoten helpt om anderen te
ontmoeten die zich in dezelfde situatie bevinden.
Het is belangrijk om voldoende te leren over
prostaatkanker, op die manier verstaat de
mantelzorger beter wat de patiënt doormaakt. De
partner of familie laten deelnemen in de
behandeling biedt steun aan de patiënt en zorgt
voor een beter begrip van de mantelzorger. Niet
alleen de patiënt maar ook zijn partner kan vragen
stellen en bijleren indien deze de patiënt vergezelt
op de verschillende contactmomenten met de
behandelende arts.
Erfelijkheid
Mannelijke familieleden van de patiënten

stellen zich misschien de vraag, ‘wat betekent dit
voor mij’? Prostaatkanker heeft een belangrijke
familiale component doch de genetische
achtergrond hiervan is grotendeels nog onbekend.
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Paul werd geboren op 14 juni 1947. Hij
groeide op in hartje Antwerpen waar zijn ouders
een kleinhandel hadden. Na zijn middelbare
studies studeerde hij geneeskunde aan de Vrije
Universiteit Brussel. In 1975 begon hij zijn
specialisatie in de urologie bij Professor Louis
Denis in het Middelheimziekenhuis in Antwerpen.
Na zijn specialisatie startte hij zijn carrière als
uroloog in het Sint Elisabethziekenhuis aan de
Leopoldstraat in Antwerpen, aanvankelijk onder
de vleugels van het OCMW, later vanaf 2004 deel
uitmakende van het ZNA Ziekenhuisnetwerk
Antwerpen. Hij was ook lid van het “Causes of
Death Committee” van de studie Vroegopsporing
Prostaatziekten Antwerpen van bij de oprichting
van dit comité in 2001. Hij bleef actief tot zijn op
rust stelling in juni 2012. Nadien volgde hij nog les
aan de Kunstacademie tot hij op 13 februari 2015
slachtoffer werd van een tragische val. Na een
hospitalisatie in het Sint Augustinusziekenhuis in
Wilrijk verbleef hij tot zijn overlijden in het
woonzorgcentrum Mayerhof in Mortsel. 

Op professioneel gebied was Paul zeer
pragmatisch. Hij was een zeer aangename en
waardevolle collega die zijn patiënten een warm
hart toedroeg. Op de werkvloer had iedereen in
zijn omgeving veel respect voor hem en door de
verpleegkundigen werd hij de hemel ingeprezen.
Behalve een opperbeste “patron” was hij ook een

begripvolle vaderfiguur. Tijdens zijn raadplegingen
deed hij niets liever dan met zijn patiënten in
discussie te treden over allerlei onderwerpen. Hij
had over alles wat in Antwerpen gebeurde een
weldoordachte eigen mening die hij met veel
zwier kon verdedigen. Zijn gevoel voor droge

humor en zijn anekdotes en
herinneringen over
beroepservaringen waren
legendarisch. De grappigste
dingen gingen over zijn lippen met
een uitgestreken gezicht. Hij was
ook een Bourgondiër in hart en
nieren en een zeer aangename
tafelgast. Paul, ik zal je missen,
niet enkel beroepsmatig als
collega, maar ook, zo niet meer,
als mens en als vriend op wie ik
steeds kon terugvallen voor je
wijze woorden en goede raad. 

Op zaterdag 6 mei organiseerde OCA
(Oncologisch Centrum Antwerpen) haar vierde
benefietconcert in het prachtig kader van de 15de
eeuwse Onze-Lieve-Vrouwe kapel van het
congrescentrum Elzenveld. 

En het was weer Tatjana Scheck die voor een
prachtig programma had gezorgd met optreden
van de “Viooltjes van Zuidgeluid”. De vzw
Zuidgeluid werd door Tatjana opgericht in 1998
waarbij zij in muziekworkshops kinderen op een
zeer laagdrempelige manier laat musiceren
volgens de moedertaalmethode ontwikkeld door
Professor Shinichi Suzuki. De Suzukimethose
stimuleert het natuurlijk leervermogen dat
sluimerend in ieder kind aanwezig is en leert hen
muziek aan zoals dat gebeurt bij het aanleren van
de moedertaal. En omdat Suzuki violist was, kon
hij dat uiteraard het best aan de hand van
vioolspel. De voornaamste bedoeling van deze
methode is zeker niet grote muzikale artiesten
voort te brengen maar wel jonge kinderen de
vreugde van het musiceren leren ontdekken. De
Kinderen van Zuidgeluid werden op de piano
begeleid door Jantien Brys. Jantien groeide op in
Ronse en kreeg haar opleiding aan de
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Dr. Paul Van Vliet
(†13 mei 2017)
Dr. L. Dewilde

OCA concert 2017
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Kunstacademie Vlaamse Ardennen waar zij na
piano ook saxofoon en harp studeerde. Op haar
16de begon ze lessen te volgen aan het Kon.
Conservatorium te Antwerpen, o.m. bij Eliane
Rodrigues. Daarna specialiseerde zij zich nog in
liedbegeleiding. 

Het werd een prachtige avond met zeer leuke
en ontroerende momenten om die twintig kinderen
van 3 tot 15 jaar op een podium met hun viool
onder de leiding van Tatjana het beste van
zichzelf te zien geven. 

Na het concert was er nog een aangename
receptie in de mooie Van Gesselzaal, een
voormalige ziekenhuiszaal, waarbij de 200
aanwezigen een aantal uren met elkaar konden
praten en van gedachten wisselen. Afspraak
volgend jaar in de lente voor het jubileumconcert
van OCA.
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CYP17A1 remt en zo de
biosynthese van androgenen
vermindert. Daar waar de
voorgaande studies, de
CHAARTED studie en vooral de
STAMPEDE studie, docetaxel als
eerstelijnstherapie aanbevolen bij
gevorderde prostaatkanker, zou dit
de weg vrijmaken voor een nieuwe
standaardbehandeling. Deze
behandeling verbetert de QOL
(Quality of Life) van patiënt
aanzienlijk, beperkt de
bijwerkingen en wordt per os
ingenomen.

De studie werd uitgevoerd bij
1.200 patiënten met een hoog
risico gemetastaseerde
prostaatkanker ( Gleasonscore >

8, minstens 3 radiologische botletsels en viscerale
metastasen). Bij een gemiddelde follow up van
30.4 maanden hadden mannen die abiraterone
ontvingen 38% minder kans tot overlijden dan de
mannen die placebo kregen. De gemiddelde
overall overleving werd nog niet bereikt in de
abiraterone groep en bedroeg 34.7 maanden in
de placebo groep. Ook het risico op recidief was
beduidend lager in de abiraterone groep. Er
waren wel enkele bijwerkingen die meer
voorkwamen met abiraterone acetaat en
prednisone dan met placebo: hoge bloeddruk (in
20% tov 10% van de mannen), hypokaliëmie
(10.4% tov 1.3%) en afwijkingen van de
leverenzymen (5.5% tov 1.3%). Men moet wel
voorzichtig zijn met de comorbiditeit van vele
oudere patiënten bv. bij mannen met een
verhoogd risico voor cardiale problemen en voor
diabetes. Een ander probleem is de kostprijs, en
het bewijs van een betere kosten-baten
verhouding voor abiraterone moet nog geleverd
worden.

ASCO 2017 meeting
Op de jaarlijkse traditionele meeting van

ASCO (American Society of Clinical Oncology)
begin juni is er op urologisch vlak één studie
voorgesteld die onbetwistbaar boven al de rest
uitstak, de LATITUDE Studie.

Een combinatie van abiraterone acetaat met
een hormoontherapie (LHRH agonist of LHRH
antagonist) bij patiënten met een gemetastaseerd
prostaatcarcinoom geeft een significante
verbetering qua totale overleving en
progressievrije overleving vergeleken met een
hormoontherapie alleen. 

Abiraterone is een geneesmiddel dat specifiek
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“In God we Trust, all others must
bring Data” (W. Edwards Deming,
°1900-1993)
In onze vorige bijdrage hadden wij als

statement gesteld dat bijna alle onderzoekers hun
werk zeer integer uitvoeren. 
Klinische proeven, België
nummer twee
Na Denemarken is België op Europees vlak

leider in klinische proeven. In 2015 steeg het
aantal aanvragen in ons land met 6% en in 2016
nog maar eens met 5%. In 2016 liepen er in ons
land 1399 klinische studies naar innoverende
geneesmiddelen. 12% van alle klinische studies in
de Europese Unie worden in België uitgevoerd.
Hiervan heeft 20% betrekking op kanker, 25% op
gastro-intestinale aandoeningen en 23% op virale
aandoeningen. Een studie is niet enkel interessant
voor wetenschappelijk onderzoek, maar biedt aan
een aantal patiënten toegang tot innovatieve
behandelingen die courant nog niet beschikbaar
zijn. Wat België in dit verband aantrekkelijk maakt
voor de farmaceutische industrie zijn de korte
termijnen tot het bekomen van een goedkeuring
tot het opstarten van een studie, de hoogstaande
klinische expertise en de goede samenwerking
tussen de academici en de farma-industrie. Deze
benijdenswaardige toppositie van België inzake
klinische proeven moeten wij trachten te
behouden en te versterken want het brengt
onmiskenbare voordelen mee voor de patiënten,
hun artsen, de onderzoekers en onze economie. 
Klinische proeven, fase 0
“What we find changes who we
become” (Peter Morville)
Een nieuw geneesmiddel op de markt brengen

is een langdurig proces. Het duurt gemiddeld 6
jaar teneinde een potentiële molecule met
gezondheidsvoordelen te ontdekken. Op 10.000
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In de schaduw van Kos:
“Over wetenschappelijk onder-
zoek en wetenschappelijke
fraude” (Deel 2)
Dr. Luc Dewilde

geselecteerde moleculen zal slechts één ervan
kunnen ontwikkeld worden als geneesmiddel. Pas
na die eerste fase waarbij de chemische en
farmaceutische kenmerken werden onderzocht
kan een studieprogramma opgestart worden.
Aanvankelijk door preklinische testen op
celculturen en bij dieren waarbij doeltreffendheid
en veiligheid van de nieuwe molecule nagegaan
wordt. Deze screeningfase (Fase 0) kan wel 3 à 4
jaar in beslag nemen. 
Klinische proeven, fase 1
Tijdens de daaropvolgende fase (Fase 1:

veiligheid en toxiciteit) wordt bij een beperkt aantal
(8-12) gezonde vrijwilligers onderzoek gedaan
met microdosering van het product om de
opname van de molecule door het lichaam te
analyseren, en eventuele bijwerkingen te
ontdekken. Een tweede betrachting is de optimale
bruikbare dosering van de medicatie te bepalen.
Deze fase heeft plaats in een eenheid voor
klinisch geneesmiddelenonderzoek waarbij de
vrijwilliger 24 uur wordt geobserveerd onder
artsenbegeleiding. Na de eerste toediening onder
toezicht van een minimale dosis, wordt deze
progressief verhoogd over een ambulante periode
van 14 dagen met controleonderzoeken en
bloednamen op regelmatige basis. 
Klinische proeven, fase 2
Fase 2 heeft betrekking op een beperkte

groep (8-12) patiënten die zich als vrijwilligers
opgeven. Hierbij wordt de doeltreffendheid van het
geneesmiddel nagegaan en de minimaal
werkzame dosis voor een welbepaalde
aandoening op basis van de bevindingen in Fase
1. 
Klinische proeven, fase 3
Zodra men de optimale doseringen van de

medicatie heeft kunnen bepalen gaat men de
testen in Fase 3 uitbreiden naar een grotere groep
(100- >1.000) vrijwilligers en gerandomiseerde
testen uitvoeren met dubbelblinde studies waarbij
vergeleken wordt met placebo en/of bestaande
behandelingen. Bijzondere aandacht wordt hier
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geschonken aan doeltreffendheid en eventuele
nevenwerkingen. 
Europees Geneesmiddelen
Agentschap (EMA)
Pas nadien zullen de resultaten op Europees

vlak geëvalueerd worden door de EMA, het
Europees Geneesmiddelen Agentschap dat in
Londen gevestigd is, een samenwerkingsverband
tussen wetenschappelijke medische instellingen
uit de lidstaten. Deze zal de Europese Commissie
adviseren over een vergunning om het nieuwe
medicijn op de markt te brengen. Nadien kan pas
een studie Fase 4 opgestart worden op een heel
grote patiëntenpopulatie waarbij het reële product
toegediend wordt om de doeltreffendheid op lange
termijn te kunnen beoordelen. 
“An expert is one who knows
more and more about less and
less until he knows absolutely
everything about nothing”
(Nicholas Murray Butler, °1862-
1947)
Studieprotocol
Uiteraard moet een studieprotocol eerst

goedgekeurd worden door een erkend ethisch
comité. De rekrutering van vrijwilligers voor de
eerste twee fasen gebeurt via advertenties in
kranten en tijdschriften die ook goedgekeurd
moeten worden vóór publicatie. Alle vrijwilligers
worden opgenomen in een databank. Wanneer
men een vrijwilliger of een patiënt voorstelt deel te
nemen aan een klinische proef, moeten het
verloop en de omstandigheden, de voordelen en
de risico’s duidelijk uitgelegd worden en kan hij
uiteraard steeds weigeren deel te nemen aan het
onderzoek. In Fase 3 en 4 gebeurt de rekrutering
meestal via een ziekenhuisarts. Het geven van de
informatie betreffende de studie, die steeds op
voorhand door het ethisch comité moet worden
goedgekeurd, gebeurt zowel mondeling als
schriftelijk en een schriftelijke toestemming is
steeds vereist. Iedere verwikkeling tijdens de
studie moet onmiddellijk gemeld worden aan de
farmaceutische firma, die het op zijn beurt moet
melden aan de overheid en aan het ethisch
comité. 
Patiënten vrijwilligers
De vrijwilligers die aan een studie hun

medewerking verlenen leveren aldus een
belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van

nieuwe geneesmiddelen. Deze patiënten kunnen
ook op die manier toegang krijgen tot nieuwe
medicaties die in de handel nog niet verkrijgbaar
zijn. Voor bepaalde patiënten zijn deze medicatie
soms de laatste therapeutische optie. Zij
ontvangen de medicatie op kosteloze basis en
worden bovendien tijdens de studie op medisch
vlak van nabij gevolgd waardoor ze bijdragen tot
een betere kennis en een aangepaste
behandeling van aandoeningen. Tijdens de studie
zijn de patiënten daarenboven verzekerd voor
eventuele complicaties die zich zouden kunnen
voordoen. Zonder klinische studies kan een nieuw
medicijn niet worden geregistreerd en eventueel
terugbetaald worden. Tevens verhogen klinische
studies de expertise en de wetenschappelijke
kennis in ons land, wat onze reputatie ten goede
komt. België geldt als regelgevende autoriteit en is
voorloper voor Europese bepalingen betreffende
het uitvoeren van klinische studies. 
Any fool can make a rule, and any
fool will mind it” (Henry David
Thoreau, °1817-1862)
Wetten in verband met klinische
studies
Een eerste wet dateert van 7 mei 2004 en

heeft betrekking op experimenten op de
menselijke persoon. In deze wet is de verplichting
van een no-fault verzekering opgenomen. De wet
bepaalt ook dat het klinisch onderzoek uitgevoerd
moet worden volgens de internationale richtlijnen
van de Good Clinical Practice, een reeks
standaarden betreffende de ethische en
wetenschappelijke kwaliteit bij het ontwerpen,
uitvoeren, analyseren en rapporteren van
klinische studies. In de wet is ook bepaald dat
ieder onderzoek uitgebreid aan de overheid moet
gemeld worden, die het op haar beurt aan EMEA
meldt.
“Toekomstpact voor de patiënt en
met de farmaceutische industrie”
In juli 2015 ondertekende de minister van

Volksgezondheid Maggie De Block, pharma.be en
Febelgen het “Toekomstpact voor de patiënt en
met de farmaceutische industrie”. Dit pact stelt
een duidelijk actieplan voor gaande tot 2019 om
het Belgisch wereldleiderschap op gebied van
klinische proeven te kunnen behouden binnen het
nieuw Europees regelgevingskader. “Inzake
klinische proeven ontwikkelen we in overleg met
de ziekenhuizen, het FAGG en de industrie een
strategisch plan om onze Europese gele trui te
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behouden” aldus onze minister. Het Toekomstpact
bestaat uit vier delen: 

1. Een betere toegankelijkheid voor patiënten
tot innovatieve geneesmiddelen. 

2. Ondersteuning van de Belgische
leiderspositie op het gebied van farmaceutisch
onderzoek en ontwikkeling. 

3. Een grotere transparantie in de interacties
tussen industrie en zorgverstrekker. 

4. Duidelijke budgettaire afspraken en 
duurzaamheid. “Door het beschikbare budget

beter te besteden”, aldus Diane Kleinermans,
adviseur “klinische studies” op het kabinet De
Block, “ komen er extra middelen vrij om klinische
studies te voeren en innoverende behandelingen
breder toegankelijk te maken voor een groter
aantal patiënten”. 
“Patiënt centered clinical trials,
the road ahead”
In mei 2016 organiseerde pharma.be een

Forum met als titel “Patiënt centered clinical trials,
the road ahead” dat volledig in het teken stond
van de patiënt. Daar werd onder meer het belang
benadrukt van een goede communicatie naar
patiënten en een sterke contributie van
patiëntenorganisaties “vanaf de start van een
studie” (Nele Caeyers, woordvoerder van de
patiëntenorganisatie ReumaNet). Het belang van
de “empowered patiënt” werd sterk naar voor
gebracht. “Er zijn al heel wat stappen gezet, maar
we moeten samen verder werken aan een
sterkere betrokkenheid van de patiënt” (Patricia
Massetti, ondervoorzitser van pharma.be).
Pharma.be, de “Algemene Vereniging van de
Geneesmiddelenindustrie”, is de
koepelorganisatie van ruim 130 innovatieve
farmaceutische bedrijven actief in België. 
Nieuwe Europese verordening
EU536/2014 toepasbaar vanaf
2018
In oktober 2018 wordt de nieuwe Europese

verordening EU 536/2014 van kracht in verband
met klinische proeven. Deze zal een grote
verandering teweegbrengen voor de Europese
onderzoekers. Hiermee wil de Europese Unie een
vereenvoudiging en harmonisering van
procedures voor de indiening, evaluatie en
toekenning van klinische proeven in heel Europa
garanderen. Via een centraal portaal van de EU
zal één aanvraag voor klinische proeven (CTA,
clinical trial authorisation) ingediend moeten

worden door de opdrachtgever voor alle lidstaten
die deelnemen aan de klinische studie. Eén van
de lidstaten zal door de opdrachtgever
aangewezen worden als “rapporterende lidstaat”
die de aanvraag centraal evalueert en vervolgens
één enkel advies levert aan de opdrachtgever en
de andere betrokken lidstaten. 
En Belgische wet sedert 20 april
2017
In dit verband keurde de Kamer op 20 april

2017 een wetsontwerp goed dat de Europese
regel in een wet giet. De nieuwe wet is enkel van
toepassing op klinische studies voor
geneesmiddelen bestemd voor menselijk gebruik
(“interventional drug studies”) en neemt de
meeste bepalingen uit de Europese regelgeving
over. Een onafhankelijk college zal binnen de
FOD Volksgezondheid opgericht worden dat alle
aanvragen voor klinische studies ter evaluatie zal
overmaken aan een ethisch comité. De patiënten
zullen vertegenwoordigd zijn in dat college dat de
opvolging van de studies zal beheren en
coördineren. Eén van de hoofdstellingen is om de
patiënt nog beter te beschermen en elke lidstaat
zal een compensatiesysteem moeten invoeren om
gebeurlijke schade door klinische studies te
vergoeden. In België is die taak weggelegd voor
het geneesmiddelenagentschap. Daarenboven
worden de regels inzake “informed consent”
geharmoniseerd op Europees niveau. De
bedrijven moeten tenslotte binnen een
welbepaalde termijn de resultaten van elke
klinische studie publiceren in een Europese
databank die vrij toegankelijk is. Bij de resultaten
moet bovendien een samenvatting gevoegd
worden die voor een leek op medisch gebied
verstaanbaar is. De Belgische wet die op 22 mei
in het Staatsblad verscheen treedt eind 2017 in
voege, in oktober 2018 wordt de Europese
regelgeving van kracht.
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Kort
Brigitte Dourcy-Belle-Rose 

KCE, 2017
KCE, het federaal kenniscentrum voor de

gezondheid, heeft bijna 300 verslagen
gepubliceerd en hiermee zijn sporen verdiend in
het Belgisch landschap voor gezondheidsbeleid.

Sommige zijn praktisch en mogen tot in de
treuren herhaald. De grote vakantie-uittocht, met
lange vlieguren en beperkte beenruimte,
veroorzaakt elk jaar diepe veneuze trombose in
de benen bij vele toeristen. Het is herhaaldelijk
bewezen dat steunkousen een van de beste
voorzorgsmaatregelen is om dit euvel te
vermijden. Voor mature dames, mensen met
overgewicht. Doen mensen! Het helpt echt en kan
u veel miserie besparen. 

Andere, meestal in opdracht van de minister,
is onderzoek naar complexe behoeften in de
toekomst. Een hiervan is de behoefte aan actieve
bedden in algemene ziekenhuizen, de specifieke
zorg voor materniteiten, complexe chirurgie en
last but not last radiotherapie. Vandaag zijn er
7.000 bedden te veel. Anderzijds brengt de
moderne geneeskunde een bedbezetting die al
jaren verlaagt en dus de nood aan teveel bedden
met de bijkomende financiële onkosten acuut
maakt.

Ons gezond verstand zegt ja, er moeten grote
veranderingen komen. Mogen we echter vragen
de discussies met de professionele groepen
kristalklaar te houden, een reserve inbouwen voor
flexibele noden (griepperioden), ziekenvervoer
optimaliseren(voorlopig tot 2030 lijken helikopters
nodig, snelheid tot levensredding is even
belangrijk over land als over zee) en bestendige,
begrijpbare, feitelijke informatie naar de bevolking
organiseren gedurende de ganse periode. 

KCE 2011/289A
EORTC 2017
Op 23 juni 2017 werd Prof. Dr. Bertrand

Tombal (UZ UCL ) verkozen tot de 17e president
van de Europese Organisatie voor de
Behandeling en Research van Kanker (EORTC).

Hij is wereldbekend als een specialist in alle
aspecten van prostaatkanker en is voorzitter van
de EORTC GU Group sinds 2011. Hier in
Antwerpen populair wegens zijn bereidheid steeds

ter plaatse of in internationale congressen zijn
ervaring met patiënten te delen. Als stichter van
Feel+ (beweging voor prostaatkankerpatiënten)
heeft hij een permanente band met Wij Ook vzw.
We kijken uit om deze ervaring nog jaren te laten
duren. Onze felicitaties voor een welverdiende
promotie van vertrouwen.

EORTC 26.06.2017
Latitude, een phase III trial en
meer rond Abiraterone
Deze gerandomiseerde studie bracht knappe

resultaten bij nieuws, gediagnosticeerde
metastatische prostaatkanker qua overleving in de
lijn van de Stampede studie.

Dit brengt ons voor een dilemma de therapie
te beginnen met docetaxel of abiraterone en
castratie. Deze vraag dient besproken met de
patiënt over de bijkomende problemen met
verwikkelingen en kost van beide behandelingen.
Zullen docetaxel en abiraterone in combinatie
uitgetest worden? 

De geschiedenis van de behandeling van
patiënten met low dose (oligo) metastatische
ziekte, slechts een XRT-behandeling voor één
metastase, verminderen van de totale hormonale
castratiekuur (18 maanden), en de nieuwe
medicatie bieden hoop voor nog betere resultaten
in deze patiëntengroep.

Hot Sheet, juli 2017
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Weer eens originele dieetstudies
We vallen terug op gezond verstand (mannen

zijn groter en mogen grotere porties eten,
vrouwen hebben speciale voeding nodig tijdens
de zwangerschap en borstvoeding).

De calorieën tellen is eenvoudig, mannen
2.500 tegen vrouwen 2.000 per dag. 

Helen Bond, woordvoerster voor de British
Diabetic Association, noteerde enkel bijzondere
studies.

Harvard School Public Health publiceerde in
een 12-jarige studie dat mannen die 6x per week
chocolade eten (puur) hun kans op
ventrikelfibrillatie verminderen. Voor vrouwen
bleek het gezond zich te beperken tot een reep
van 30gr. Hoeveel pralines zijn dit ?

Voor vrouwen die meest geraffineerde
carbonhydraten verkiezen hebben het meest kans
op depressies.

Voor de geconstipeerden. Steeds een ontbijt
eten. Dit veroorzaakt een gastro colon respons,
alleen ’s morgens, die helpt de darm te ledigen.

Tenslotte kan het zink in onze mosselen onze
gezondheid verbeteren door enzymenvorming
nodig voor wondgenezing en immuniteit. Een
weetje ,twintig gestoomde mosselen bevatten 4,7
mg zink. Smakelijk! 

Mail Online, 14 juni 2017
Hoe de kankerbehandeling in
Europa verbeteren?
Twee uitgewerkte rapporten werden reëel

voorgesteld in Cancerworld om deze directe vraag
te beantwoorden. Het eerste rapport All.Can,
changing Cancer Care together werd uitgegeven
op het ECCO congres in februari 2017.Hier wordt
de nadruk gelegd op de karige middelen die ter
beschikking staan om kanker degelijk te
behandelen. Dit terwijl de ziekte aangroeit door
vergrijzing en vergroting van de bevolking. We
moeten dus zien er het beste van te maken en op
zoek gaan naar kwaliteit standaarden en
maatregelen in nieuwe afspraken die financieel
haalbaar zijn.

Het tweede rapport werd verzameld door de
Journal Action in Cancer Control. “The European
Guide on Quality improvement in comprehensive
Cancer Control”. De nadruk ligt op het
verminderen van de ongelijkheid en verschillen
die nog bestaan tussen de EU-lidstaten met als
einddoel een effectieve kankercontrole gebaseerd

op feiten en expertise.
Dit doel legt de lat hoog. De aanbevelingen tot

betere resultaten verwezenlijken in de bestaande
organisaties in elk land is een uitdaging. De
steunpunten omvatten Nationaal Cancer Control
Plans met introductie van de nieuwe, -omics en
immunologie met resultaten in preventie en
ongelijkheid inde kankerzorg te verbeteren. Een
grootse opdracht dat maar mogelijk is indien alle
neuzen in dezelfde richting wijzen.

Ieder draagt zijn steentje bij. 
Cancerworld 14.03.2017
Muziek helpt
Muziek verzacht niet alleen de zeden maar

heeft ook therapeutische waarde. Een
Amerikaanse studie heeft aangetoond dat
luisteren naar hun lievelingslied heilzame effecten
heeft op de ziekte van Alzheimer en de
bijkomende dementie.

Bij vele ziekten van aftakeling is het gehoor
nog goed genoeg om vrede en rust te brengen.

Artsenkrant 27.06.2017
Prijs jonge huisarts 2017
Onze felicitaties aan dokter Christophe

Mortelmans die de prijs van Artsenkrant ontving.
Het geeft aan dat veel mogelijk is in het
bestaande systeem en dat praktijkgerichte
onderzoeken veel vooruitgang kunnen
meebrengen. De Fibriocheck-app zoekt de VKF
(voorkamerfibrillatie) op te sporen met een
nauwkeurigheid van 93% en dit met je
smartphone. We hopen samen met de laureaat op
een succesvolle, populaire exploitatie.

Hier zien we de evolutie naar de ontwikkeling
van apps praktisch evolueren. We kruisen onze
vingers. 

Artsenkrant 27.06.2017
Samen komen,samen
spreken,samen vooruitgaan
In het Vancouver Prostate center werden de

patiënten met nieuwe diagnose van
prostaatkanker samen met hun partners
uitgenodigd tussen 2015 en 2016 om een
opleidingssessies te volgen over prostaatkanker
en de verschillende aspecten van preventie tot
palliatieve behandeling. Onrust en stress werden
gemeten bij beide groepen, patiënten en partners.
De stresslevels lagen bij de partners hoger dan bij
de patiënten maar beide groepen ervaren een
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significante daling gedurende en na de sessies.
Onze ervaring met de Café Santé in

Antwerpen laat deze positieve conclusie alleen
maar bevestigen. 

BJU International 17.05.2017
Goede prostaatkankerzorg in
expertcentra 
Onze vrienden van de prostaatkankerstichting

(PKS) organiseerden op 16 juni 2017 te Utrecht
een symposium om hun visie op de titelvraag te
formuleren.

Uitgaande van het principe dat elke
prostaatkankerpatiënt recht heeft op de best
mogelijke professionele zorgen dient men
consequent te zijn en gelooft de PKS in
multidisciplinaire team gespecialiseerde
professionals die zich uitsluitend toeleggen op de
behandeling aan prostaatkanker. Zulke teams
werken in expertcentra met hoge infrastructuur
(alle HTA waardig)en hoge cultuur (research,
innovatie, patiëntenparticipatie). Alle
behandelingsmogelijkheden samen met

precisiediagnostiek horen thuis in één centrum.
Dit biedt garanties voor een breed behandelen
met de mogelijkheid om routinebehandeling in
partner ziekenhuizen uit te bouwen om het geheel
praktisch te houden. Hieraan worden dan volumes
gekoppeld om de expertise te garanderen bvb. 50
radicale prostatectomies per jaar per chirurg (te
vergelijken met vlieguren voor piloten). Duizend
patiënten met prostaatkanker per jaar waar een
10% in systematische behandeling volgen is
normaal.

Nadruk voor de uitkomsten voor de patiënt ligt
in de harmonie tussen overleven en
levenskwaliteit.

PKS preciseerde deze visie in samenwerking
met NFK (de Nederlandse patiëntenorganisaties).

Het wordt een moeilijke weg maar een
bijdrage van alle betrokkenen moet dit streven
naar de top mogelijk maken. 

PKS Persbericht 16.06.2017

PROSTAATinfo 16(2017)3 p-17

Lezersbrief
“ Invest me in my motley; and
give me leave to speak my mind,
so that I could through and
through cleanse the foul body of
the infected world, if they will
patiently receive my medicine”.
(Shakespeare “As you like it”. Act. 2 – sc. 7)
Waarde Dr. Dewilde,
Onder dankzegging en vol lof over uw artikel

over wetenschappelijk onderzoek en
wetenschappelijke fraude, wil ik graag als lid
van uw vereniging, enkele voetnota’s laten
geworden. Eerst en vooral schreef u o.m.: “Wij
mogen vooral niet vergeten dat bijna alle
onderzoekers hun werk integer uitvoeren”. Dat
is voorzeker waar, maar ik sta zeer argwanend
tegenover hun statistieken, want die zijn zoals
bikini’s, je toont maar zoveel als je wil. 

Maar nu ter zake. Je sprak over wangedrag
van de onderzoekers aan de universiteiten. U
moest het wel zachtjes aanbrengen, maar is het

doorvoeren van een onderzoek en opzettelijk in
de zogezegde “verkeerde richting” sturen:
wangedrag te noemen? Wangedrag vinden we in
de kinderopvoeding, waarbij deze fout
bijgestuurd wordt door in de hoek te vliegen.

Wat er zich momenteel in de academische
wereld afspeelt is gewoonweg bedrog (zie
burgerlijk wetboek) of vervalsing of oplichting
zoals voorzien in het strafwetboek! Ook al zijn
sommige daden op de rand van zwaar-criminele
feiten, dan toch schijnt niemand deze zware
inbreuken te willen benadrukken. Integendeel als
verzachtende omstandigheden worden dan
werkdruk, pressing door geld, te veel werk, laag
loon, groot gezin e.a. aangehaald.

Jan Modaal wordt voor een kleine
overtreding, zwaarder gestraft! 

Men schrijft dat de wetenschapper door
waarden gedreven wordt. Waar is dan de
welvoegelijkheid bij fraude of plagiaat van
artikels? Ja, maar leest men dan ook verder:
“Alleman doet het”! Anderzijds zijn sommigen
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van oordeel dat een ernstig misdrijf dient te
worden vervolgd. Neen roept men dan, geen
repressief optreden. Waarom niet? De
academische wereld zegt toch zelf dat zij: “Het
wangedrag, niet binnen de perken kan houden”.
En tenslotte is het opzettelijk vervalsen van
onderzoekingen en manipulatie van de resultaten,
een zware bedreiging voor de burger. 

Het is verontrustend te noemen dat ook de
academische wereld zich, juist zoals sommigen
in de doorsnee maatschappij, niets aantrekt van
alle autoritair gezag of legaal gezag. Is dit een
vorm van nihilisme? Waar blijft de ethiek? Ik
vraag mij in den gemoede af: dienen zij geen
academische code te ondertekenen, als zij
benoemd worden? Bovendien is “het zelf - niet
begrijpen - van de draagwijdte van hun inbreuk”
misschien wel een soort vorm van antiautoritair
gezag? 

Deze principes las ik deze week nog in het
boek van Jeroen Rood (Nederlands filosoof) die
in zijn boek “Wat is er mis met gezag”?,
poneert dat er een nieuw filosofisch

geïnspireerd toekomstperspectief over gezag
dient te komen. Hij bewijst dat er concrete
angst bestaat bij professionals (politie, leraars,
personeelschefs e.d.); dus concrete angst voor
diegenen over wie zij gezag dienen uit te
oefenen.

Zouden, Beste Redacteur, zulke gevoelens
ook kunnen bestaan bij de top van academische
wereld, waardoor zij geen greep hebben op het
doen en laten van onderzoekers? In ieder geval
pleit Rood voor een “humanitair gezag”, waarbij
men burger- (de academicus?) vrijwillig zulk
soort gezag zou aanvaarden. Hij noemt dit V-
gedrag.

Hoe het ook weze dit “norm overschrijdend
probleem” dient halt toegeroepen te worden en
dient dringend hoog op de agenda geplaatst te
worden. 

Ziezo, ik heb het geschreven en hoop op
meerdere reacties van uw leden.

Met sympathieke groeten 
Eugeen D. 
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Boekbespreking 
Willy Walschaert
Eten tegen kanker.
Dr. Richard Béliveau & Dr. Denis
Gingras
Velen zullen bij het lezen van deze titel,

begrijpelijk, de opmerking maken: weeral een
boek over “Eten en Kanker”. Door de bomen het
bos niet meer zien is hier een aannemelijke
reactie, maar het niveau van dit boek is wel boven
het gemiddelde.

De uitgave is geschreven door Dr. Richard
Béliveau, hoogleraar kankerpreventie en –
behandeling verbonden aan de Universiteit van
Québec en Dr. Denis Gingras, gespecialiseerd in
oncologie van het Sainte-Justine Ziekenhuis in
Montréal.

Beide dokters benadrukken, ondanks al het
intensief onderzoek, kanker nog steeds een
raadselachtige ziekte blijft die elk jaar
verantwoordelijk is voor de dood van miljoenen
mensen.

Het boek toont aan dat door verandering van
onze eetgewoonten verscheidene vormen van
kanker kunnen voorkomen worden. Deze stelling
wordt dan omstandig beschreven. Daartoe
moeten wij voedingsmiddelen tot ons nemen die
in staat zijn tumoren in de kiem aan te pakken en
hun groei te verhinderen.

De auteurs merken op dat wij kanker lange tijd
als een ziekte hebben aanzien die zich van de
ene op de andere dag aankondigt, en het nu
eerder om een chronische ziekte gaat.
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Deze dient dagelijks onder controle gehouden
te worden met behulp van voeding die rijk is aan
kanker werende bestanddelen en in de meeste
gevallen zal de kanker enkele tientallen jaren
nodig hebben om zich te ontwikkelen tot een
klinisch stadium.

Zij noteren dat de voedingsgewoonten in de
Westerse landen een doorslaggevende rol spelen
in de sterke stijging van kanker.

Wij lezen dat ongeveer 70% van alle
kankergevallen een direct gevolg zou zijn van
onze levenswijze verbonden factoren zoals: geen
goede samenstelling van onze voeding, roken,
weinig beweging, overgewicht, alcohol, en 30%
zou zich aan onze controle onttrekken zoals:
erfelijkheid, milieuvervuiling, virale ziekten…

Het boek behandelt grosso modo vijf
onderwerpen:

-De grootste groep, groenten en fruit, wordt
beschreven en voorgesteld in hun natuurlijke
vorm, nl. fruit geplukt en rechtstreeks genuttigd,
de groenten geoogst, eventjes in de kookpot en
op uw bord. Het regelmatig eten van vruchten en
groenten is dus een soort preventieve
chemotherapie.

-Andere categorieën die besproken worden
zijn: 

Tofu, miso, zeewier, vlees, chocolade…
Kruiden, specerijen, kurkuma, zout…
Wijn, bier, koffie, thee, sojamelk, olijfolie…
Behalve aan voeding wordt ook aandacht

geschonken aan: voedingssupplementen, roken,
zonnebank, blootstelling aan UV-stralen, …

Het boek kan men in twee grote hoofdstukken
indelen. Enerzijds een vlotte, leesbare,
toegankelijke tekst bijna populistisch, anderzijds
een niet altijd even toegankelijke
wetenschappelijke benadering van de thema’s.

Hierna een willekeurig voorbeeld hoe een
product op een wetenschappelijke basis wordt
omschreven, weliswaar in verkorte vorm, bv.:
knoflook (Allium familie). De geur en smaak wordt
veroorzaakt door de zwavelhoudende
fytochemicaliën in hun chemische structuur. Alliine
is een bestanddeel van knoflook, bij pletten
worden de cellen verbrijzeld, een enzym komt vrij
dat alliinase heet, in contact komt met alliine en
vormt dan allicime dat heel onstabiel is en
omgezet in zwavelverbindingen. Vervolgens wordt
verwezen naar een scheikundige afbeelding
waarin de omzetting van moleculen na het pletten
van knoflook wordt voorgesteld: Alliine, daarna
allicine vervolgens diallysulfide en diallyldisulfide
en ajoen. 

De auteurs vermelden dan dat de meeste
mensen allicine kennen, want fabrikanten van
knoflooksupplementen roemen de weldadige
werking van het product. 

De schrijvers vinden dit onjuist want deze
producten bevatten geen allicine maar alliine. 

Een soortgelijk voorbeeld: de ui (Allium cepa)
eveneens familie van knoflook met vergelijkbare
reacties maar de karakteristieke geur wordt in dit
geval veroorzaakt door sulfeenlzuren en
thiosulfinaten tegelijk verandert een ander enzym
LF synthase het 1 propenylsulfeenzuur in een
irriterend gas propanethial, propanethialoxide is
na 30 sec. op zijn hoogtepunt.

Een laatste voorbeeld: koolsoorten, wordt als
volgt beschreven: In de natuur komen meer dan
honderd glucosinolaten voor. De glucosinolaten
die opgeborgen zitten in de compartimenten van
de broccolicellen komen in contact met
myrosinase, een enzym uit een ander
compartiment. Dit enzym breekt de moleculen van
de glucosinolaten in stukken. Kauwen op de
broccoli zorgt ervoor dat de isothiocyanaat, in de
groente glucorafanine, in contact komt met het
myrosinase en wordt omgezet in sulforafaan, een
krachtig kanker werende stof. 

Degene die fanatiek met hun voeding bezig
zijn en/of beroepsmatig zullen deze
wetenschappelijke toelichtingen boeiend vinden,
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maar ik vermoed dat de overgrote meerderheid
hier niet echt warm voor loopt.

Indien u niet minstens over een doctoraat in
deze materie beschikt is het moeilijk deze
wetenschappelijke teksten te begrijpen. Tenzij
men de moeite neemt om de betekenis van de
woorden op te zoeken. Maar dit is zeker geen
reden voor de geïnteresseerde lezer om het boek
links te laten liggen.

Achteraan in de bibliografie van het boek kan
men de ca. 375 titels/onderwerpen vinden welke
de schrijvers hebben geraadpleegd om tot huidige
uitgave te komen.

Zeer nuttig indien men over een onderwerp
meer wenst te weten dan het boek vermeldt.

Een opmerkelijke zin onder de hoofding “Rode
wijn en sterftecijfers“. Talrijke onderzoeken
hebben aangetoond dat personen die dagelijks
een bescheiden hoeveelheid alcohol nuttigen,
minder risico lopen voortijdig te sterven dan
personen die geen of juist te veel alcohol
drinken… Er wordt dan verder ingegaan op de
voor- en nadelen van alcohol met betrekking tot
kanker. Zeer interessante teksten waarbij je als
lezer wel even bij stil staat, omdat alcohol in onze
leefwereld alom vertegenwoordigd is.

Er wordt dan nogmaals aangehaald dat het
westers voedingspatroon in extremen vervalt,
zowel in zijn excessen als in zijn lacunes: te veel
suiker, te veel vet en te veel rood vlees aan de
ene kant, te weinig groenten, fruit en vezelrijke
voedingsmiddelen aan de andere kant. Het eten
van minimaal vijf porties fruit/groenten per dag is
noodzakelijk.

Ook belangrijk voor lezers van PROSTAATinfo
en anderen, en bij uitbreiding allen met
prostaatkanker en diegenen die hopen met een
aangepaste leefwijze van prostaatkanker te
kunnen gevrijwaard blijven, wordt deze kanker
eveneens uitvoerig beschreven.

Hierna enkele ingekorte voorbeelden over
prostaatkanker die in het boek aangehaald
worden.

-Een van de meest voorkomende kankers in
de Westerse geïndustrialiseerd wereld is
prostaatkanker. In tegenstelling tot Japan tienmaal
minder, Thaise mannen honderdmaal minder.

-Alle landen die hun traditionele eetgewoonten
hebben verlaten, de gewoontes hebben
overgenomen van westerse landen, ervaren een
enorme toename van o.a. prostaatkanker.

-Vastgestelde prostaatkanker bij: autopsie
40%, klinische 2%.

-Knoflook, prei en kolen, zouden groenten zijn

die de groei van geïsoleerde prostaatkankercellen
het meest afremmen.

-Het eten van drie of meer porties
kruisbloemige groenten (koolsoorten) per week
zou effectiever zijn dan het nuttigen van tomaten
om prostaatkanker te voorkomen.

-Een interessant hoofdstuk gaat over de
bijdrage van androgenen aan de ontwikkeling van
prostaatkanker, want ongeveer 40% van de
mannen boven de vijftig heeft een latente
prostaatkanker. Diverse aan voeding gerelateerde
factoren zouden de progressie van prostaatkanker
bevorderen, zoals dierlijk vet en obesitas.
Voedingssupplementen uit soja zouden de latente
tumoren onder controle kunnen houden.

-De samenstelling van ons voedselpakket
speelt een essentiële rol bij de alarmerende cijfers
met betrekking tot prostaatkanker onder de
bevolking van het westen.

-In een overzichtelijke tabel wordt een
vergelijking gemaakt van het aantal
kankergevallen per 100.000 inwoners per jaar. Zo
vernemen wij dat voor prostaatkanker in India 5
gevallen zijn, tegenover 104 in de Verenigde
Staten.

-Er wordt veel aandacht geschonken aan het
gebruik van thee, vooral groene thee. De auteurs
bevestigen dat er veel goede redenen zijn om te
geloven dat groene thee de kans op kanker
significant kan verminderen. Zij verwijzen hiervoor
o.a. naar prostaatkanker. Zij adviseren de thee 10’
te laten trekken.

-Wij noteren dat de heilzame werking van
Omega 3 een daling van ca. 55% heeft op
prostaatkanker.

-Wij lezen dat tomaten eveneens een probaat
middel is tegen prostaatkanker omdat deze rijk
zijn aan lycopeen. In landen waar veel tomaten
worden gegeten zoals Italië, en Mexico komt
prostaatkanker veel minder voor dan in Noord-
Amerika.

-Mensen die dagelijks citrusvruchten eten
zouden 38% minder risico lopen om
prostaatkanker te krijgen.

-Onderzoek heeft vastgesteld dat van alle
carotenoïden, fucoxanthine een belangrijke
kanker werende eigenschap heeft bij
prostaatkanker, omdat zeewier de enige
voedingsbron is van fucoxanthine zou zeewier
dan ook deel moeten uitmaken van ons regulier
voedingspatroon.

-Diverse onderzoeken wijzen uit dat een tekort
aan vitamine D wellicht het ontstaan van
prostaatkanker kan bevorderen.
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-Een laatste verwijzing naar prostaat zullen
velen graag lezen want regelmatig chocolade eten
zou een heilzame werking hebben op onze
gezondheid en geringe kans om prostaatkanker te
ontwikkelen.

Het gaat hier echter wel over chocolade met
minstens 70% cacao!

Dit is een korte samenvatting welke de auteurs
geven over het thema prostaatkanker, dit thema
wordt verder in het boek uitvoerig beschreven.

Het boek kan voor velen een grote impact
hebben op hun dagelijkse levenswijze en vooral
op de voeding.

Mensen die angst hebben om kanker te
krijgen zullen zich geruster voelen na het lezen

van het boek, omdat zij zelf ca. 70% kans hebben
de ziekte te voorkomen door hun voeding aan te
passen.

Voor personen die reeds kanker hebben, geeft
deze uitgave weer hoop dat, mits een aangepast
voedingspatroon zij zich beter gaan voelen.

Besluit
Diegenen die begaan zijn met hun gezondheid

en deze van hun naasten, open staan voor
nieuwe inzichten in voeding en leefwijze, is het
boek zeker aan te raden.

Richard Béliveau & Denis Gingras, Eten tegen
Kanker. De rol van voeding bij het ontstaan van
kanker, Utrecht, Kosmos, 

ISBN 978 90 215 6148 6
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Doet het pijn?
Erik Briers 
Inleiding
Pijn is één van de belangrijkste symptomen

die in de geneeskunde behandelingen sturen.
Wanneer gaat iemand naar de spoeddienst van
een ziekenhuis? Meestal omdat de pijn niet meer
te harden is. En hoe zit dat bij kanker? Pijn is
zeker geen zeldzaam fenomeen, 75% van de
kankerpatiënten zal tijdens zijn kankerreis pijn
leiden en velen zullen aan die pijn iets moeten
doen om een aanvaardbare levenskwaliteit te
hebben.
Pijn en pijn is twee
Pijn is zoals zoveel in het leven een

persoonlijke ervaring. We kennen allemaal het
fenomeen van de individuele pijngrens waardoor
sommige mensen de tandarts laten boren zonder
verdoving en andere zelfs van een klein stootje
het uitschreeuwen van pijn. Daar moet uiteraard
rekening mee gehouden worden bij het
interpreteren van een “rapport” van pijn door een
patiënt. En bij dat rapporteren moeten de patiënt
natuurlijk meewerken, het is geweten dat mannen
vanuit een misplaatst gevoel van mannelijkheid
hun pijn kunnen onder-rapporteren en daardoor
niet de nodige pijnstilling krijgen. Het is ook
geweten dat indien de partner dezelfde vraag
krijgt dat er dan een heel ander antwoord komt in
de stijl van “Maar zoetje je kan niet draaien in bed
zonder wakker te worden van de pijn…”. En met
dit niet correct rapporteren schaadt de patiënt
alleen maar zichzelf.
Soorten pijn

Zoals steeds wordt ook hier onderscheid
gemaakt om een behandeling te kunnen sturen.
Er is somatische pijn, deze pijn ontstaat vanuit
spieren, botten, pezen of bindweefsel allemaal
elementen die onze structuur bepalen en ons
laten voortbewegen. Viscerale pijn is pijn die in
holle organen zoals blaas of darmen ontstaat en
dan is er nog neuropathische pijn, waarbij de
naam al iets weggeeft, het is zenuwpijn die
veroorzaakt wordt door een beschadiging van een
zenuw of waarbij de werking van een zenuw
veranderd is. Deze pijn kan ook uitgaan van de
hersenen of het ruggenmerg.

Bij kanker kunnen deze drie soorten pijn
gevoeld worden, eventueel meerdere gelijktijdig.
Er is dan niet alleen de pijn die ontstaat doordat
een tumor ruimte gaat innemen en op andere
structuren gaat duwen zoals eventueel een bot-
metastase die als het ware het bot doet
openbarsten. Dit is ook de oorzaak van de
onuitstaanbare hoofdpijn gaande tot epileptische
aanval van een hersentumor, goed- of
kwaadaardig.

Maar, ook een beginnende tumor kan pijn
veroorzaken dus zijn er ook andere processen die
pijn en kanker kunnen koppelen. Tumoren zijn
chemische fabrieken die een heleboel nieuwe en
normale moleculen in het lichaam afscheiden en
sommige van deze kunnen een pijnlijke ontsteking
veroorzaken of gewoon pijn.

Uiteraard zijn ook de meeste van de
kankerbehandelingen gaande van chirurgie over
bestraling tot en met chemotherapie niet zonder
consequenties en pijn is daar vaak bij. De rode
huid na een bestraling kan ook behoorlijk pijnlijk
worden.

Dan is pijn ook nog eens niet constant in de
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tijd, soms komt de pijn in vlagen met tussendoor
een pijn-pauze of met pieken van onuitstaanbare
pijn of het is permanent, vreselijk…
Zullen we dat dan maar
verdragen?
Het eenvoudige antwoord is neen, hoe langer

de patiënt wacht om zijn pijn te behandelen hoe
moeilijker dat wordt. Het is de arts die op basis
van een gedetailleerd gesprek zal proberen uit te
maken welke soort(en) pijn de patiënt heeft en
dus welke de meest adequate behandeling zal
zijn. En, de arts heeft heel wat middelen om pijn
te bestrijden en die gaan van “licht” (het
aspirientje) tot de zware middelen zoals morfine
en zijn afgeleiden. Bovendien kunnen ook niet
medicinale middelen zoals een warm bad,
fysiotherapie pijn verlichtend werken.

Helaas is niet elke pijn vandaag goed
behandelbaar waardoor de arts niet meer kan
doen dan trachten de pijn te verminderen tot
draagbaar te maken. Niet langer controleerbare
pijn is één van de redenen om over het
levenseinde te spreken.
En erover praten?
De enige weg naar verlichting en hulp is om

over je pijn te praten en met je arts daarover te
praten en te proberen de ernst van je pijn goed in
te schatten misschien door een vragenlijst te
gebruiken. Wees in alle geval eerlijk, wat jij een
beetje pijn vindt kan voor de arts het signaal zijn
om met een behandeling te starten. Bovendien
kan hij bij een volgende consultatie evalueren of
je pijn niet erger wordt en of de behandeling moet
bijgesteld worden.
Behandeling
Zonder in detail te willen treden verloopt deze

uiteraard in stappen, maar het is mogelijk dat jouw
pijn onmiddellijk naar een hoger niveau moet.

In de eerste stap worden gewone pijnstillers
gebruikt zoals paracetamol, of een NSAID (niet-
steroïde ontstekingsremmer) zoals ibuprofen,
naproxen of een van de vele andere. Op niveau
twee komen dan morfineachtige pijnstillers die
eventueel door middel van een pleister worden
aangebracht (bijvoorbeeld fentanyl). Niveau drie
zijn morfineachtige pijnstillers die anders worden
toegediend vaak via een infuus of zelf permanent
aangebrachte pijn-pomp. 

Het woord morfine geeft mensen vaak
bijgedachte aan verslaving maar ervaring leert dat
patiënten die men na een periode van de morfine
afhaalt dat zonder problemen kunnen, het zal in

alle geval stapsgewijs verlopen.
Maar ook hier is er geen behandeling zonder

neveneffecten, gekend zijn constipatie bij het
gebruik van morfineachtige medicatie. Voor deze
en andere problemen bestaan goede
hulpmiddelen, praat erover met je dokter en doe
het dan ook als je het probleem nog niet hebt.

De dokter kan ook heel andere
geneesmiddelen voorschrijven omdat pijn
veelzijdig is, dat maakt dat je echt met een arts
moet praten, zij weten wat er gedaan kan worden.
Pijn als voorwaarde voor
terugbetaling…
Bij prostaatkanker zijn botmetastasen

bijzonder gevreesd niet alleen omdat zij gezien
worden als het “begin” van het einde  maar ook
omdat ze meestal gepaard gaan met pijn en bot-
pijn is bijzonder erg en heeft zeker
pijnbehandeling nodig.

Voor botmetastasen is er nu al enige tijd een
behandeling beschikbaar namelijk radium 223
(Xofigo). Radium 223 is een radioactieve isotoop
die snel vervalt tot niet radioactieve atomen
waarbij alfa deeltjes worden uitgezonden. Deze
alfa deeltjes zijn effectief in het vernietigen van
kanker (en andere) cellen maar zij hebben een
minimaal bereik, maximaal een tiental cellen diep.
Radium 223 dat als een zout (een chloride zoals
natriumchloride – keukenzout) wordt ingespoten
zoekt spontaan plaatsen op waar bot, been wordt
opgebouwd. Hier neemt het de plaats in van
calcium waar normaal bot wordt mee opgebouwd.
Botmetastasen zijn plaatsen waar bot wordt
opgebouwd (bij prostaatkanker) zodat radium 223
zich in deze tumoren ophoopt en daar lokaal de
tumor gaat vernietigen.

Bij de voorwaarden om radium 223 te “mogen”
voorschrijven staat pijn expliciet vermeld. Het is
niet nodig om al aan de morfineachtige producten
te zijn maar er moet wel pijn zijn die al geruime
tijd duurt. Mogelijk zelfs pijn die men met een
korte bestraling van de ruggengraad heeft moeten
behandelen.
Moeten wij hier iets uit leren?
Omdat ook hier pijn persoonlijk is, kan het zijn

dat je botmetastasen hebt waarvan je de pijn nog
kan verbijten. Dat is geen reden om het niet te
melden. Een hoge pijngrens echt of fictief (vraag
je partner of je pijn hebt) kan in het aangehaalde
echte voorbeeld maken dat je deze voor jou
noodzakelijke behandeling misschien niet krijgt.
Daar sta je dan als macho man…
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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

EEN HARDE NOOT OM TE KRAKEN
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