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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: Een nieuw jaar, een nieuw
huis, en meer…
Erik Briers, Hoofdredacteur PROSTAATinfo

Dit is het laatste nummer van PROSTAATinfo van
dit jaar en dus een goed moment om even stil te
staan bij het voorbije jaar en bij wat komen gaat.

2017 was voor Wij Ook een klassiek jaar met heel
wat Café Santé’s die nu ook in andere regio’s, vooral
in het westen plaatshebben. Onze Antwerpse
vestiging blijft daarbij toonaangevend en zal moeilijk
te kloppen zijn.
Financieel, en dat is ook voor ons belangrijk, zijn
we dit jaar goed doorgekomen met dank aan onze
sponsors die bereid zijn ons te steunen zonder daar
voorwaarden aan te verbinden.

Het jaar zal eindigen met een laatste Café Santé
in Antwerpen waarvan we het programma verder in
deze uitgave presenteren.

Dat brengt ons bij een “probleem” voor elke
patiëntenorganisatie, de diversiteit onder onze leden.
Wij zijn geen organisatie van experten waarbij de
informatie steeds heter van de naald moet zijn maar
van patiënten. Onze patiënten zijn zeer heterogeen,
er zijn leden die voorlopig alleen weten dat er ooit
misschien iets zal misgaan met hun prostaat en er
zijn leden die in een palliatief traject zijn beland.

Meer heterogeniteit, wij hebben leden die laag
geschoold zijn door aanleg of door omstandigheden
en die het moeilijk hebben om moeilijke
wetenschappelijke concepten te begrijpen. Voor hen
is zelfs de informatie in PROSTAATinfo te moeilijk om
te begrijpen.
Dan hebben we aan de andere kant van het
spectrum ook leden die door opleiding, ervaring en
zelfstudie eigenlijk de informatie van Wij Ook niet
nodig hebben, maar die toch een grote fan zijn.

De uitdaging voor Wij Ook is al die patiënten niet
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alleen te ondersteunen maar ook correct en op hun
niveau te informeren. Dat is een echte uitdaging, niet
alleen voor ons maar voor iedereen die in onze
maatschappij informatie beschikbaar stelt.

Wij merken dat we ook in de Café Santé’s en in
PROSTAATinfo vandaag mogelijk te veel aandacht
hebben voor de nieuwste technieken en
geneesmiddelen. Dat is fantastisch voor die leden die
al een tijdje meereizen en al enkele stappen in
behandeling hebben gezet. Maar voor nieuw
gediagnostiseerden en maagdelijke mannen die nog
nooit een PSA hebben laten prikken is dat te veel. Zij
hebben eerst nog behoefte aan eenvoudige basis
informatie.
In het nieuwe jaar zullen wij daarover moeten
nadenken hoe wij zowel informatie bezorgen voor
onze nieuwe leden en nieuw gediagnostiseerden als
voor de geroutineerde patiënten met al enkele jaren
en behandelingen op de teller.

Dan is er nog ons huis, jarenlang hebben wij een
thuis gevonden in het “OCA-huis” te Antwerpen vooral
dankzij de bemiddeling en werk van Louis. Dit jaar
vernamen wij (de raad van bestuur van Wij Ook) dat
het OCA huis een nieuwe bestemming zal krijgen
vanaf het begin van volgend jaar.
Gelukkig werken de goede relaties die wij over de
jaren gebouwd hebben met onze Antwerpse vrienden
nog stevig door zodat er al een voorstel op tafel ligt
van een nieuw pand waar Wij Ook terecht zal kunnen
maar ook de andere groepen die met ons en OCA het
huidige huis bewonen en gebruiken.

Met andere woorden wij zullen het nieuwe jaar
kunnen inluiden met een nieuw adres en frisse ideeën
om onze vereniging springlevend te houden.
[Hildegard Van Wouwe]
19 Die trieste agressie toch! Eerbied voor ons
verplegend personeel a.u.b! [Eugeen Dhont]
21 De gezondheidszorg zal samenwerken of zal niet
werken… [Erik Briers]
22 Café Santé over Prostaatziekten
Dinsdag 5 december 2017 te 17.00 uur.
Omslagfoto

Het OCA, Antwerpen, thuis van Wij Ook
Foto © Brigitte
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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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De dokter zegt dat het niet
erg is, laag risico, wat nu?
Dr. Lucien Hoekx, UZ Antwerpen

Patiënten met een gelokaliseerde
prostaatkanker met laag risico kunnen veilig
wachten met een
genezende (curatieve)
behandeling ("actieve
opvolging, Active
Surveillance"). Bij een
laag risico biedt een
onmiddellijke
behandeling binnen
een tijdsspanne van
10 à 12 jaar geen
enkel voordeel ten
aanzien van
observatie. De kans op
overlijden aan
prostaatkanker binnen een periode van 15 jaar is
ongeveer 0,5% (zie figuur). Bij actieve opvolging
wordt de evolutie van de kanker periodiek
opgevolgd en wordt bij het erger worden van de
kanker een curatieve behandeling uitgesteld
alsnog uitgevoerd. Daardoor kan de behandeling
vaak meer dan 10 jaar worden uitgesteld en vaak
blijkt uiteindelijk behandeling niet nodig omdat de
patiënt komt te overlijden met prostaatkanker,
maar niet van zijn prostaatkanker.

Verschillende definities voor laag risico zijn
mogelijk, maar meestal gebruiken we de
inclusiecriteria van het PRIAS protocol:
prostaatkanker bewezen op biopsie, patiënt fit
voor lokale therapie, PSA niet hoger dan 10 ng/ml,
PSA-densiteit minder dan 0,2, klinisch stadium

T1c of T2, gleasonscore
3+3, niet meer dan 2
biopsies aangetast met
kanker. Verder kan MRI
gebruikt worden om tot
een bijkomende
inschatting van het risico
van de prostaatkanker te
komen. Recent begint men te
onderzoeken of bepaalde patiënten met een
gleason 3+4 prostaatkanker met gunstige
prognostische kenmerken ook in aanmerking
kunnen komen voor actieve opvolging.

EPP
2017

Actieve opvolging

Met actieve opvolging bedoelen we 3maandelijks een PSA-bepaling gedurende 2 jaren
en daarna halfjaarlijks. Ook halfjaarlijks best een
klinisch onderzoek en het belangrijkste is een
controle prostaatbiopsie na 1 jaar en daarna om
de 3 jaren. Een progressie van de kanker die
wordt vermoed aan de hand van een PSAprogressie (waarde van >10ng/ml, een PSADT<3
jaar), een klinische progressie (T3) of een
progressie bij de controle biopsies vormt een
indicatie om van actieve opvolging over te
schakelen naar curatieve lokale behandeling
(radiotherapie, heelkunde, …).

Watchful waiting

Indien de persoonlijke levensverwachting van
de patiënt tijdens de opvolgingsperiode daalt tot
minder dan 10 jaar wordt aanbevolen om de
actieve opvolging te stoppen. Dat geldt
bijvoorbeeld voor patiënten die ouder dan 80 jaar
worden of die een ernstige comorbiditeit
(diabetes, hartlijden, een andere agressievere
kanker, …) ontwikkelen. Een Watchful Waiting kan
dan voorgesteld worden. Bij Watchful Waiting
zullen we zodra de kanker verergert en
kankergerelateerde symptomen optreden, zoals
pijn, een palliatieve hormonale behandeling
opstarten om deze klachten zoveel mogelijk te
bestrijden.

PROSTAATinfo 16(2017)4 p-5

PI 16(2017)4 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie 20/11/17 17:30 Pagina 6

De patiënt spreekt
Erik Briers, Wij Ook Oost
Inleiding

Wij Ook is
ondertussen na vele
jaren een
gerespecteerde
patiëntenvereniging
die ten dienst staat
van zijn leden. Een
actieve raad van
bestuur ziet erop
toe dat dit geen loze
woorden zijn. Maar,
waar staan wij voor en wat kan er beter, want het
kan altijd beter.

Lotgenotencontact onze interne
acties

De essentie van het bestaan van onze
vereniging, lotgenoten vinden elkaar en geven
elkaar steun. Ook voor Wij Ook is dat de
belangrijkste pijler. Het lotgenotencontact uit zich
op diverse wijzen.

Er is het contact van man tot man of van
vrouw tot man waarbij ervaring en informatie
wordt gedeeld. Zij die al wat gevorderd zijn in hun
kanker-reis hebben heel wat kennis opgedaan
niet alleen over de ziekte en zijn meestal
onaangename aspecten maar ook van de
emotionele roller-coaster waar je maar moeilijk
vanaf geraakt.
Dan zijn er de door Wij Ook op diverse
plaatsen in het land georganiseerde activiteiten
groot en klein zoals onze Café-Santé-s die in
Antwerpen bijvoorbeeld een echte traditie zijn.
Voor een kleine groep patiënten spreken tot twee
experten die daarna uitgebreid tijd krijgen om op
vragen in te gaan.

EPP
2017

observaties. Bij Wij Ook is
er geen plaats voor de
waan van de dag inzake
behandelingen. Wij staan
natuurlijk open voor elke
nieuwe behandeling maar
dan binnen het kader van een
klinische studie waardoor kennis
wordt verzameld waarvan latere patiënten kunnen
genieten.

Maar naast “evidence based” is er ook de
stem van het hart en de emotie, die is eerlijk en
tracht de lotgenoot eerlijk te ondersteunen. Emotie
is niet “evidence based” maar wel ervaring
gebaseerd. Het is een wereld van verschil als de
verpleegster zegt: “Ik weet wat het is, meneer,
impotent zijn” dan dat een lotgenoot dat zegt
mogelijk met zijn partner naast zich…
Dit lotgenotencontact is de kern van onze
werking en goed en steeds beter uitgebouwd, wij
voegen nu al enkele jaren nieuwe steden,
ziekenhuizen en regio’s toe aan de lijst waar
Café-Santé-s georganiseerd worden en het einde
is nog niet in zicht. Ook in 2018 zullen er heel wat
georganiseerd worden.

Representatie en “advocacy”,
externe acties

Hier staan we zwakker, maar we zijn wel
aanwezig. Externe representatie wordt steeds
belangrijker. Vroeger misschien 10 tot 20 jaar
geleden was de patiënt niet meer dan een

En er is natuurlijk ons driemaandelijks
informatie tijdschrift “PROSTAATinfo” waarin geen
enkel onderwerp echt taboe is. Incontinentie of
impotentie komen net zo goed aan bod als
bestralingstherapie of chirurgie. Steeds behandeld
door goed geïnformeerde leden van de redactie of
experten uit het professionele veld.

Bij al deze informatie uitwisselingen staat
“evidence based” geneeskunde centraal. De
informatie die Wij Ook geeft komt van experten en
is steeds het resultaat van zorgvuldige studies en
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“zorgzoeker”. De medische sector was de
verstrekker van die zorg en deed dat vanuit een
paternalistische-maternalistische visie. De
medische zorgverstrekkers wisten beter dan wie
ook wat de patiënt nodig had en zorgden ook heel
goed voor die patiënt.
Maar sedertdien is er een grote evolutie bezig
waarbij de rol van de patiënt aan het evolueren is.
Daarbij speelt de kostprijs een rol van de kant van
de zorgverstrekkers, maar van de kant van de
patiënt is “levenskwaliteit” een echt nieuw thema
geworden. De patiënt wil “zelf” beslissen en
meebeslissen over de belangrijke vragen
aangaande zijn leven en gezondheid. Vandaar
ook het belang van de palliatieve zorg en
euthanasie.

De artsen zien nu mondige patiënten op hun
spreekuur die ruim geïnformeerd wensen te
worden om dan samen te beslissen over de
behandeling, zeker wanneer het over een ziekte
zoals kanker gaat waarbij de beslissingen ook een
beslissing over leven en dood inhouden.
De medische wereld is evenwel zeer complex
en door tientallen jaren van wetgeving en
gewoontevorming in wetten en nomenclaturen
gegoten, het aantal commissies die over alles
beslissen is vrijwel eindeloos. En als een kat daar
haar jongen niet in vindt hoe zou een patiënt dan
daar zijn weg in moeten vinden.

De “patiënt advocaat”

Dat is de plaats van de “patiënt-advocaat”, de
patiënt die in naam van zijn collega patiënten,
huidige en toekomstige, de taak van
vertegenwoordiger opneemt en in die commissies
gaat zetelen en mee gaat beslissen.

Beslissen, een tweesnijdend mes

Beslissen lijkt heel leuk maar is dat niet (altijd).
Als er voor alles geld is, meer dan er nodig is, is
het gemakkelijk om aan alle wensen tegemoet te
komen. Maar in een klimaat van besparingen
moeten er ook harde beslissingen genomen
worden waarbij er ook eens neen gezegd moet
worden. Een “patiënt-advocaat” die dit niet kan,
moet natuurlijk thuis blijven of zal moeten leren
om goed uit te leggen dat er neen gezegd is en
waarom. Dit kan bijzonder hard zijn, want je bent
patiënt en je hart bloedt als een collega patiënt
iets ontzegd wordt. Denk maar aan de
beslissingen over nieuwe zéér kostbare
behandelingen van onder meer kanker.

Wij Ook heeft hulplijnen

Vlaams Patiëntenplatform

In Vlaanderen (en Wallonië, Brussel) bestaan
reeds vele jaren overkoepelende
patiëntenorganisaties. In Vlaanderen is dat het
“Vlaams Patiëntenplatform” dat een uiterst
belangrijk expertisecentrum is voor patiënten. Met
dertien vaste medewerkers hebben zij al jaren de
zorgsector gevolgd en weten zij welke wetten van
nabij dienen gevolgd te worden. Wij Ook is al
jaren lid van deze overkoepelende organisatie.

Ook onze minister De Block is het belang van
de patiënten op alle niveaus waar beslist wordt
niet ontgaan, zij heeft daar zelfs geld voor
uitgetrokken en dat geld is in Vlaanderen naar het
Vlaams Patiëntenplatform gegaan hetgeen een
goede zaak is. Beter een sterk expertisecentrum
dan elke vereniging een paar honderd euro te
geven.

Maar, dat houdt voor het Vlaams
Patiëntenplatform een belangrijke wijziging in. Zij
moeten nu patiënten identificeren om in al die
commissies te zetelen namens de patiënten. Tot
vandaag hebben zij veel van dat werk zelf gedaan
maar dat is niet logisch, de patiënten moeten zelf
spreken, zij zijn over het algemeen groot genoeg
om dat te doen. Nochtans is dat een proces dat
tijd zal vergen, het identificeren van patiënten die
dit soort erg technisch werk kunnen doen is niet
dik gezaaid. Maar op termijn moeten het echte
patiënten zijn op uitzonderingen na.
Stel dat er over een nieuw medicijn voor
prostaatkanker moet beslist worden (over de
terugbetaling) dan zou het logisch moeten zijn dat
er een man met prostaatkanker zetelt met als
ondersteuning iemand van het Vlaams
Patiëntenplatform.
Wij beseffen het wel, Rome en Parijs zijn niet
in één dag gebouwd en de
patiëntenvertegenwoordiging zal ook moeten
ontwikkelen en groeien, maar wij weten waar we
willen geraken al is het mogelijk dat er wat
wetgevend werk zal nodig zijn.
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Trefpunt Zelfhulp

De Europese dimensie

België bestaat niet in isolatie en maakt deel uit
van de Europese Unie waar ook belangrijke
beslissingen over ons worden genomen. Op dit
niveau is er bijvoorbeeld het Europees Medicijnen
Agentschap dat beslist of een medicijn in Europa
mag verkocht wordt. Over de prijs beslissen de
lidstaten. In dit agentschap zijn patiënten al vele
jaren aanwezig in elke commissie en op elk
niveau. Ook hier doet Wij Ook met een
vertegenwoordiger mee.

Ons tweede expertisecentrum in Vlaanderen,
zij bundelen ervaring met de structuren van
patiëntenorganisaties zoals hoe een vzw
oprichten en correct laten functioneren. Het
Trefpunt Zelfhulp bevindt zich aan de Leuvense
Universiteit.

ZOPP Limburg

Tenslotte wordt de “evidence” verzameld en
geanalyseerd om tot nieuwe richtlijnen te worden
verwerkt, dat gebeurt op Europees niveau door de
European Association of Urology. Zij hebben een
“guidelines committee on prostate cancer” en ook
hier heeft Wij Ook een vertegenwoordiger. Deze
richtlijnen worden in vele Europese landen en vele
andere gebruikt als de basis voor hun eigen
nationale richtlijnen.

Besluit

Dank zij de financiële steun van de minister
hebben het Trefpunt Zelfhulp en het Vlaams
Patiëntenplatform samen ZOPP
(Zelfhulpondersteuning en Patiënten-participatie)
Limburg opgericht als een proefproject. Van ZOPP
Limburg is Wij Ook Oost lid of betrokken. Doel is
om de patiënten-zelfhulpgroepen met elkaar in
contact te brengen en ook hier de participatie van
de patiënten te bevorderen. In dit geval is de
afstand tot de zorg behoorlijk klein, er wordt
gestreefd naar participatie in ziekenhuizen. Want
op termijn horen er ook patiënten thuis in de
raden van bestuur van ziekenhuizen.

Daar waar onze lotgenotencontact hoog scoort
moeten wij inzake patiënten-advocaten nog een
serieus tandje bijsteken. Wij zijn zeker niet minder
goed dan collega’s van andere pathologieën maar
dat is geen reden om rustig op onze schrale
lauweren te rusten. In de volgende jaren zullen wij
zeker dit meer moeten ontwikkelen.

Na één jaar heeft het ZOPP Limburg zijn
reden van bestaan bewezen, op een viering was
de minister persoonlijk aanwezig om nogmaals
haar steun te betuigen en te hopen dat in de
toekomst elke provincie zijn eigen ZOPP zou
hebben.
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De Europese Patiëntendag
bekeken door de ogen van
een deelnemende patiënt
Urbain Bruggeman Wij Ook vzw

Ik heb dit jaar voor de eerste maal
deelgenomen aan de Europese Patiëntendag
georganiseerd door Wij Ook. Vorig jaar
kwakkelende ik met mijn gezondheid en moest ik
verstek laten gaan. Gelukkig kon mijn echtgenote
erbij zijn. Ze is thuisgekomen met een
uitgesproken gunstige evaluatie: de crème de la
crème van de medische sector kwam aan het
woord en de inhoud van de presentaties was
betrouwbaar en van een zeer hoog
wetenschappelijk niveau.
Dit jaar wou en zou ik erbij zijn. Mijn
gezondheid heeft gelukkig genoeg geen roet in
het eten gegooid. Om kwart voor acht zijn we
vanuit het Waasland vertrokken en ondanks een
dikke mist op sommige plaatsen zijn we toch
ruimschoots op tijd in Hasselt aangekomen.

De oude gevangenis van Hasselt – op het
eerste zicht een vreemde keuze – was uitstekend
gerestaureerd en uitermate geschikt om een
dergelijk evenement te laten doorgaan. Een ruime
en goed verlichte onthaalruimte en een modern
auditorium met voldoende comfortabele
zitplaatsen verrasten mij aangenaam.

Het viel me onmiddellijk op dat ik het
merendeel van de aanwezigen nog nooit had
gezien en dat er bovendien meerdere relatief
jonge mensen bij waren maar, eerlijk gezegd, was
ik hierdoor niet echt verrast.

Toen ik het programma onder ogen kreeg
ontdekte ik een brede waaier aan onderwerpen en
de relevantie ervan voor patiënten die door
prostaatkanker getroffen zijn. De thema’s waren
voor mij een schot in de roos.

Op het eerste zicht waren een aantal
onderwerpen voor mij niet echt relevant. Ik ben
met name een patiënt met een gemetastaseerde
snel groeiende prostaatkanker. Toch was ik
geboeid door alle onderwerpen die aan bod
kwamen.

Wie mij kent weet dat ik graag in contact treed
met mijn lotgenoten om onder meer te vernemen
op welke wijze zij met hun kanker omgaan. Indien

ze merken dat ge reeds
kennis hebt van hun soort
van prostaatkanker,
verloopt het gesprek veel
gemakkelijker. Anders
hebben ze vlug de indruk
dat de interesse van hun
gesprekspartner eerder
schone schijn is.

EPP
2017

De presentaties stelden mij niet teleur. Ik moet
bekennen dat sommige medische termen mijn
petje te boven gingen maar mijn echtgenote naast
mij gaf mij de nodige uitleg. Hoe een diversiteit
aan kennis binnen een gezin nuttig en verrijkend
kan zijn.
Tijdens de pauze en na afloop van de
presentaties maakte ik van de gelegenheid
gebruik om contacten te leggen met mijn
lotgenoten. Deze contacten mondden al vlug uit in
spontane gesprekken waarbij intensief van
gedachten werd gewisseld zonder een blad voor
de mond te nemen.

Zo vernam ik dat meerdere deelnemers een
beetje op hun honger zijn blijven zitten omdat de
voorstellingen volgens hen veel te kort waren, een
beschouwing waarmee mogelijks in de toekomst
rekening kan worden gehouden
Het werd mij ook duidelijk dat veel lotgenoten
reeds meer dan een jaar met prostaatkanker
geconfronteerd worden en dat ze ondertussen ten
minste één seminarie van Wij Ook hebben
bijgewoond.

Enkelen onder hen zouden het als een
meerwaarde ervaren mochten de presentaties het
vervolg zijn van thema’s die het jaar daarvoor aan
bod gekomen zijn of in het recente verleden
werden behandeld. Een valkuil is mijns inziens dat
mensen bij wie onlangs prostaatkanker werd
vastgesteld, de evolutieve presentaties moeilijk of
helemaal niet zullen kunnen volgen. In elk geval
mag deze groep van patiënten niet uit het oog
worden verloren.
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De meeste deelnemers zijn evenwel tevreden
terug naar huis gegaan omdat de presentaties
aan hun verwachtingen beantwoordden. Dat was
bij ons ook het geval. We zijn in Hasselt blijven
hangen. De kermis hebben we niet bezocht, maar
wel de winkelstraten. Lekker shoppen deed deugd
in een stralende zon.
We zijn naar huis gereden met een hoop
nuttige spullen na een dagje vertoeven in het
gezellige Hasselt.

Het is mijn ambitie om ook volgend jaar de
Europese Patiëntendag van Wij Ook bij te wonen.

Hiervoor ga ik extra mijn best doen om fit te
blijven. Voor mij is deelnemen aan de
Patiëntendag belangrijk omdat de meest recente
ontwikkelingen in de strijd tegen prostaatkanker
aan bod komen. Dit heeft mijn echtgenote vorig
jaar in Leuven ook kunnen vaststellen.

Ik vergelijk het topevenement van Wij Ook met
een helder sterretje aan het machtige firmament.
Elke nacht bij heldere hemel kijk ik naar boven en
zie het sterretje schitteren. Dat geeft mij moed.
Hoop doet leven.

In de schaduw van Kos
Dr. Luc Dewilde
Over psycho-oncologie

Recent werd mijn aandacht getrokken door
een opmerkelijke vaststelling: Een publicatie
gebaseerd op gegevens van meer dan 3.6 miljoen
Amerikaanse burgers geïncludeerd in de SEER
(Surveillance, Epidemiology and End Results)
database toonde aan dat patiënten met kanker
gemiddeld 60% meer kans maken op zelfdoding
dan niet-kanker patiënten. Het feit dat daarover
weinig wordt gecommuniceerd was de aanleiding
tot deze, moet ik wel toegeven, niet echt
opbeurende “Kos”.
Dr. Mohamed Rahouma, die aan de basis van
deze studie ligt, deelt de mening dat er veel te
weinig aandacht wordt geschonken aan psychooncologie. De meeste artsen denken niet aan het
risico van zelfdoding bij kankerpatiënten en staan
niet stil bij de factoren die hiertoe leiden.

Over een periode van 40 jaar werden in de
betrokken reeks 6.661 gevallen gerapporteerd van
zelfdoding bij patiënten met een diagnose van
kanker. Er zijn wel grote verschillen volgens het
getroffen orgaan: voor prostaat- en borstkanker
was het risico 20% hoger dan het normaal
gemiddelde, bij colorectale kanker 40%, en
bronchiaal carcinoom bereikte zelfs een piek van
420%. Dikwijls is de aanleiding hiertoe de
associatie van kanker met chronische en vaak
ondraaglijke pijn. Depressie speelt hierbij blijkbaar
een fundamentele rol.

Over stressfactoren en depressie

Naast de vaststelling dat uitleg en advies bij
een kankerdiagnose meestal wel degelijk en
grondig verstrekt wordt, is de psychologische

opvang en de ondersteuning voor depressie bij
kankerpatiënten ver te zoeken en meestal
onbestaande.

Chronische pijn als stressfactor is één van de
kritische determinanten van depressie en het feit
dat ze beiden samen aanwezig zijn neigt de ernst
van beide aandoeningen nog te verergeren. Pijn
en depressie zijn cerebraal-anatomisch met elkaar
verbonden evenals hun neurologische functies
door het effect van gemeenschappelijke
neuroplastische veranderingen. Het feit dat deze
associatie nog onduidelijk blijft veroorzaakt een
ernstige moeilijkheid om een depressie
geïnduceerd door chronische pijn adequaat te
behandelen.
Uit klinisch onderzoek blijkt dat 85% van de
patiënten met chronische pijn getroffen wordt door
een ernstige vorm van depressie. Het blijkt dat
deze patiënten daarenboven ook een slechtere
prognose hebben dan patiënten die geen
depressie ontwikkelen.

Dr. Jane Walker researcher aan de Universiteit
van Oxford publiceerde een studie gebaseerd op
gegevens van 21.515 kankerpatiënten. Bij
patiënten met longkanker (13.1%) stelde men een
veel hogere incidentie van ernstige depressie
vast, gevolgd door patiënten met een
gynaecologische kanker (10.9%), vervolgens deze
met een colorectale kanker (7.0%) en tenslotte de
patiënten met een urogenitale tumor (5.6%). Van
de 1.538 patiënten bij wie een depressie werd
gediagnosticeerd kregen er 1.130 (73%) hiervoor
geen adequate hulp of enige behandeling.
Omgekeerd toont een recente studie aan dat
juist angst en depressie gelinkt zijn aan de kans
om een terminale kanker te krijgen. Hiervoor
werden de gegevens van meer dan 160.000

PROSTAATinfo 16(2017)4 p-10

PI 16(2017)4 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie 20/11/17 17:30 Pagina 11

mensen in Groot Brittannië geanalyseerd waarvan
4.353 aan kanker overleden over een periode van
14 jaar.

Daaruit is gebleken dat wie in psychische
nood verkeert 32% meer kans had om aan kanker
te sterven. In vergelijking met mensen in de minst
psychisch bezwaarde groep ligt de sterftegraad in
de meest psychisch bezwaarde groep significant
hoger voor patiënten met darmkanker,
prostaatkanker, pancreaskanker, slokdarmkanker
en leukemie. De studie stelt wel dat er een grote
waarschijnlijkheid is dat niet gediagnosticeerde
tumoren een impact kunnen hebben op het
gemoed maar dat daarnaast depressie zeker ook
een belangrijke invloed kan hebben op kankers.

En nu over prostaatkanker

Bij het vernemen van de diagnose van
prostaatkanker is een emotionele reactie volledig
normaal. Dit kan gaan van een gevoel van
kwetsbaarheid, droefheid, schrik voor progressie,
voor een recidief of voor het overlijden, tot meer
ingrijpende problemen zoals depressie, intense
angsttoestanden of paniek.

Een studie van Dr. Christopher Recklitis
daterend van 2011 wijst op het feit dat mannen
met prostaatkanker 2 tot 4-maal meer kans
hebben te overlijden door zelfdoding dan mannen
die nooit prostaatkanker hebben gehad. De studie
toonde bij de 693 antwoorden van de 979
aangeschreven mannen dat meer dan 12%
zelfdodingsgedachten (suicidal ideation)
ontwikkelden, 5.2% zelfdodingintenties hadden en
1.4% tot een poging overgingen.

Bepaalde factoren zoals pijn, incontinentie of
zelfs seksuele problemen zoals impotentie die
soms volgen op de behandeling kunnen bijdragen
tot het ontstaan van gedachten over zelfdoding,
ook bij hen die de kanker hebben overleefd.
Hormonale symptomen zoals lage
testosteronspiegels zijn in alle analyses ook
gecorreleerd met een hoger risico.
Onrechtstreekse factoren zoals werkloosheid, een
laag financieel inkomen, depressieve buien, een
vroegere psychische ziekte, zijn allemaal factoren
die ook geassocieerd waren aan gedachten over
zelfdoding.

De prognose speelt mee

De prognose speelt uiteraard ook een
belangrijke rol. In 2010 toonde Dr. Anna BillAxelson, van de Universiteit van Uppsala, in een
studie van gegevens uit verschillende databases
van 77.439 patiënten met prostaatkanker aan dat

er verschillen bestaan naargelang het verloop van
de ziekte. Hiervan gingen 128 patiënten over tot
zelfdoding. Zuiver statistisch zouden dit er slechts
85 mogen zijn.

Bij 22.405 mannen met een laaggradige (T1c)
tumor was er geen enkele aanwijzing van een
intentie tot zelfdoding. Bij de mannen met een
lokaal gevorderde prostaatkanker of in geval van
metastasen was het risico op zelfdoding dubbel
zo groot. Er was geen toename bij mannen na het
vernemen van de diagnose volgend op een PSA
bepaling vergeleken met een normale populatie.
De gemiddelde tijdspanne na diagnose om tot
zelfdoding over te gaan was voor patiënten met
prostaatkanker 56 maanden.

Met een bestaande depressie…

Mannen met een reeds bestaande depressie
en een gelokaliseerde prostaatkanker die op een
later tijdstip werd gediagnosticeerd, hadden een
grotere kans een meer agressieve prostaatkanker
te ontwikkelen. Statistisch ontvingen deze
patiënten ook een minder effectieve behandeling
en hadden een kortere overleving dan
prostaatkankerpatiënten die geen depressie
ontwikkelden. Dit werd aangetoond in een studie
van Dr. Kim Irwin (UCLA, 2014) bij 41.275
mannen met gelokaliseerde prostaatkanker,
waarvan 1.894 een depressie ontwikkelden in de
twee jaar vóór hun diagnose van prostaatkanker.

Een andere studie daterend van 2011 van de
Universiteit van Gothenburg (Zweden) bij 833
patiënten voor en na hun operatie voor
prostaatkanker toont aan dat 73% van de mannen
plots opkomende negatieve gedachten
ontwikkelden betreffende hun kanker op een
bepaald ogenblik vóór de heelkundige ingreep. En
dat daarbij bijna 60% die negatieve gedachten 3
maanden na hun ingreep nog steeds hadden. Bij
prostaatkankerpatiënten, vooral zij die behandeld
zijn met radiotherapie, is de prevalentie van
depressie opmerkelijk hoger zowel vóór de
behandeling (27%) als 5 jaar na de behandeling
(22%). Daarenboven maken patiënten met een
geavanceerde prostaatkanker en patiënten die
chemotherapie hebben ondergaan meer kans op
een depressie.

Invloed van de leeftijd

Er werd ook een significante variatie in de
psychologische effecten van prostaatkanker
vastgesteld afhankelijk van de leeftijd van de
patiënt. Angst en nood zijn minder prevalent bij
oudere patiënten in vergelijking met jongere
patiënten terwijl depressie meer voorkomt is in de
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eerste groep. Dit wijst er op dat jonge en oude
kankerpatiënten verschillend reageren op de
impact van hun prostaatkanker en hun
behandeling.

behandeling bij deze patiëntengroep te
optimaliseren.

Andere studies waarbij ook een significant
hoger risico op zelfdoding werd vastgesteld bij
mannen met prostaatkanker wijzen op een piek
binnen de 18 maanden na de diagnose, zelfs bij
hen met een laagrisico kanker, en een langduriger
risico bij hen die metastasen ontwikkelden. Een
langdurigere negatieve invloed op de
levenskwaliteit (QOL, Quality of life) en een
hogere graad van psychologische nood wordt
vastgesteld bij patiënten die een hormoontherapie
krijgen vergeleken met andere behandelingen.
Patiënten die een radicale prostatectomie
ondergingen hebben tot vijf jaar na hun
behandeling meer hinder van urine-incontinentie
en erectiele dysfunctie wat ook een negatieve
invloed op hun QOL tot gevolg heeft. Men stelt
anderzijds vast dat radiotherapie ook meer
geassocieerd is met een risico op depressie in
vergelijking met de andere behandelingen.

Een van de methodes voorgesteld om deze
negatieve gedachten te kunnen beïnvloeden en te
verminderen is de “expressive writing”. Hierbij
moet de patiënt tijdens minstens drie periodes,
nadat hij de diagnose van kanker vernomen heeft,
telkens 20 minuten besteden aan het
neerschrijven van zijn gevoelens. Het
overbrengen in woorden van negatieve gedachten
en gevoelens vergemakkelijkt de communicatie
hierover met familie en vrienden waardoor deze
gedachten verzwakken wat uiteindelijk leidt tot
een betere mentale situatie.

De toename van de incidentie en de
prevalentie van depressie bij mannen met
prostaatkanker is uiteraard een reden tot grote
bezorgdheid. Studies hebben een toename
aangetoond van zelfdodingsgedachten niet alleen
bij die patiënten waarbij een prostaatkanker werd
gediagnosticeerd maar ook bij hen die reeds
behandeld werden en hun prostaatkanker hadden
overleefd. Er werd hier ook een toename
vastgesteld van werkelijk uitgevoerde
zelfdodingen bij kankerpatiënten vergeleken met
een normale populatie.

Eén op vier patiënten behandeld voor
prostaatkanker dacht tenminste éénmaal per
week na over zijn eigen dood. Mannen die in de
overtuiging waren niet te zullen genezen met hun
behandeling hadden frequenter negatieve
gedachten. Deze mannen ervaarden ook een
verminderde levenskwaliteit na hun behandeling.

Conclusie

Een ernstige depressie wordt vaak
aangetroffen bij patiënten die cancerologische
diensten raadplegen maar wordt meestal niet
behandeld. Het specifiek hoger percentage
zelfdoding bij deze patiënten wordt veroorzaakt
door het feit dat de emoties vaak de bovenhand
nemen of dat ze geen professionele hulp willen
inroepen. Men moet de noodzaak benadrukken
symptomen die op een depressie wijzen
vroegtijdig te kunnen herkennen om de

Sociale ondersteuning helpt

Een toename in sociale ondersteuning kan
helpen het aantal depressies, angsttoestanden en
zelfdodingen te verlagen. Dr. Michael Sharpe,
verbonden aan de universiteit van Oxford, deed
een multicentrische gerandomiseerde
gecontroleerde studie bij 500 kankerpatiënten met
een goede prognose. Bij twee op de drie
deelnemers aan het speciaal ontwikkeld DCPC
programma (Depression Care for People with
Cancer) verminderde hun depressie met meer
dan 50%, tegenover slechts 17% bij hen die niet
geïncludeerd waren in het DCPC programma.

Fysieke activiteit helpt (ook)

Een recente Noorse studie bij 34.000
personen toont aan dat fysische activiteit een
beschermend effect heeft tegen depressie en
angststoornissen. Eén uur per week
lichaamsbeweging of sport is voldoende om een
preventief effect op te bouwen tegen depressie
onafhankelijk van geslacht of leeftijd. Ook de
intensiteit van de sport heeft geen belang.

Kanker is geen doodvonnis!

Al deze feiten tonen ook aan dat de arts zijn
patiënten duidelijk moeten maken dat een
diagnose van kanker absoluut geen doodsvonnis
impliceert. Als alle gezondheidswerkers beter
zouden communiceren met de patiënten die een
kankerdiagnose hebben en hen telkens zouden
vragen wat ze denken over hun kanker en over
hun toekomst, en indien ze vooral meer tijd
zouden vrijmaken om naar hen te luisteren,
zouden we veel beter voorbereid zijn om
patiënten bij deze nieuwe situatie preventief te
helpen en fatale acties zoals zelfdoding te
vermijden.
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Kort

Brigitte Dourcy-Belle-Rose

Hypertensie in de medische
sector

Elk jaar sterven wereldwijd 400.000 mensen
door medische fouten. Een getal dat zowel
patiënten als artsen beroert. Het is vermeld in de
documentaire “Burningout“ van de Belgische
filmmaker J. Le Maire die twee jaar meeliep in het
operatiekwartier van het hospitaal St. Louis in
Parijs. Het artikel wordt aangevuld met
commentaar door Belgische urgentieartsen en het
ziekenhuis in Gent. Er zijn een reeks oorzaken
geopperd. Bij de voornaamste rekenen we de
armlastige financiering van de ziekenhuizen, de
toegenomen administratie, het gebrek aan
solidariteit, de ongekende hoge arbeidsbelasting
van het volledige team (personeelstekort) en last
but not least de “burnout“ van de artsen betrokken
in de actieve, urgentiebehandeling op de spoeden operatieafdeling.
Het leest pijnlijk maar het cijfer kan kloppen zo
we de 2.000 overlijdens door medische fouten als
referentie nemen. Intussen zijn reeds een aantal
maatregelen genomen in België zoals checklist
voor een operatie (afgekeken van de
luchtvaartreglementen), de beperking van de
arbeidsduur voor artsen in opleiding (afgekeken
van de reglementen voor truckers). We denken
ook dat de opkomst van vrouwelijke artsen in de
chirurgie het tempo en de machosfeer zullen
normaliseren. Hoop doet leven.
De Standaard DS 9.9.2017

Niet alle bejaarden zijn identiek

Het Center for Diseases Control in Washington
geeft elk jaar advies voor vaccinaties die
aangewezen zijn om bedreigende infecties
proactief op te vangen. Hiervoor zijn richtsnoeren
voor 17 subgroepen voor kinderen tot 18 jaar en 5
subgroepen voor volwassenen. Nu blijkt dat alle
ouderen boven de 65 jaar met inbegrip van de
snelst groeiende groep, de tachtigers tot 90 jaar,
samen geklutst worden tot één doelgroep. Het
gaat over 47 miljoen Amerikanen over 65 jaar.

Het is duidelijk dat de immunisatie en
medische behandeling ook dienen aangepast aan
de biologische leeftijd en niet de leeftijd in jaren
die erg verschillend kan zijn tussen de senioren.

Dit probleem kennen we ook. Senioren
worden soms overbehandeld of onderbehandeld
waar gedetailleerde richtsnoeren ontbreken. Zij
worden ook bijna nooit in klinische studies
opgenomen meestal wegens enkele aanwezige
ouderdomsziekten (hart, diabetes, hypertensie).
Inderdaad een tijd en situatie om te
overwegen. De meeste senioren verkiezen een
comfortabel leven boven een langer leven met
allerlei symptomen die hun kwaliteit van leven
ondraaglijk maakt. Kunnen we de steun aan
huisartsen en geriaters nog eens bekijken om
deze generatie extra levenskwaliteit te geven?
NY Times Int 12.08.2017

Over Apps en online gebruik

Onze maatschappij digitaliseert. Ook in de
geneeskunde volgt men de trend naar
gezondheidsapps, digitalisatie van hun medisch
dossier, e-health,online apotheek met medisch
tele-advies.

Evenwel blijft uit een onderzoek bij 380
huisartsen en 5 specialisten door Mediquality dat
artsen (leeftijd?) deze vernieuwingen wantrouwen
wegens de complexiteit, technische risico’s en
verlies van privacy.
Minder dan 25% van de ondervraagde artsen
denkt dat digitale transformatie van zijn medische
praktijk de patiënten zal helpen.

Deze herbevraging weerspiegelt de resultaten
van de digitale transformatie voor de meeste
administratieve betrekkingen tussen de burgers
en de stad Antwerpen. Ongeveer 20 procent van
de burgers voelt zich verweesd in confrontatie met
de beschikbare computers. In beide gevallen lijkt
het dat begeleiding en informatie nog enige tijd
nodig zijn.
HLN 29.08.2017

Kankerpatiënten na de acute
behandeling

Ruim 300.000 Belgen hebben de voorbije 10
jaar kanker overleefd. Hoe staat het met hun
levenskwaliteit? Kom op tegen Kanker
registreerde 800 van hen die hun ervaringen
wilden delen. De uitslagen werden gebundeld in
een rapport “Zorgen na Kanker”.

Hierin wordt duidelijk dat de artsen, ook na het
einde van een “succesvolle“ behandeling attent
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moeten blijven voor late neveneffecten op
lichamelijk en psychisch vlak. Er komt schot in het
oprichten van nazorgtrajecten.
Beter laat dan nooit. Eindelijk komt de
erkenning dat kankermanagement bestaat uit
twee onderscheiden delen. De eerste acute fase
van individuele behandeling onder
multidisciplinaire begeleiding zo mogelijk volgens
gevalideerde richtsnoeren en een persoonlijke
zorg onder multiprofessionele begeleiding die
vooral belang heeft voor alle terugkomende
psycho-sociale nevenwerkingen.

Een keerpunt in de behandeling waar de
behandeling ultra gespecialiseerd wordt door de
opkomst van de epigenetische en
immunologische interventies. Deze overgangsfase
in conceptie zal uiteraard nog jaren duren.
De Standaard 2.09.2017

Epigenetica de volgende stap

We zijn nog maar pas bekomen van de
ontrafeling van het menselijk genoom met alle
mogelijke implicaties in de behandeling van
kanker of een nieuw onderzoeksdomein.

Kankeronderzoekers vermoeden dat een
combinatie van genetische en epigenetische
factoren aan de basis ligt van enkele vormen van
kanker.
Epigenetica kan ingedeeld worden als de
schakelaar en verklaren waarom individuele
variaties bestaan op dezelfde interventie. Een
opzoekingdomein met vele varianten.

Deze nieuwe ontdekkingen onderstrepen dat
de toekomst ligt bij individuele behandelingen van
kankerpatiëntenmaar dat de praktijk nog niet voor
morgen is.
Fokus R&D 08.2017

Snelle diagnose met de e-nose?

De Aconose (e-nose) is een apparaat
waardoor de patiënt vijf minuten ademt. De
sensoren in het toestel analyseren een aantal
componenten in onze adem en geeft de uitslag na
ongeveer 15 minuten door welke bepaalde ziekte
men getroffen is.

Men is nog niet aan diagnose van
prostaatkanker daar men eerst ademprofielen
moet maken die tot deze diagnose leiden.
Een interessante ontwikkeling maar de

sensibiliteit bedraagt 70 percent en de sensitiviteit
84 percent en klinisch hopen we steeds op 100
percent nauwkeurigheid. Competitie met honden
en training maar zeker te volgen.
Nieuws PKS 2017 nr 23 p5

Anosmie, een vroeg teken van
Alzheimer?

Een verminderde reukzin zou een vroeg
symptoom van de ziekte van Alzheimer kunnen
zijn bij risicopersonen.
Een studie in de Mc Gill universiteit op 274
gezonde bejaarden waarbij men geuren moest
herkennen werd vergeleken met de klassieke
lumbale punctie. De concentraties biomarker
kwamen overeen met de patiënten die moeilijk
geuren konden herkennen.

Laat ons hopen dat deze test nuttig is en
klinisch kan gebruikt worden. Een goedkope en
niet invasieve test maar aanvullende onderzoeken
blijven nodig.
Artsenkrant, 5 september 2017

Alzheimer diagnosticeren met een
oogfundusonderzoek?

Deze techniek is gebaseerd op een systeem
van optische beeldvorming door in het netvlies
neurotoxische beta-amyloidplaten te detecteren
jaren voor de patiënt klinische symptomen heeft.
De clue is het inspuiten van curcumine die
fluorescentiepunten opwekt in deze eiwitten die in
een retinografie geteld worden.
Weer meer hoop om deze ziekte vroeg op te
sporen en te volgen. We kijken er naar uit.
Artsenkrant, 22 september 2017

Beweeg veel de hele dag door

Op 11.09.2017 publiceerde de auteurs van
een nationale VS-studie over sedentair gedrag op
middelbare en hogere leftijd bij 7.985
volwassenen in de Annals of Internationale
Medicine. Hun sedentair actief gedrag werd
gemeten met versnellingsmeters gedurende 77%
van de waakuren van de deelnemers.
Het risico van overlijden werd bepaald op 340
overlijdens in de opvolgende 4 jaar. Het besluit
was dat de meest sedentaire deelnemers dubbel
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zoveel risico voor overlijden hadden over de
meest actieve deelnemers. Dit is geen verassing
voor de pioniers van Feel+ maar we kunnen
mogelijks lange sedentaire perioden (90 minuten)
onderbreken. Een comfort voorstel lijkt elk uur
zitten te compenseren met 10 minuten activiteit.
Medi Quality 20.09.2017

Advanced Radiotherapy could
cure Prostate Cancer

Een enthousiast rapport in the Daily Mail van
26 september 2017 bevestigt dat 71% van de
behandelde patiënten (veel terminale
prostaatkankers) na vijf jaar genezen waren. Het
bevecht de spoedige implantatie van de nieuwe
techniek (Intensity Modulated Radiotherapy,
IMRT) in de National Health Service.

De studie uit het Royal Marsden hospitaal in
London toonde ook slechts 8 tot 16% blaas- of
darmcomplicaties aan na bestraling. Een revolutie
tegenover de conventionele radiotherapie. Laten
we de term terminaal met een korrel zout nemen.
Inderdaad is IMRT een grote verbetering en is
reeds jaren in Vlaanderen geïnstalleerd onder de
RIZIV-normen. We volgen dus zeker de moderne
radiotherapie die we in Antwerpen met
samenwerking Iridium/OCA optimaal wordt.
Daily Mail UK 26.09.2017

60+ Samen op Ontdekkingstocht
Brigitte Dourcy-Belle-Rose

Deze achttiende wandeling/ontdekkingstocht
van zaterdag 30 september verliep onder enkele
regenvlagen. Niet genoeg om de kerngroep te
ontmoedigen, die enthousiast als altijd, het
dienstencentrum De Oever in de Korte
Riddersstraat 18 binnenstroomden.

Op de foto zien we de gecertificeerde diamant
die door dokter Dewilde aan de gelukkige
winnares, mevrouw Joke Vantomme gegeven
wordt.

De koffie en koffiekoeken stonden klaar voor
de liefhebbers.

Wegens belet van voorzitter Marco Laenens
nam dokter Luc Dewilde de regie over na een kort
welkom.

Hij herinnerde iedereen er even aan dat deze
wandeling tegen kanker in 1999 georganiseerd
werd door de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) onder het programma “Global Embrace”.
In dat jaar op 2 oktober namen 80 landen en 781
steden deel aan de warme oproep tot solidariteit
met patiënten, familie en de medisch,
verpleegkundige gemeenschap. Op het strand
van Copacabana in Rio liepen een half miljoen
belangstellenden mee.

Hier in Antwerpen houden we niet van
eendagsvliegen en zijn we ook geëvolueerd naar
de trant in de koekenstad. We menen het, maar
het mag ook gezellig zijn.

De even traditionele tombola, met de diamant
(gift van het Huis Slaets) als hoofdprijs, werd vlot
afgewerkt met onze staf Brigitte, Anja en Luc.

Tot nu won steeds een dame. Toch waar dat
diamanten de beste vrienden van de vrouwen
blijven?
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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)4 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie 20/11/17 17:30 Pagina 17

Gezonde voeding en
prostaatkanker
De partner van een patiënt
aan het woord
Hildegard Van Wouwe
6 juli 2016

6 juli 2016, een mooie zomerdag, maar een
om niet meer te vergeten.

Die dag wordt bij mijn echtgenoot een MRIonderzoek uitgevoerd. Hij kampt reeds geruime
tijd met abnormale mobiliteitsproblemen.
Aangezien ik op de MRI-afdeling van een
ziekenhuis werk kan ik het onderzoek zelf
uitvoeren.

Onverwacht komen er vlekken op zijn wervels
tevoorschijn: uitzaaiingen van longkanker of
prostaatkanker. Aanvullende medische
onderzoeken wijzen uit dat het een sterk
uitgezaaide hoog risico prostaatkanker betreft.

Vanaf dat ogenblik verandert ons leven
definitief. Bestraling, chemo en hormoontherapie
worden deel van het dagelijks leven. Gelukkig
slaan deze therapieën aan en ziet de prognose er
nu toch gunstiger uit. Genezen zit er niet in, maar
met wat geluk krijgen we toch nog wat jaren
samen.

Dan komen de vragen

Dan komen de vragen: wat is de oorzaak van
deze kanker en wat kunnen we er zelf aan doen?
Wat rondgevraagd, wat opgezocht en gelezen.
Het wordt stilaan duidelijk dat gezond eten zeer
belangrijk is.

Maar wat doe je met een echtgenoot met een
bourgondische levensstijl, met ook nog een lichte
vorm van diabetes, waar de hoogtepunten van de
dag de drie maaltijden zijn? Ondanks de zware
behandelingen, blijft zijn eetlust op peil.
Misselijkheid is een uitzondering.

Vooral de hormoontherapie baart me zorgen.
Dit product heeft een negatieve invloed op het
gewicht en de diabetes, twee zaken die we in het
oog moeten houden. Het is noodzakelijk om de
kanker onder controle te houden.

We steken de koppen bij elkaar om uit te
zoeken hoe hij zijn gewicht en zijn bloedsuiker in
toom kan houden door gezond te eten en om er
tegelijkertijd voor te zorgen dat hij zich goed in zijn
vel blijft voelen. Het is me onmiddellijk duidelijk
dat zowel wat hij eet als de hoeveelheid niet van
elkaar kunnen worden gescheiden. Na lang
wikken en wegen komen we tot een formule die
hieronder kort wordt uiteengezet.

A. Wat mag hij eten of drinken en
wat moet hij vermijden?
1. Algemene principes:

- Geen alcoholgebruik tijdens de ganse
chemokuur tot en met twee maanden erna. Een
chemobehandeling vraagt enorm veel van het
lichaam. Daarom wordt alcohol tijdens de
behandeling het best vermeden. De
behandelende artsen hebben het gebruik ervan
niet verboden, maar het kan enkel positief zijn. Na
de chemo houden we het bij een glaasje rode wijn
bij de maaltijden tijdens het weekend.

- Fruit en groenten bij voorkeur uit eigen streek
en wat het seizoen te bieden heeft.
- Het gebruik van suiker en vetstoffen wordt
maximaal vermeden.
- Voldoende plat water drinken.

2. Voor de warme maaltijden:

- Zorgen voor een evenwichtige maaltijd,
waarbij groenten het hoofdbestanddeel zijn. Ook
hier gebruiken we het algemene principe: vooral
groenten van het seizoen uit de eigen streek.
Gelukkig kunnen we voor verse producten terecht
bij mijn ouders die een uitgebreide moestuin
hebben.
- Rood vlees wordt beperkt.

- Gebruik van olijfolie als vetstof.

- Sauzen beperken of saus bereiden met het
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vocht van de groenten, waarbij tomaten de
favoriet zijn. Bindmiddelen zijn uit den boze. Dit
zijn trouwens ook dikmakers.
- Het gebruik van suiker wordt maximaal
vermeden.
- Zout vervangen door kruiden.

3. Voor het ochtend- en avondmaal:

- Bij deze maaltijden wordt koffie of thee
gedronken.
- Geen fruitsappen

- Natuurlijk kan een eitje van de eigen kippen
niet ontzegd worden.

B. Hoeveel mag hij eten of
drinken?
1. Algemene principes:

staan, is dit een opsteker voor mij en natuurlijk
ook voor hem.

Het is niet mijn bedoeling geweest om een
wetenschappelijk artikel over voedingsleer te
schrijven. Hiervoor zijn diëtisten beter geplaatst.
De kanker heeft ons leven door elkaar geschud,
waardoor we onze levensstijl op verschillende
vlakken hebben moeten aanpassen. Eten is een
belangrijk deel van mijn echtgenoot zijn leven.
Dus zijn we op zoek gegaan hoe we onze
eetgewoonten kunnen aanpassen. Gezond eten
staat op de voorgrond, maar je goed in je vel
blijven voelen is minstens even belangrijk. Dit
draagt bij tot een positieve levenshouding. En die
heb je nodig om dagelijks de strijd met de ziekte
aan te gaan.

- Buiten de chemo-periode mogen maximum
vijf glazen rode wijn per week worden gedronken.
- Elke dag minimum 2 liter plat water drinken.
- Maximum 4 eieren per week

2. Voor de warme maaltijden:

- De hoeveelheid per maaltijd beperken tot
één enkel bord.
3. Voor het ochtend- en avondmaal:

- ’s Morgens maximum twee boterhammen.

- ’s Avonds worden drie boterhammen
gegeten.

De tussendoortjes worden beperkt. Elke dag
worden het gewicht en het suiker in het bloed
gemeten. Afhankelijk van het resultaat worden de
hoeveelheden aangepast.

Het gebeurt wel eens dat het gewicht of het
bloedsuiker gestegen is. Hier komt mijn man
zichzelf tegen en moet hij – meestal gedurende
meerdere dagen – de broeksriem aansnorren.
Door de hormonentherapie stijgt het gewicht en
het bloedsuiker sterk bij een zwak moment.
Gedisciplineerd leven is dus noodzakelijk voor zijn
gezondheid.

Normaal bereid ik elke dag een verse warme
maaltijd. Naast mijn hoofdberoep in een
ziekenhuis heb ik thuis echter nog een praktijk als
pedicure. Op sommige dagen wordt dan ook van
mij het uiterste geëist om een warme maaltijd in
elkaar te knutselen. Elke dag koken als werkende
vrouw is minder vanzelfsprekend als op het eerste
zicht lijkt. Als ’s anderendaags zijn
lichaamsgewicht en bloedsuikerspiegel goed
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Die trieste agressie toch!
Eerbied voor ons verplegend
personeel a.u.b!
Eugeen Dhont – criminoloog

Toen ik onlangs de lift nam in een ziekenhuis,
viel mijn oog op twéé affiches. Ik werd begroet
door een vrouw en een man. Eén gezicht vol met
pleisters beplakt, het andere met een bloedneus
en een gebroken bril , droegen het opschrift “Wij
vechten graag voor u, maar niet met U“!

Zelfdiscipline

In een vorig artikel handelde ik over de
“deontologische code” van wetenschappelijke
onderzoekers. Er werd toen gepleit voor het
handhaven van een bepaalde zelfdiscipline.
Eigenlijk hoort dit begrip ook thuis bij de normale
menselijke betrekkingen en dan vooral bij een
verblijf in het gasthuis. Blijkbaar komt dit woord
“zelfdiscipline” in het vocabularium van de
postmoderne mens weinig aan bod.

Agressie

Nochtans door zéér goede handhaving van de
communicatie met patiënten en hun entourage
werd al veel bereikt om agressiviteit onder
controle te houden. Zo krijgen de leerlingenverpleegkunde ook een ernstige en zware
agressiecursus te verteren.

Als we de agressie als oorzaak van
“bijzondere feiten” (bijv. PS-patiënt) terzijde laten,
dan bedoelen we hier vooral op het gewoon
intermenselijk contact op de ziekenkamer.
Volgens ons heeft het medisch personeel een
ijzeren gestel. Als bij de uitvoering van een hoog
geconcentreerde handeling de patiënt verwijten
toesnauwt, dan zal de maat vlug vol zijn.

Hier past dus te pleiten dat sommigen onder
ons het gezegde indachtig zouden wezen ”om
aan anderen niet te doen, wat zijzelf ook niet
graag zouden hebben”. Dat brutaal, snauwend
gedrag van patiënten (ook soms hun bezoekende
familieleden) is toch spijtig te noemen. Zou het
kunnen dat zulk patiënten gedrag, op de duur ook
een nefast gevolg kan hebben voor het
verplegend personeel? Soms misschien zelfs de
basis van een burn-out op jonge leeftijd? (1). Wij

brengen 5/8ste van ons leven door op het werk.
Een aangename werkkring is dus van groot
belang.

Alles kan alles moet (?)

Wij leven in een maatschappij waar blijkbaar
“alles kan en vooral MOET”. Hoe zouden we dit
nu misschien kunnen te verklaren? Professor
Amitai Etzion (filosoof VSA) hield ooit een
causerie voor de Koning Boudewijnstichting over
“Too much freedom, less responsibilities” (Te veel
vrijheid en geen verantwoordelijkheden). Na de
gevolgen van 1968 werd gepleit voor een “Actieve
maatschappij”. Ondertussen heeft hij een
levenslange studie gewijd aan de kwestie van een
“goede gezonde maatschappij”. Er is een
bezorgdheid om evenwicht te vinden tussen
individuele rechten en sociale
verantwoordelijkheden. Beter gezegd “respecteren
en handhaven van de morele orde van de
samenleving, omdat als de samenleving u
respecteert, uzelf op die wijze uw autonomie
handhaaft teneinde een volledig goed leven te
kunnen leiden”.
Ondertussen is een van de huidige problemen
van de maatschappij dat velen van ons te
voorzichtig zijn met moraliteit en orde, terwijl
anderen behept zijn met een valse vrijheid, die in
hun gedachten gelijkwaardig is aan permissiviteit.
Wij dienen te erkennen dat excessieve moraliteit
en overmatige vrijheid elk een ernstige bedreiging
vormen voor een gezonde samenleving.

Moraliteit versus vrijheid

De laatste jaren hebben wij precies over
gereageerd, door aan te nemen dat er ook een
afwijking moet kunnen bestaan tussen moraliteit
en vrijheid. Maar dat hoeft niet het geval te zijn,
want wanneer onze opdracht grotendeels berust
op morele verplichtingen dan op de wet en
autonomie, kunnen deze twee maatschappelijke
deugden elkaar versterken. Goede communicatie
is van belang, maar wie waagt het aan de vrijheid
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van het individu te raken – vooral als het
intermenselijk maatschappelijk gedrag storend
wordt?

Wij denken dat het goed is te refereren naar
het verdrag van de rechten van de mens (1948) in
bijzonder het artikel 1: Alle mensen worden vrij en
gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn
begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van
broederschap te gedragen.

Recht van vrije meninguiting

In het boek “De nieuwe gouden regel:
gemeenschap en moraal in een democratische
samenleving” (2) lezen wij “Who will be the judge
of the commun values”? Wij
kennen allen ook het zo
begeerde “recht van vrije
meningsuiting”, maar volgens
onze bescheiden mening
vermindert “Uw %
persoonlijke vrijheid” (voorzien
in diverse verklaringen en wetten) wanneer zij
storend wordt voor anderen”.

uitlatingen naar het personeel toe (medisch of
onderhoud), strafbaar kunnen gesteld worden. Het
past in deze editie niet de juiste wetgeving te
vermelden.
In ieder geval is er veel maatschappelijke
schade. Op 22.3.2012 hield Danielle Celermaier
een voordracht (UA) over “Sins of the nation and
ritual apology”. Zij beweerde dat de schade niet
enkel voortvloeit uit de tekortkoming van het
individu, maar ook uit het collectief falen in het
afdwingen van wettelijke regels.

Napoleon zou ooit gezegd hebben: “De
opvoeding van het kind begint bij de
grootmoeder”. Wij dienen te beseffen dat aan het
“bezit” van formele rechten
bepaalde randvoorwaarden
verbonden zijn. Veel baat zou
de maatschappij hebben, bij
de herinvoering in de scholen
van een cursus burgereducatie (3). Maar wij vrezen
als die er ooit komt, men hard zal dienen te
strijden, om de rubriek “omgaan met anderen” als
eerste te plaatsen, want er zal bij de
besprekingen, sterke neiging bestaan de “politieke
vorming van de jongeren” als number one naar
voor te schuiven.

“De opvoeding van het
kind begint bij de
grootmoeder”

Plichten van de patiënt

Wij bestudeerden diverse folders van
gasthuizen. Veelal staat er gedrukt “U heeft recht
op X Y Z…”. Weinig folders bevatten echter een
clausule over de ”plicht van de patiënt” (tenzij het
betalen van de factuur). In een zeldzaam geval
lazen wij uitdrukkelijk: “Respecteer de
zorgverleners. Fatsoen en wederzijds respect
vormen de basis voor goede contacten. In het
ziekenhuis is geen plaats voor denigrerende of
discriminerende opmerkingen, agressief gedrag of
andere vormen van bedreiging”.
Een bepaalde folder vermeldde zelfs: ”Indien
de patiënt zijn plichten niet nakomt dan kan dit
een reden zijn om de behandeling stop te zetten
(nota van de auteur: zonder precisie) en bij
agressie of geweld wordt de politie ingeschakeld
enz…”

Klachten van en tegen patiënten

Veel patiënten vergeten vooral twéé
belangrijke dingen:

- Voor alle klachten kunnen zij terecht bij de
ombudsafdeling in het ziekenhuis,

- Als onmaatschappelijk gedrag dermate
storend is kunnen zij echter, als dader bestempeld
worden, wanneer tegen hen klacht wordt
neergelegd door een benadeelde
verpleegkundige. Bedoeld wordt dat bijv. seksuele

Slot

Ondertussen spelen wij geen moraalridders,
geven altijd het goede voorbeeld en warmen ons
op aan de wetenschap dat er gelukkig nog, vele
andere patiënten zijn die hun dankbaarheid voor
de goede zorg tonen met een bloempje of een
lekkere praline.
Het is zoals de topman van de Vlaamse
Zorginstellingen onlangs nog aanhaalde:

”Zorg is geen product dat je in de supermarkt
kunt kopen”. (4)
(1) NL Nationale enquête
arbeidsomstandigheden 2008. Jaarlijks zijn 2%
van de medewerkers 1 of meerdere dagen per
jaar ziek ten gevolge van agressie op het werk.

(2) ”The new Golden Rule” 1996 – Etzioni
09780465049998

(3) Burgereducatie in het Vlaams Onderwijs Jo De Brie – RUGent 2015

(4) Knack nr. 42 – 18.10.2017 – artikel Peter
Degadt.
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De gezondheidszorg zal
samenwerken of zal niet
werken…
behandelde patiënten zou gaan.

Erik Briers

Samenwerken is het nieuwe mantra in de
geneeskunde en in de gezondheidszorg.
Ziekenhuizen moeten samenwerken of zelfs
versmelten zelfs diensten moeten dat doen.
Einddoel is dan een betere en betaalbare zorg
voor de ganse bevolking.

Binnen de laboratorium sector is dat al vele
jaren gaande. Van ruim meer dan duizend
laboratoria vijfentwintig jaar geleden zijn we
vandaag beneden de 150 aangekomen. Vele
ambulante (private) laboratoria zijn samengesmolten tot grote efficiënte groepen die de
steeds duurdere technieken, apparatuur maar ook
kwaliteitsprogramma’s kunnen implementeren.

Hetzelfde willen ook patiëntengroepen, zeker
in kankerzorg is het niet houdbaar dat elk
ziekenhuis elk type kanker wil kunnen
behandelen. Denk alleen al aan de meer dan 250
zeldzame kankers dan weten we dat dit geen
haalbare kaart is. Maar zelfs voor de “grote”
kankers zoals borst- en prostaatkanker is het
uitgesloten dat elk ziekenhuis in de toekomst deze
zal behandelen. Er is behoefte aan netwerken van
expertise. Binnen deze netwerken wordt de zorg
aangeboden en zij verzamelen alle mogelijk
behandelingsmodaliteiten en deze kunnen binnen
het netwerk aangeboden worden, met andere
woorden de behandelende clinicus is zijn
patiënten en zijn broodwinning niet kwijt maar
alleen de beste chirurgen (een voorbeeld)
opereren nog in overleg.

Voor borstkanker is dat zelfs in wetten
gegoten. Al in 2009 concludeerde het KCE (KCE
Report 113A) dat bij borstkanker de uitkomst van
chirurgie en de andere gevolgen beter zijn in
centra die veel tot zeer veel behandelingen
uitvoeren per jaar. In een KB van 26 april 2013
legde de federale minister dan ook een minimum
van 150 nieuwe patiënten per jaar op evenals een
minimum van 50 ingrepen per arts. Helaas
werden deze aantallen later verlaagd, de
patiënten begrijpen dat de artsen na lange studies
hun brood moeten kunnen verdienen maar willen
niet dat dit ten koste van de levenskwaliteit van de

Patiëntenorganisaties zoals “BorstkankerVlaanderen” (www.borstkanker-vlaanderen.be) en
“Wij-Ook” (prostaatkanker) (www.wijook.be)
ijveren voor het ontstaan van deze expertise
netwerken waarin alle specialismen samenwerken
met als enige doel optimale zorg voor de patiënt.
Daarbij willen zij geen exclusie van specialisten
maar wel inclusie van allen die de doelstellingen
willen nastreven, veel van de kankerzorg kan
worden toegediend en opgevolgd door een arts
dicht bij de patiënt na overleg met het multiprofessioneel zorgteam in het expertise netwerk.
Iedereen, patiënt en de clinici moeten zich goed
voelen in het systeem van samenwerking anders
zal het helaas niet werken.

Een laatste hoogtechnologisch voorbeeld,
protontherapie. Aan het UZ Leuven wordt een
nieuw protoncentrum gebouwd. Het is een
hooggespecialiseerde therapie modaliteit met een
beperkt aantal indicaties. Daardoor heeft België er
geen tien van nodig. Het is ook de boodschap van
Minister Magda De Block bij de opening van
PaTICLe dat dit een mooi voorbeeld van
samenwerking was tussen universitaire centra,
gelieerde ziekenhuizen en zelfs over taal en
andere grenzen. Indien een technologie erg duur
is en toch klinisch wenselijk moeten er keuzes
gemaakt worden en dat is hier gebeurd.
Toch een kleine kanttekening, niet iedereen is
meegegaan in deze samenwerking, aan de
Franstalige kant hebben de Universiteiten van
Brussel (ULB), Luik, Namen en Bergen met de
steun van het Waals gewest beslist om een eigen
protontherapiecentrum te installeren in Charleroi.
Daardoor zijn er weldra (2019-2020) in België
twee protoncentra actief die mogelijk dezelfde
patiënten zullen willen aantrekken want de dure
infrastructuur moet toch een beetje renderen.
Vergeet daarbij niet dat ondertussen ook
Nederland zijn protontherapie-plannen aan het
uitvouwen is met maar liefst vier centra met
steeds meer dan één behandelingskamer.
Samenwerken moet voor een optimale
gezondheidszorg, maar het is toch zo moeilijk
zeker als er politiek achter de glazen wand staat
te loeren.
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Oncolunch Centralisatie van de oncologische zorg in GZA
(08/12/2017)

Geachte,
GZA Ziekenhuizen voert/voerde in de loop van 2017 een grondige herschikking door van de zorg. Hiermee
wil GZA ziekenhuizen inspelen (en voorbereiden op) hervormingen in het ziekenhuislandschap. We streven
naar financiële performantie door efficiënte inzet van mensen en middelen en door het kwaliteitsvol
hertekenen van het zorgaanbod o.a. door bundeling van competenties, subspecialisatie, teamwerking,
vermijden van versnippering,...
Het centraliseren van de oncologische zorg op één campus is één van deze hervormingen.
Graag nodigen wij u uit op onze oncolunch, waar enkele van deze hervormingen binnen het vaksgebied
verder zullen toegelicht worden, op vrijdag 8 december om 12u in het auditorium van Sint-Augustinus.
Programma:
12.00 Verwelkoming Dr. Luc Van Looy [Hoofdgeneesheer, GZA Ziekenhuizen]
12.05 Centralisatie in de oncologische zorg Mevr. Willeke Dijkhoffz [Algemeen directeur GZA Ziekenhuizen]
12.20 Centralisatie radiotherapie...een succesverhaal Dr. Paul Meijnders, MD, PhD [Radiotherapeut-Oncoloog,
Iridium Kankernetwerk, GZA Ziekenhuizen]
12.40 Centralisatie borstkliniek Dr. Annemie Prové, MD [Medisch Oncoloog, Iridium Kankernetwerk, GZA
Ziekenhuizen]
12.50 Dose Banding Apr. Isabelle Glorieux [Hoofdapotheker, GZA Ziekenhuizen]
13.05 Broodjeslunch
De oncolunch gaat door in het auditorium (route 280) van GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus,
Oosterveldlaan 24 te 2610 Wilrijk.
Inschrijving is verplicht.
U kan zich registreren op: http://www.iridiumkankernetwerk.be/inschrijving_evenementen/page.aspx/1929

Vernieuwing van het lidmaatschap Wij Ook België vzw 2018

2018 wordt weer ingezet. Waarschijnlijk wilt u nog steeds op de hoogte
blijven van alle nieuwtjes om uw levenskwaliteit in stand te houden.
Niettegenstaande de levensduurte behouden we onze tarieven:
Lidmaatschap + abonnement PROSTAATinfo: 20€
Steunend lid: 40€
Feel+ (wekelijkse bewegingsles):

- Voor leden gratis.
- Partner van leden: 3€ per jaar
(verzekering).

Blijf Wij Ook vzw steunen en schrijf u vandaag nog in:
IBAN: BE78 4037 1493 0186
BIC: KREDBEBB
Alvast bedankt. Zo blijft u op de hoogte.
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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. De 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

