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Gleasonscore
High Intensity Focused Ultrasound - HIFU!
“Decision aid” - beslissingshulp voor mannen in nood

Psychologische steun
Henk Van daele
(Redactievoorzitter PROSTAATinfo)

Vele mannen kampen vroeg of laat met
prostaatproblemen. Het betreft dan een acute of
chronische prostaatinfectie (prostatitis), een
goedaardige prostaatvergroting (benigne
prostaathyperplasie of BPH), of prostaatkanker.
Door de moderne geneeskunde kunnen die
aandoeningen degelijk worden behandeld. Maar
prostaatziekten, alsook hun medische therapieën,
gaan dikwijls gepaard met allerhande onprettige
nevenverschijnselen. Denken we maar aan
moeilijkheden bij het plassen, erectieproblemen,
droog orgasme, vermindering van libido,
impotentie of incontinentie.
Het zelfbeeld van de patiënt met één (of
enkele) van deze ongewenste verschijnselen,
krijgt dan een flinke knauw. Hij is vermoeid en
lusteloos, heeft pijn, voelt zich snel verouderen,
en is zich bewust van een gehavend lichaam. Het
verlangen van de man naar warmte en intimiteit
blijft, maar het behoud van het seksueel genot
wordt soms problematisch. Dit hele gamma van
situaties roept vanzelfsprekend nogal wat emoties
op.
De man mag zich dan gelukkig prijzen als hij
kan vertrouwen op de onvoorwaardelijke steun
van een levenspartner. Een trouwe partner die de
patiënt dag en nacht met raad en daad bijstaat en
psychologisch ondersteunt. Men noemt dit tegenwoordig meestal de mantelzorg. Maar in feite gaat
het om veel meer dan zorg in de betekenis van
lichamelijke verzorging. Het impliceert ook
vertrouwen, medeleven, genegenheid, bezorgdheid, empathie, opbeurende steun, ʻn schouderklopje, zoeken naar nieuwe vormen van intimiteit,
streven naar meer levenskwaliteit, samen
genieten van kleine dingen van het -ondanks
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alles- toch mooie leven, enz.
Dit alles vergt van de levenspartner een
voortdurend en toegewijd in de weer zijn voor een
ouder wordende en min of meer zieke man. De
partner belast met de mantelzorg wordt dus zelf
ook in een nieuwe rol gedrukt. Een onbekende rol
die men nog nooit heeft moeten spelen. Een rol
met nieuwe lasten en betrekkelijk weinig lusten.
Niet zelden komt het voor dat de levenspartner
amper opgewassen is tegen die gewijzigde
levenswijze. De dagelijkse druk op het
samenleven met een patiënt kan soms inderdaad
(te) zwaar zijn. Voor het herstelproces van de
prostaatpatiënt is die dagelijkse mantelzorg
nochtans van fundamenteel belang. De rol van de
levenspartner kan dan ook niet hoog genoeg
worden geschat.
Weinig wetenschappelijk onderzoek ging tot
hiertoe naar de attitudes en het gedrag van
familieleden op de diagnose en de therapie van
een kankerpatiënt. Hoe reageren ouders, broers
en zussen, of kinderen op de onverwachte
diagnose en de therapieën van die zieke man?
Na enige tijd wordt de patiënt een “survivor”.
De ziekte is dan weliswaar onder controle, maar
de patiënt ondervindt nog heel wat onprettige
gevolgen. In geval van prostaatkanker leeft de
man verder met een stel prangende vragen,
wensen en behoeften om een zo hoog mogelijke
levenskwaliteit te bereiken. Nu steeds grotere
aantallen patiënten hun kanker overleven is meer
aandacht voor de survivors dan ook noodzakelijk.
Het Handbook of Cancer Survivorship (New York,
Springer, 2007), samengesteld door Michael
Feuerstein, heeft gewezen op de nood aan allerlei
vormen van “survivorship programs” die in
sommige landen al bestaan. Veel van dit alles
moet hier nog worden verwezenlijkt. In afwachting
biedt Wij Ook België vzw als zelfhulpgroep
psychologische steun aan heel wat
prostaatpatiënten.
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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 de betrokkenheid
en meevoelen rond de mogelijke lichamelijke, geestelijke en sociale
problemen die we allemaal persoonlijk meemaken of kennen.
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. 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”.
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2.000.000
In Europe (EU) 2.000.000 men live with prostate cancer. Each
year 300.000 men learn that they have prostate cancer and
68.000 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
www.europa-uomo.org

© eb 2009

The European Prostate Cancer Coalition

Gleasonscore
Prof. Theo van der Kwast
Chair Pathology
Committee European
Randomised Study on
Screening for Prostate
Cancer (ERSPC)
Om de diagnose
“prostaatkanker” te
kunnen stellen is het
nodig dat een serie
naaldbiopten wordt
verkregen uit de
prostaat. De patholoog
onderzoekt onder de
microscoop deze zeer
kleine weefselsliertjes
op aanwezigheid van afwijkende
klierbuisstructuren. Als deze afwijkende
klierbuisjes
gering in aantal
zijn, is het niet
altijd mogelijk
voor de
patholoog om
de diagnose
“prostaatkanker” met
zekerheid te stellen. In dat laatste geval zal een
diagnose “verdacht voor prostaatkanker” soms
ook wel aangeduid met de afkorting ASAP (voor
“atypical small acinar proliferation”) afgegeven
worden. Het is hierbij overigens goed om te
bedenken dat het pathologisch onderzoek geen
laboratoriumtest is, maar berust op de
interpretatie van de patholoog van het
microscopische materiaal. Het is dus
mensenwerk, geen uitkomst van een door een
machine uitgevoerde bepaling of test.

Waarom begint de
Gleasonscore in een
prostaat naaldbiopt
bij 6 en niet bij 1?

Naast het vaststellen van de aanwezigheid
van kanker (carcinoom) zal de patholoog ook
proberen om de agressiviteit van de
prostaatkanker vast te stellen. Dit is van belang
omdat prostaatkankers grote verschillen in hun
gedrag tentoonspreiden. De meeste gedragen
zich heel rustig, groeien langzaam en veroorzaken
meestal geen problemen, maar andere kunnen op
den duur tot ziekteverschijnselen leiden en
uiteindelijk zelfs levensbedreigend zijn. De
belangrijkste voorspeller van het gedrag van een
prostaatkanker is de differentiatiegraad. Deze
differentiatiegraad wordt afgelezen door de
patholoog bij zijn microscopisch onderzoek van
het naaldbiopt. Het vaststellen van de
differentiegraad berust op patroonherkenning en is
gebaseerd op de architectuur van de afwijkende
klierbuisstructuren. In het bijgaande plaatje
(Fig. 1) wordt een schematische tekening van de
verschillende groeipatronen van prostaatkanker
getoond.
De tekening is in de jaren zestig van de vorige
eeuw bedacht door Donald Gleason. Naar hem is
ook het graderingsysteem genaamd. Hij
onderscheidde vijf verschillende groeipatronen, de
5 Gleasongraden. Graden 1, 2 en 3 bestaan uit
carcinoomklier-buisjes die goed gevormd zijn, en
waarbij de individuele buisjes goed van elkaar te
onderscheiden zijn (Fig. 2A), terwijl bij graad 4 de

Fig 2A
buisjes met elkaar versmelten (Fig. 2B) of een
samenhangende massa vormen met kleine holten
erin.

Fig 2B
Fig 1

Bij graad 5 kan de patholoog niet meer zien
dat er buisjes zijn. De groeipatronen of graden 1
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en 2 komen vrijwel uitsluitend voor in kankers, die
gelegen zijn in het binnenste gedeelte van de
prostaat, rond de plasbuis (Fig. 3). Graden 3, 4 en

Fig 3
5 zijn typerend voor de prostaatkankers die in de
periferie aan de onderzijde van de prostaat
ontstaan (Fig. 3). Het zijn vooral deze laatste
prostaatkankers die ontdekt worden met
prostaatnaaldbiopten. De biopten worden immers
genomen via het rectum, welke het dichtst bij de
onderkant van de prostaat is gelegen. Verder
hebben prostaatkankers uit het binnenste
gedeelte meestal (maar niet altijd) een gunstiger
beloop, en is de vroegopsporing dus vooral
gericht op het ontdekken van kanker in de
periferie van de prostaat.
Voorgaande verklaart nog steeds het begrip
Gleasonscore niet. Om de Gleasonscore te
kunnen begrijpen, is het van belang te
onderkennen dat een prostaatkanker vaak meer
dan één groeipatroon of Gleasongraad bevat. Om
de aanwezigheid van twee groeipatronen in de
uiteindelijke differentiatiegraad tot uiting te laten
komen, bedacht Donald Gleason, dat de
uiteindelijke differentiatiegraad, dat wil zeggen de
Gleasonscore, moest worden gevormd door de
som van de twee meest uitgebreid aanwezige
graden in een prostaatkanker. Als er slechts één
graad aanwezig is, dan verdubbelt het nummer
van de Gleasongraad gewoon. Dit betekent dat de
Gleasonscore kan variëren van 2 (tweemaal
graad 1) tot Gleasonscore 10 (tweemaal graad 5)
maximaal. Dit verklaart echter nog niet helemaal
waarom in een naaldbiopt de Gleasonscore in de
regel begint bij 6 (tweemaal groeipatroon 3). De
reden is dat naaldbiopten, zoals eerder gezegd,
vooral weefsel uit de periferie van de prostaat
bevatten (Fig. 3).

Gleasonscores onder de 6 zullen alleen worden
gerapporteerd, indien het onderzochte
prostaatweefsel uit het binnenste van de prostaat
afkomstig is. Om te zorgen dat er goede
overeenstemming is onder pathologen bij het
toekennen van de Gleasonscore op een
naaldbiopt hebben ze in 2004 tijdens een congres
in San Antonio, VS, afgesproken om voortaan
zelden of nooit een Gleasonscore onder de 6 af te
geven op een prostaatkanker in een naaldbiopt.
Het moge uit het voorafgaande duidelijk zijn,
dat Gleasonscore 6 prostaatkankers tot de meest
gunstige categorie behoren en dat veel mannen
met deze diagnose er voordeel bij hebben om niet
meteen een prostatectomie of radiotherapie te
ondergaan, maar rustig de ontwikkelingen van
deze veelal indolente kanker af te wachten
middels “active surveillance”.

Dankwoord
We kregen deze parel van Theo van der
Kwast. Hij was professor in de Pathologie
aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
en tevens Voorzitter van het Pathology
Committee van de ERSPC.
Als emeritus werkt hij nu aan het
Princes Margareth ziekenhuis in Toronto.
Als een erkende coryfee in de wereld van
histologie/pathologie heeft hij dit artikel
speciaal geschreven voor PROSTAATinfo
waarvoor onze hartelijke dank.
Een extra aanbeveling van de
pathologiegroep (Am J Surg Pathol 34:
169-177, 2010): “As agreement was
particularly poor for foci comprising <6
glands, we would encourage pathologists
to obtain intercollegial consultation of a
specialized pathologist for these lesions
before a carcinoma diagnosis, whereas
clinicians may consider to perform staging
biopsies before engaging on deferred or
definite therapy.”

Deze prostaatkankers tonen in de regel alleen
groeipatroon 3 en hoger, en geen groeipatroon 1
of 2. Gevolg is dat prostaatbiopten minimaal een
Gleasonscore 6 (tweemaal groeipatroon of
Gleasongraad 3) en maximaal Gleasonscore 10
(tweemaal Gleasongraad 5) zullen hebben.
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HIFU: een behandelingsoptie
voor prostaatkanker
Erik Briers
Aan de lezer
Over een medische of wetenschappelijke
nieuwigheid rapporteren is een uitdaging. De
feiten zijn vaak behoorlijk complex en vragen om
gelaagde informatie. Maar ook het lezersveld is
complex. Er zijn lezers die het eenvoudig willen
houden, maar er zijn er ook die de details willen
kennen. Allemaal willen ze met de informatie de
techniek beter kennen om eventueel bewust te
kunnen beoordelen of zelf te kunnen kiezen.
Daarom is dit artikel ook in lagen opgebouwd.
Er is de basisinformatie die het feitelijk artikel
vormt en er zijn de moeilijke aanvullingen die als
afzonderlijk stuk(ken) wordt aangeboden. De
aanvullingen zijn er voor de fijnproevers die echt
het fijne van de nieuwigheid willen kennen. Je kan
deze informatie ook negeren.

Inleiding
Diegenen die achter HIFU een Japanse of
oosterse behandelingstechniek vermoeden moet
ik teleurstellen, HIFU staat eenvoudigweg voor
“high intensity focused ultrasound”.
Om het heel eenvoudig te stellen: met
gefocusseerde (in een brandpunt samengebalde)
en hoog intense geluidsgolven wordt
prostaatweefsel verhit tot een temperatuur van
ongeveer 90 tot 95 graden waardoor de eiwitten
stollen en de cellen afsterven.
Voor de behandeling van prostaatkanker
bestaan een hele reeks opties waaruit de uroloog
in functie van de patiënt (leeftijd bijvoorbeeld), de
toestand van zijn prostaat en van zijn
prostaatkanker een keuze zal maken.

De gouden standaard
In het lijstje van opties staat de radicale
chirurgische verwijdering van de prostaat nog
steeds bovenaan als de gouden standaard.
Uitgevoerd door een uroloog met de nodige
ervaring (voldoende ingrepen per jaar…) levert
deze ingreep (indien toepasbaar) zeer goede
resultaten op. De uroloog kan het weggenomen
orgaan aan de anatoom-patholoog bezorgen die
na nauwkeurige microscopische analyse kan

vaststellen of de tumor volledig verwijderd is en of
de snijranden negatief zijn.
Vandaag komt deze radicale verwijdering in
drie smaken: er is een open operatie, er kan
minimaal invasief met een kijkbuis gewerkt
worden, en de chirurg kan een operatierobot
gebruiken. Niet elke patiënt komt voor elke optie
in aanmerking.
Prostaatkankers zijn meestal multifocaal: in de
prostaat komen meerdere kleinere en grotere
tumoren gelijktijdig voor zodat deze niet altijd
allemaal gevonden worden, zelfs niet in een
biopsie. De anatoom-patholoog vindt na de
chirurgische verwijdering van de prostaat dus
vaak meerdere tumoren.
Nadeel van de chirurgische prostatectomie
volgens eender welke techniek is de kans op
incontinentie en op impotentie. De oorzaak is de
specifieke ligging van de prostaat onderaan tegen
de blaas plus het feit dat de urineleider dwars
door de prostaat loopt. Bij het losknippen (het
stukje urineleider dat in de prostaat zit wordt mee
weggenomen) van de prostaat kan tijdelijke of
permanente incontinentie optreden door
beschadiging van de sluitspier(en). Incontinentie is
evenwel een (redelijk) zeldzame consequentie die
bovendien afhangt van de conditie van de patiënt
en van de ervaring van de chirurg.
De impotentie is een ander probleem. De
zenuwen die de erectie moeten sturen lopen vlak
naast de prostaat. Ook al is de chirurg nog zo
voorzichtig, soms worden deze zenuwen (die
moeilijk te onderscheiden zijn) geraakt of
doorgeknipt waardoor een erectiestoornis kan
ontstaan. Trouwens, deze zenuwen mogen niet
beschouwd worden als een soort draad, het is
eerder een fijn netwerk dat zelfs bij trekken al
beschadigd kan worden.
Het zal duidelijk zijn dat mannen soms meer
schrik hebben van impotentie dan van
prostaatkanker en zich slechts node laten
behandelen. Daarom wordt gezocht naar andere
behandelingen waarmee men incontinentie en
impotentie zal trachten te voorkomen of hun
gevolgen te verzachten.
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Hoe zit het nu met HIFU?
Geluidsgolven zijn ons goed gekend. Wij zijn
allemaal uitgerust met twee sensoren om deze
golven te detecteren, onze oren. Maar elke sensor
is gekenmerkt door een bepaald bereik; het
menselijk oor is in staat om geluidsgolven in een
bereik van ongeveer 20 Hz tot 20.000 Hz te
detecteren. Eén Hertz (Hz) is één trilling per
seconde. Dit bereik neemt wel af met de leeftijd
waarbij vooral aan de bovenzijde van het
spectrum de detectie wegvalt. Dieren zijn vaak in
staat om geluiden met een veel hogere frequentie
te produceren en te detecteren, denk aan de
vleermuis die haar prooi met behulp van
ultratonen vindt.

Geluid en energie
Geluidsgolven dragen ook energie met zich
mee. Bij de lage frequenties die ons oor kan
waarnemen is die energie beperkt zodat ons oor
gelukkig niet opwarmt van gewoon te luisteren.
Toch kan zéér luid geluid, geluid met een (zéér)
hoge intensiteit (deze wordt in de bekende
decibels gemeten), wel pijn doen. Zo weten
vandaag heel wat jongeren dat hun gehoor
permanent beschadigd is door het veelvuldig
bijwonen van popconcerten. En van sommige
verhaaltjes krijg je wel rode oortjes.
Bij zeer hoge frequenties is die energie
evenwel aanzienlijk, afhankelijk van de intensiteit
van de geluidsbundel. Een geluidsgolf plant zich
voort in een medium (dit kan lucht zijn of water
bijvoorbeeld) door dit medium samen te drukken
waarbij de energie bepaald wordt door de omvang
van het drukverschil. Dit is te vergelijken met een
golf op het water; de afstand tussen twee
golftoppen is dan de golflengte, deze staat voor
de frequentie. Het hoogteverschil tussen golfdal
en golftop staat voor het drukverschil, de energie.
Er is wel enig verschil tussen een kabbelend
beekje en een tsunami al is het tweemaal water
en een golf(verschijnsel).

er dan gebeurt weet een klein kind; gooi een
kreeft in kokend water en ze komt er gekookt en
rood uit. Alle cellulaire processen zijn stilgevallen
en dat in enkele minuten. Daarbij verloopt er heel
wat tijd om de warmte van buiten de kreeft tot in
de kern te transporteren om zo ook de kern van
de kreeft te koken.
Hoeveel energie is daarvoor nodig? Niet veel,
cellen opwarmen tot een temperatuur van boven
de 90°C is na luttele seconden al dodelijk.

Een echt toestel
Er zijn vandaag twee toestellen op de markt
waarmee de HIFU-techniek kan worden
toegepast.
Enkele gegevens over één dergelijk toestel in
steno stijl. Om de ganse prostaat effectief te
bereiken is het toestel uitgerust met een
transducer met twee brandpunten en energieën
namelijk 3 cm (24 W) en 4 cm (37 W). De
frequentie van de geluidsgolven is 4 MHz (4
miljoen trillingen per seconde). In de sonde is een
ultratonen echodiagnose verwerkt zodat het
mogelijk is tijdens de behandeling, op dezelfde
wijze als tijdens het nemen van een biopsie,
precies te “zien” wat er gebeurt. Tijdens de
behandeling wordt in pulsen gewerkt; gedurende
drie seconden wordt gestraald waarna er zes
seconden rust is. Dit laatste zorgt ervoor dat de
niet te behandelen weefsels niet oververhit
worden en geeft de sonde tijd om zijn nieuwe
positie in te nemen.

Tijdens de “passage” van een golf worden de
moleculen in het medium tot trillen (vibreren)
gebracht waardoor er energie overgedragen wordt
en het medium opwarmt. Doordat moleculen aan
het trillen gebracht worden, treedt demping van de
golf op of verzwakking (attenuatie). Daardoor
dooft een golfverschijnsel uit.

Van opwarming naar celdood
Indien het medium waarin de geluidsgolf zich
voortplant weefsel is dan zal ook dit weefsel en de
cellen waaruit het is opgebouwd opwarmen. Wat

Figuur 1. Licht grijs is de sonde weergegeven met daarin de
ovale transducer. De rode cilindertjes zijn de brandpunten;
deze bevinden zich in de prostaat. Het middelste cirkeltje is
de urineleider. (Deze voorstelling is schematisch, niet op
schaal.)
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De transducers zijn in een sonde ingebouwd:
deze sonde heeft een diameter van 33 mm en
wordt tijdens de procedure ingepakt in een latex
hoesje (een condoom). De sonde en de
binnenkant van het condoom worden omspoeld
met koelvloeistof om het rectum te beschermen
tegen oververhitting en beschadiging.
Tijdens de
behandeling wordt de
sonde in het rectum
gebracht, bijna tot tegen
de prostaat. Deze
bevindt zich vlak tegen
het rectum; er wordt
voor gezorgd dat er nog
een kleine ruimte blijft
tussen rectumwand en
sonde. De sonde is aan
een arm bevestigd
zodat er tijdens de
procedure geen
Een Sonablade
ongewenste
bewegingen zijn. De patiënt is onder algemene of
epidurale verdoving en is eveneens onbeweeglijk.
Binnen de sonde kan de transducer bewegen. Er
zijn twee bewegingen, de eerste volgt de
urineleider van boven naar beneden. Door deze
beweging beweegt het brandpunt zich over de
hele lengte van de prostaat die rond de urineleider
gelegen is. De tweede beweging is een korte
beweging rond de as (schommelbeweging); deze
beweging zorgt ervoor dat voor een gegeven
plaats de prostaat van links naar rechts
behandeld zal worden. Door deze twee
bewegingen te combineren wordt de ganse
prostaat bereikt en behandeld.
In de praktijk zal de uroloog uiteraard eerst de
prostaat nogmaals in beeld nemen en zijn
werkplan opmaken. Hij bepaalt waar gestart wordt
en de sequentie van de behandelingspunten.
Eens een segment aangegeven bepaalt het
toestel zelf de volgorde. Door de ene beweging
vast te houden
wordt het
segment
gedefinieerd,
door daarna met
vaste stappen te
schommelen
worden steeds
andere
cilindertjes
behandeld.
Daarbij worden
nooit twee naast
De Ablatherm

elkaar liggende cilindertjes na elkaar behandeld.
Tijdens de zes seconden dat er niet gestraald
wordt herpositioneert het toestel zijn transducer.
Het ganse proces neemt dan ook flink wat tijd in
beslag. Het is trouwens ook zo dat de behandelde
cilinders elkaar gedeeltelijk overlappen om zeker
te zijn dat alle weefsel wel degelijk een hitteschok
heeft gekregen. Door de sonde in het rectum
eventueel nog wat te bewegen (dichter naar of
verder van de rectumwand) kunnen gebieden die
dichter bij het rectum vallen of juist verder af ook
behandeld worden. De behandeling start altijd zo
ver mogelijk van de sonde. Door de behandeling
kunnen de absorptie-eigenschappen van het
weefsel veranderen en daardoor de parameters
voor een succesvolle behandeling.

Patiëntenselectie
Komt elke patiënt in aanmerking voor een
HIFU-behandeling? Neen, de prostaattumor moet
nog gelokaliseerd zijn binnen het kapsel, binnen
de grenzen van de prostaat.
Er zijn ook uitsluitingcriteria; een grote prostaat
is slechts één van de uitsluitingcriteria.

De patiënt
De patiënt heeft niet graag dat men aan zijn
prostaat morrelt; hoe minder invasief hoe liever.
Technisch lijkt de HIFU-procedure op het nemen
van een biopsie, hetgeen elke
prostaatkankerpatiënt goed kent. Bij het gebruik
van een epidurale verdoving kan de patiënt
volgens urologen dezelfde dag het ziekenhuis
verlaten; bovendien kunnen zij daarna, volgens
diezelfde urologen, dezelfde avond al op
restaurant. Daar heb ik zo mijn twijfels over; zelfs
na een “simpele” biopsie is het niet altijd vrolijk
wandelen, eten en drinken en een biopsie nemen
duurt minder dan een half uur…
Risicoʼs op impotentie en incontinentie blijven
bestaan want de hitteschok kan evengoed
zenuwbanen doorbranden als spieren
beschadigen.

Besluit
HIFU ziet er uit als een elegante techniek.
Vandaag is het nog een experimentele techniek.
Niet alle patiënten komen in aanmerking zodat het
niet iets is dat de patiënt op zijn menukaart kan
aankruisen. Het blijft de uroloog die in overleg met
de patiënt en op basis van het dossier moet
beslissen welke behandeling voor een gegeven
patiënt het beste resultaat zal opleveren.

PROSTAATinfo 9(2010)2 p-10

Technisch detail
58 cal per gram cellen
Om één gram cellen (voornamelijk water) één
graad op te warmen is er volgens de meest
eenvoudige benadering één calorie nodig. Om
één gram cellen van lichaamstemperatuur tot
neem 95°C op te warmen zijn 58 calorieën
voldoende. 95°C is voldoende om de cellen te
doden. Om andere cellen te beschermen volstaat
het deze niet mee te verhitten.

HIFU
Hoogfrequente geluidsgolven worden
geproduceerd met behulp van een soort kristal
(denk aan het kwartskristal in een elektronisch
uurwerk) dat door middel van een hoogfrequente
elektrische golf aan het trillen wordt gebracht. Het
kristal is een onderdeel van de overbrenger, de
“transducer” die een speciale vorm heeft waardoor
de geluidsgolven zich in plaats van ruimtelijk te
verspreiden zich gaan concentreren in een
brandpunt. In dit brandpunt komt dan ook alle
energie samen in een klein cilindertje met een
diameter van ongeveer 3 mm bij een lengte van
10 mm. Het weefsel in dit cilindertje wordt
opgewarmd tot meer dan 90°C en zal afsterven.
Wordt de temperatuur te hoog dan treedt er een
kookverschijnsel op waardoor er een holte in het
weefsel ontstaat; dit verschijnsel noemt men
“cavitatie” en het is niet het beoogde effect. Indien
daarentegen de temperatuur ver onder de target
blijft is er geen celdood en dat is ook niet
gewenst.

Energie absorberen
Bij zijn passage doorheen het weefsel wordt,
zoals wij reeds aangegeven hebben, de energie
geabsorbeerd, geattenueerd. De geluidsgolf
vertrekt vanuit de transducer (de bron) en gaat
naar één punt waardoor er een soort van kegel
ontstaat met de geluidsbron aan de basis en het
doelwit aan de top. Indien er geen absorptie zou
zijn, is de totale energie in elke doorsnee
doorheen de kegel en parallel met de bron gelijk
aan deze die vanuit de bron vertrekt. De
energiedensiteit (dit is de energie per vierkante
cm) neemt dan ook toe naarmate het doelwit
benaderd wordt. In het voorbeeld (zie tabel) is de
bronintensiteit 45 watt met een transducer met
een diameter van 3 cm, het doel ligt op 4 cm
(brandpunt). In theorie loopt de energiedensiteit in
de focus op tot oneindig.

Maar de energie wordt onderweg wel degelijk
geabsorbeerd zodat de reële energie onderweg
een stuk lager ligt. Het rekenvoorbeeld gebruikt
een reële attenuatiefactor van 0,7 dB/cm MHz.
Omdat er gefocust wordt zijn wij geïnteresseerd in
de energie in het effectief bestraalde stukje in de
kegel en dat is geen vierkante cm groot. Het
resultaat, de beschikbare energie in de spot, daalt
van 45 watt aan de bron (over het gehele
oppervlak) tot 3,72 watt 1,33 mm van de focus.

Van watt naar calorieën
Eén watt is één joule per seconde en 4,184
joule komt overeen met één calorie. Daarmee
kunnen wij berekenen hoeveel energie in calorie
er afgeleverd wordt op bijvoorbeeld 0,4 cm van de
focus en dat per seconde.

Hoeveel energie hebben wij
nodig?
Het gefocuste weefselvolume is een cilinder
van 3 mm diameter en een lengte van 10 mm, het
volume is 0,071 ml en aangezien weefsel
essentieel water is staat dat ook voor 0,071 gram.
Om dit gewicht aan water een temperatuursverhoging van 60°C te laten ondergaan moet er
4,24 calorie energie aangevoerd worden. Indien
wij ervan uitgaan dat de beschikbare energie op 4
mm van de focus in het cilindertje met 3 mm
diameter 1,06 calorie per seconde is dan mag
onze transducer 4,0 seconden golven uitzenden
om dat stukje weefsel tot 95°C op te warmen.
Merk op dat de energie per cm2 enkel in en nabij
de focus hoog genoeg is om het beoogde effect te
bereiken.

Een droog rekenexperiment
Het temperatuurseffect kan ook nauwkeuriger
berekend worden of beter gesimuleerd worden.
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat er gedurende
drie seconden energie wordt ingestraald aan 45
watt. Het transducer oppervlak is een schijf met
een diameter van 3 cm en de focus valt op 4 cm
van het oppervlak van de transducer.
In gedachten verdelen wij de kegel
waarbinnen de geluidsgolven zich voortplanten in
schijfjes met een dikte van 1 mm. Het eerste
schijfje ontvangt in drie seconden een energie van
135 joule of 32,266 calorieën. Het grootste
gedeelte van deze energie wordt evenwel
doorgelaten; slechts een gedeelte ervan wordt in
het schijfje geabsorbeerd en omgezet in een
temperatuursverhoging.
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Voor de fijnproevers
Deze absorptie (attenuatie) wordt
mathematisch uitgedrukt in de volgende formule.

tr

De energie die doorgelaten wordt (E ), wordt
uiteraard bepaald door de energie die ingestraald
wordt (E0). De absorptie zelf wordt bepaald door
de attenuatie eigenschappen van het medium (α),
de frequentie (F) van de geluidsgolf (in megaherz)
en de afstand (d) in centimeter de tussen bron
(E0) en uittredende straal.
In ons voorbeeld gebruiken wij een geluidsgolf
met een frequentie van 4 MHz en een
attenuatiefactor (α) voor weefsels van 0,70
(dB/cm MHz).
Indien wij deze berekening toepassen op ons
eerste schijfje van 1 mm wordt de doorgelaten
energie 30,25 calorie of het eerste schijfje heeft
2,01 calorie energie geabsorbeerd in drie
seconden. Het volume van dit eerste schijfje is
0,69 ml (of ± 0,69 gr. water). Dat een
temperatuursstijging van [2,01 cal / 0,69 gr. water]
= 2,92°C (de soortelijke warmte van water is
gelukkig 1 graad per gram calorie) ondergaat.
“Reken” hier verder.
Het eerste schijfje van 1 mm dik warmt door
absorptie van geluidsenergie 2,9°C op. Deze
berekening kunnen wij hernemen voor alle

volgende schijfjes en zo telkens de
temperatuursstijging berekenen in elk schijfje.
In de figuur staat de transducer rechts en
bevindt de prostaat zich links ervan.
In de figuur zijn drie diagrammen aangegeven.
De grijze lijn is een voorstelling van de kegel, de
gefocusseerde geluidsbundel, (15 is 1,5 cm) de
afmetingen staan op de rechter as. Merk op dat
ook links van het nulpunt er uiteraard nog energie
wordt gemeten zodat er ook verder dan het
brandpunt opwarming optreedt.
De blauwe curve geeft het
temperatuursverloop weer voor schijfjes van 1 mm
dik, de bereikte temperatuur (theoretisch) staat in
de middelste as weergegeven. Uit de figuur blijkt
dat er effectief een zeer sterke
temperatuursverhoging optreedt rond het
“brandpunt”.
De rode curve opgebouwd uit gesloten
cirkeltjes is de energie doorheen het weefsel; de
startenergie is 32,266 calorie (in 3 seconden), aan
de andere kant op bijna 1 cm voorbij de focus is
er nog ongeveer 1,4 calorie over. De rest van de
energie is geabsorbeerd en omgezet in warmte.
De rode zone rond het brandpunt is de helft
van het cilindertje met een lengte van 1 cm en
een diameter van 3 mm.
Aangezien wij voor het vernietigen van
weefsel een temperatuur van ongeveer 90 tot
95°C moeten bereiken is de zone beperkt tot die
rond het brandpunt. In de werkelijke wereld zijn de
weefsels niet allemaal gelijk waardoor ook de
attenuatiefactoren uiteenlopen zodat de zone
waarin de juiste
temperatuur voor
vernietiging bereikt
wordt niet steeds op
dezelfde diepte ligt. De
energie die nodig is, is
evenwel steeds
ongeveer gelijk, zodat
de in te stralen energie
aangepast zou moeten
worden indien de
attenuatiefactor lager
(of hoger) is of indien
het te bereiken gebied
dichter bij de bron valt.
Einde van dit stukje
voor fijnproevers…
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Verslag van een gelukte
HIFU-behandeling
Jos Janssens
Graag wil ik hier verslag uitbrengen over mijn
persoonlijke ervaring en mening met de HIFUbehandeling als ex-patiënt met gelokaliseerde
(niet uitgezaaide) prostaatkanker.
Ik werd zeer succesvol behandeld door dokter
Chris DʼHont met het Ablatherm-apparaat in het
ZNA Ziekenhuis Middelheim te Antwerpen.

Motivatie van mijn keuze voor
HIFU
Toen ik te horen kreeg van een prostaatkanker
te hebben met een agressiviteitgraad van 7 op 10
Gleasonscore, had ik reeds een goed inzicht en
overzicht van de mogelijke behandelingsmethodes dank zij de voorlichtingsvoordrachten
van onze patiëntenvereniging WIJ OOK tijdens de
Café Santé bijeenkomsten.
Tussen de verschillende behandelingsmogelijkheden kreeg HIFU mijn duidelijke
voorkeur wegens mijn persoonlijke engagementen
qua verblijfsduur in het ziekenhuis: slechts 1 à 2
overnachtingen voor HIFU.
Dokter DʼHont was zeer overtuigend: de dag
na de behandeling mocht men het ziekenhuis
verlaten, weliswaar met een buiksonde door de
buikwand tot in de blaas als bypass voor de
urinelozing, dit wegens de gezwollen prostaat.
Deze sonde moest het versneld afvoeren van de
dode cellen mogelijk maken door een overaanbod
van urine veroorzaakt door het extra drinken van
water.
Als ik zeg “zeer succesvol” dan is dat omdat ik
zeven jaar later nog steeds een PSA heb < 1, wat
betekent dat de kanker binnen de prostaat
verdwenen is en dat er ook geen uitzaaiingen
actief blijken te zijn.
Dit betekent echter niet dat sommige
gevreesde nevenwerkingen me bespaard zijn
gebleven.
Ik lijd aan urine-incontinentie wegens
beschadiging van de sluitspier aan de uitgang van
de blaas waardoor de werking verstoord is. Verder
blijkt er zich plaatselijk een kwetsuuraangroei
gevormd te hebben, waardoor persen
noodzakelijk is om de blaas te ledigen.

Mijn impotentieprobleem schrijf ik niet op
rekening van de HIFU-behandeling maar wel aan
een vroegere mislukte behandeling wegens
peyronie (wegnemen van de verharde weke delen
in de penis).
Mijn urine-incontinentie heb ik leren beheersen
met:
- een beenkatheder verbonden met een
condoom: deze urinezak wordt aan de binnenkant
van het linker been bevestigd met draagriempjes,
en met een flexibel plastiek slang aangesloten
aan het passende condoom op de penis. De
urinezak kan bij een toiletgang worden geledigd
en moet dagelijks worden gespoeld: het geheel
met het condoom aansluiten op de waterkraan en
spoelen door zachtjes lauw water te laten lopen
waarbij de uitlaatklep onderaan de opvangzak
moet geopend zijn.
De beenkatheder is opgenomen in de RIZIVnomenclatuur en terugbetaalbaar tot 100%
naargelang de gekozen uitvoering.
- afwisselend met het dragen van een super
pamper met een geschikte onderbroek.
Deze pampermethode vereist:
- het steeds bij de hand hebben van een
reservepamper.
- een strikte dagelijkse hygiëne van de
schaamstreek met inbegrip van het gebruik van
een vochtinbrengende crème om het urinecontact
met de huid te minimaliseren.
Het gebruik van pampers is niet opgenomen in
de RIZIV-nomenclatuur als terugbetaalbaar
incontinentiemateriaal.
Maar het wordt naargelang de mutualiteit
vergoed tot 30% mits voorleggen van een
onkostennota.

Chronologisch verloop van de
behandeling
1. De patiënt wordt gevraagd zich aan te
bieden de avond voor de behandeling.
2. Het verblijf in de operatiezaal en
observatiezaal duurt samen slechts 2 à 3 uur.
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3. Normaal kan men direct na zijn terugkeer in
de kamer eten. Deze mogelijkheid dient evenwel
genoteerd door de follow-up in de observatiezaal
alvorens deze te verlaten. Zoveel mogelijk drinken
wordt opgelegd om het in de blaas aanwezige
bloed en dode cellen versneld af te voeren. Deze
afvoer gebeurt langs een buiksonde in een
opvangzak aan de zijkant van het bed. Hierdoor
wordt een controle van de afgevoerde
hoeveelheid urine alsmede de intensiteit van de
rode kleur in de urine mogelijk.
4. Zodra er vastgesteld wordt dat de norm
voor de hoeveelheid urine gehaald wordt en het
bloeden is gestopt, mag je het ziekenhuis verlaten
met de nog altijd aanwezige buiksonde.
5. Bij ontslag uit het ziekenhuis:
-Word je gevraagd nog enkele dagen de
hoeveelheden geproduceerde urine te noteren en
zoveel mogelijk water te drinken om de
achtergebleven dode cellen af te voeren.
- Krijg je het aanbod de buiksonde na 10
dagen te laten verwijderen door de huisdokter of
tijdens een controle in het ziekenhuis.
- Word je gevraagd tweemaal per dag de
schaamstreek te wassen.
- Word je gevraagd het kalmpjes aan te doen;
zeker geen fietstochten te ondernemen wegens
prostaatcontact met het zadel.
Niettegenstaande een strikte opvolging van
deze instructies heb ik gedurende meer dan een
jaar om de twee maanden een blaasontsteking
opgelopen blijkbaar afkomstig van de
achtergebleven dode cellen.
Wanneer de huisantibiotica niet meer bleken
te helpen heb ik twee baxters van een

ziekenhuisantibioticum toegediend gekregen
tijdens een tweedaagse opname, waarna de
infecties definitief gestopt waren.
Ondertussen was ik al driemaal opgenomen
langs de spoedafdeling wegens obstructie aan de
uitgang van de blaas waarvoor een cystoscopie
noodzakelijk werd om de urinedoorgang vrij te
maken.

Besluit
1. Alhoewel de behandelingsduur in de kliniek
zeer kort mag genoemd worden, bleken de
nazorgperikelen van langere duur en zeer
belastend te zijn.
2. Niet alle lotgenoten hebben met de HIFUbehandeling een even positief resultaat wat betreft
het doden van de kanker. Ze hadden dus een
tweede behandeling met HIFU of therapie met
externe bestraling nodig.
3. De wetenschappelijke commissie voor
urologie beschouwt HIFU nog steeds als
experimenteel, niettegenstaande ze reeds meer
dan tien jaar wordt toegepast, dit wegens
onvoldoend gekende resultaten op lange termijn.
4. Gezien het voorlopig negatief deskundig
advies van het KCE (Kennis Centrum voor
Gezondheid) komt de HIFU-behandeling nog niet
in aanmerking voor terugbetaling door het RIZIV.
5. Mijn welgemeende dank gaat naar
professor Louis Denis en de collegaʼs van WIJ
OOK voor de voorlichting en de psychologische
steun, en naar dokter Chris DʼHont en zijn team
voor het realiseren van het vooropgestelde doel,
namelijk de vernietiging van de kanker, maar ook
voor hun permanente beschikbaarheid en hun
deskundige opvang.

PROSTAATinfo 9(2010)2 p-14

Ablatherm (HIFU) voor de
behandeling van prostaatkanker
Nieuws uit het 25e EAU congres, 19
april 2010 in Barcelona

De e-leerprogrammaʼs van de Europese School
voor Oncologie zijn na een aarzelend begin een
populair project geworden. In dit HIFU-project
wordt de klinische procedure als software
geïntegreerd.

Louis Denis
Oncologisch Centrum Antwerpen

Het EAU-programma omvatte de volgende
Engelstalige delen:
- Introduction
B. Tombal (Belgium)
- Clinical expertise from the literature 1/2
(Outcomes for first line)
A. Blana (Germany)
- Practical expertise from e-learning
(Step 1-6 6 theoretical modules)
H. van der Poel (Netherlands)
- Clinical expertise from the literature 2/2
(Outcomes for salvage)
F.J. Murat (France)
- Practical expertise from e-learning
(Step 2 – On-line hands on training)
S. Thueroff (Germany)
- Questions and Answers

De robot HIFU met Ablatherm van EDAP TMS
bracht een innoverende methodologie voor de
potentiële gebruikers van deze procedure via een
EAU “education online” programma. Dit HIFUinitiatief is het eerst gekozen project voor dit EAU
“e-learning” programma. Het doel is de artsen die
de technologie willen aanleren de adequate
theoretische en praktische kennis voor te stellen
om bij de patiënt de realiteit in vertrouwen en
expertise aan te pakken.

Het concept is een belangrijke stap om een
interessante maar moeilijke technologie in te
oefenen zonder maanden afwezigheid uit de
praktijk, en vooral het overbruggen van een
leercurve.

Er zijn drie modulen ingevoerd, waarbij elke
doornomen module erkend wordt met een
e-certificaat.
Eerst is er de theoretische training die de arts
toelaat de indicaties en beperkingen van HIFU
duidelijk te leren kennen.
De tweede module is online leren hoe de
machine in activiteit bediend wordt.

De HIFU-technologie verdient deze aanpak
om de eerste positieve resultaten als klinische
realiteit om te zetten, gebaseerd op objectieve
resultaten.
Prof. Tombal gaf ons enkele beelden uit dit
eerste succesvol programma.
Meer basisinformatie vindt men in het KCErapport 89A maar het inleidende artikel van EB
over HIFU in dit nummer is beknopt maar volledig
(zie p. 8) (http://www.kce.fgov.be/index_nl.
aspx?SGREF=6227& CREF=11745)

De derde module is de “on-site training” op de
eerste patiënten.
Prof. Tombal was aangeduid door de EAU als
medewerker van het Wetenschappelijk Comité.
De online informatie is terug te vinden op:
http://www.uroweb.org/education/eau-educationonline/
Voor de urologen is het belangrijk de techniek
en zijn indicaties aan te leren zoals de piloten in
virtuele training de professionele vliegtuigen leren
besturen in praktische programmaʼs.
Na een lange aanloop zijn de “online eleerprojecten” nu op het praktisch niveau geraakt.
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Gebruik van een “decision
aid” of beslissingshulp in de
behandeling van het vroegtijdig prostaatcarcinoom
Sara Junius MD

Dienst RadiotherapieOncologie, UZ Leuven
Gasthuisberg
Voor wat betreft de
behandeling van het
vroegtijdig prostaatcarcinoom zijn vandaag de
dag meerdere opties
mogelijk die volgens
literatuurgegevens (Ref. 1,
2, 3) evenwaardig zijn. Dit
wil zeggen dat in een
bepaalde patiëntengroep hun oncologische
resultaten op lange termijn gelijkwaardig zijn.
Enerzijds zijn er de opties van een actieve
behandeling, namelijk radicale prostatectomie en
bestraling, hetzij uitwendig of inwendig (=
brachytherapie); anderzijds kan een selecte groep
van patiënten met diagnose van een vroegtijdig
prostaatcarcinoom in aanmerking komen voor een
afwachtende houding, de zogeheten “actieve
monitoring”. Deze laatste optie houdt in dat de
ziekte van zeer nabij gevolgd wordt en er
overgegaan wordt op een actieve therapie indien
er tekens van significante toename van de kanker
aanwezig zijn.
Voor de groep patiënten waarvoor meerdere
behandelingsmogelijkheden bestaan, is het
belangrijk dat de patiënt de kans krijgt betrokken
te worden in het beslissingsproces. Opdat hij een
weloverwogen keuze zou kunnen maken, moet
hem naast correcte wetenschappelijke informatie
over de verschillende behandelingsopties ook een
actieve begeleiding bij zijn beslissingsproces
aangereikt worden. Hiervoor kan men beroep
doen op een beslissingshulp of “decision aid” die
bestaat onder de vorm van een brochure of een
website.
Binnen onze diensten Urologie en
Radiotherapie-Oncologie van het UZ
Gasthuisberg werd in 2004 een eerste versie van

Fig 1

de beslissingshulp in brochurevorm ontwikkeld
(Fig. 1). De bruikbaarheid hiervan werd getest in
een twee jaar durend pilootproject waarbij een
vijftigtal patiënten met vroegtijdige prostaatkanker
(Fig. 2 inclusiecriteria) en elf artsen (acht urologen
en drie radiotherapeuten) betrokken waren (Ref.
4,5). Zowel de patiënten als artsen werden op
regelmatige tijdstippen geïnterviewd betreffende
hun bevindingen rond het gebruik van de
beslissingshulp in de reële behandelingssituatie.
Ongeveer 80% van de patiënten concludeerden
dat ze een beter inzicht in hun ziekte verworven
hadden en meer realistische verwachtingen
hadden over hun behandelingsresultaat.
Daarnaast zagen zij in de beslissingshulp een
handig instrument om hun naaste familieleden en
huisarts te betrekken in het beslissingsproces.
Ook de arts-patiënt communicatie verbeterde
aanzienlijk doordat meer gerichte vragen konden
gesteld worden en de patiënt zich beter
[Fig. 2] INCLUSIECRITERIA
* 65-75 jaar
* cT1c-T2a/b/c N0M0
* PSA<15µg/l
* Gleason score ≤7
* Minstens 2 behandelingsopties
* interesse voor keuzeopties
* nodige lees- en taalvaardigheden
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voorbereid voelde op de consultatie met de
betrokken arts. De overige 20 % wenste liever niet
betrokken te worden in het beslissingsproces en
liet de uiteindelijke beslissing met betrekking tot
de behandeling liever volledig over aan de arts.
Ook de artsen bleken het unaniem eens: de
arts-patiënt communicatie verbeterde duidelijk
door de patiënt op deze wijze te betrekken bij zijn
behandelingskeuze. Ze hadden de indruk dat er
minder basisinformatie diende gegeven te worden
en meer aandacht kon gericht worden op de
voorkeur van patiënt zelf. Slechts 15%
concludeerde dat de consultaties meer tijdrovend
bleken te zijn terwijl de overige 85% juist een
tijdsbesparend effect rapporteerde.
Gezien deze bevindingen werd binnen het UZ
Gasthuisberg een beslissingshulp als
standaardprocedure gebruikt in de behandeling
van het vroegtijdig prostaatcarcinoom. Reeds 230
patiënten met een vroegtijdige prostaatkanker
kregen tot op heden de beslissingshulp
overhandigd op het moment dat hun diagnose
meegedeeld werd. 30% van de patiënten (n=69)
kwam in aanmerking voor alle vier
behandelingsopties. 1/3de hiervan verkoos een
radicale prostatectomie, 1/3de een behandeling
d.m.v. bestraling en de overige 1/3de de actieve
monitoring houding (Fig. 3). We zagen dus een
duidelijke verschuiving in behandelingskeuze
optreden, met meer patiënten die een actieve
monitoring verkozen dan vroeger het geval was
(Ref. 6).
Met de hulp van de
Vlaamse Liga tegen Kanker
wensen wij ook de collegae
huisartsen en andere
geïnteresseerde ziekenhuizen
bij dit project te betrekken. De
bedoeling is de beslissingshulp
te introduceren zowel in de
huisartsenpraktijk als in de
multidisciplinaire samenwerking
tussen urologen en
radiotherapeut-oncologen in
het ziekenhuis.
Informatiesessies betreffende
dit onderwerp kunnen steeds
door ons ter plekke
georganiseerd worden indien
hiervoor interesse zou bestaan.
U kunt ons hiervoor steeds
contacteren op bijgevoegde
e-mailadressen.

Mede namens het hele team:
- Chantal Van Audenhove
(chantal.vanaudenhove@med.kuleuven.be) en
Jessie Schrijvers (dienst LUCAS KUL)
- Hein Van Poppel
(hendrik.vanpoppel@uzleuven.be), Steven Joniau
(steven.joniau@uzleuven.be) en Filip Ameye
(dienst Urologie UZ GHB Leuven)
- Karin Haustermans
(karin.haustermans@uzleuven.be) (dienst
Radiotherapie-Oncologie UZ GHB Leuven)
Referentielijst:
1. Potosky AL et al. ʻFive years outcomes after
prostatectomy or radiotherapy for prostate cancer:
results from the Prostate Cancer Outcomes Study.ʼ J.
Natl. Cancer Inst. 2004 Sept 15; 96 (18): 1358-1367
2. Kupelian PA et al. ʼRadical prostatectomy, EBRT <
72 Gy, EBRT > 72 Gy, permanent seed implantation or
combined seeds/EBRT for stage T1-T2 prostate
cancer.ʼ Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.2004; 58
(1):25-33
3. DallʼEra Ma, Klotz LH et al. ʻActive surveillance for
early-stage prostate cancer: review of the current
literatureʼ Cancer 2008; Apr 15;112(8):1650-9
4. S. Isebaert et al: ʻEvaluatie van gebruik
beslissingshulp bij vroegtijdige prostaatkanker.
Tijdschrift voor Geneeskunde 2007
5. Isebaert S. et al ʻEvaluating a decision aid for
patients with localized prostate cancer in clinical
practice.ʼ Urol. Int. 2008;81:383–388
6. Posterpresentatie S. Junius - EAU Barcelona 2010
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In de schaduw van Kos
Louis Denis

Het kon niet missen. Op de 25ste
jubileummeeting van de European Association of
Urology (EAU) begon het vuurwerk met een
persconferentie en een plenaire zitting over
screening voor prostaatkanker. De experten uit de
VSA en Europa zouden het tegen elkaar
opnemen en ook de patiëntengroepen verenigd in
Europa Uomo, met uw dienaar in de arena, waren
uitgenodigd.
Het heeft me steeds verwonderd dat de harde
waarheid met gebruik van beleefde terminologie,
respect voor de andere mening en een vleugje
humor, toch tot consensus leiden. Het begint,
zoals u bekend is, met de Europese tegen de
VSA-studie. De ERSPC-studie geeft, na 9 jaar
en 162.387 deelnemers in 7 EU-landen, een
verlaging van de mortaliteit tot 31%, terwijl de
VS-studie geen daling van mortaliteit
aantoonde.
Eens duidelijk zeggen dat de VS-studie te
weinig deelnemers heeft, te weinig volgtijd, niet
genoeg opvolging van de biopsie en te veel
contaminatie door te veel PSA te prikken buiten
de studie. Genoeg redenen waarom deze studie
nooit tot een ernstig resultaat zou kunnen leiden.
Ook onze vrienden waren akkoord daar we
stelden dat wij ook nooit een resultaat zouden
zien in de VSA.
Belangrijk is dat de VS-studie wel een
overdiagnose en overbehandeling aantoonde die
complementair is aan de ERSPC-gegevens.
Een gelukkig gevolg is dat artsen in beide
continenten het eens zijn dat 30% van de
gevonden prostaatkankers met PSA-screening
niet onmiddellijk dient behandeld, en dat actieve
opvolging als behandeling aan de patiënt dient
voorgelegd. De artsen die deze professionele
richtlijn niet volgen worden zeldzamer, zeker in
Antwerpen.
Gaan we dan de screening aanbevelen
voor de bevolking? Geen sprake van daar de
huidige vermindering van overlijden door
prostaatkanker van 31% moet rekening houden
met 1.400 onderzoeken en 48 behandelingen om
één leven te redden.
Dit is gebeurd op de analyse (nr.3) in 2006 en
we wachten op de analyse (nr.4) van 2008 die
afloopt in maart 2012. De laatste kans voor
screening voor prostaatkanker. Het is nog steeds

mogelijk dan cijfers te vinden waar slechts vier
patiënten dienen behandeld om één leven te
redden. De experten weten dit al sinds 1994 want
men dient 15 jaar te wachten om een
screeningsstudie voor prostaatkanker af te
ronden. In feite gaat het erover dat we iemand
van een prostaatkanker opereren om 15 à 20 jaar
later zijn leven te redden. Dan weten we ineens
waarom we boven de 65 jaar individueel en
correct moeten nadenken of we een agressieve
behandeling met ernstige nevenactiviteiten
moeten inzetten.
De EAU besluit dus geen screening aan te
bevelen tot we de vierde controleronde
geanalyseerd hebben. Ook verwachten we
vergelijkbare behandelingsstudies in Engeland
(PROTECT) en de VSA (PIVOT) die betere
informatie geven over de voor- en nadelen van
elke behandeling.
Hierbuiten hebben we ook de plicht de
levenskwaliteit (het Europa Uomo motto) te
beklemtonen en de kosten-batenanalyse te
berekenen op de lange termijn om de
gezondheidsautoriteiten toe te laten een
gefundeerde beslissing te nemen.
Moeten we liever de PSA-test laten vallen?
Ook hier zeggen we: geen sprake van. Na 20 jaar
ervaring en verfijning van deze test, blijft het nog
altijd de beste merker om een risico van
prostaatkanker aan te duiden. Wat in vele
discussies niet duidelijk vermeld wordt, is dat één
op drie genezende ingrepen wegens
prostaatkanker na verloop van tijd een herval of
recidief van kanker tonen. Dit is dan
onderbehandeling en om deze levens te redden,
hadden we eerder moeten ingrijpen. Als we
screenen moeten we de screeningsleeftijd
verlagen. Dit is onmogelijk wegens de verwachte
stijging van de overdiagnose.
Wel kunnen we de PSA-test gebruiken op de
leeftijd van 40 jaar. Wie een PSA-testresultaat
heeft van <1 ng/ml moet zich tien jaar geen
zorgen maken, en 50% van de 40-jarigen heeft
een PSA-serumwaarde lager dan 1.
De andere 50% dient geval per geval bekeken
daar benigne prostaathypertrofie en/of
prostaatontsteking dikwijls oorzaak zijn van een
PSA-verhoging.
Een tweede probleem is dat prostaatkanker
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als klinische ziekte, dus geen histologische
vondst, eigenlijk een zeldzame aandoening is
beneden de 55 jaar. Hier dient dus niet gescreend
maar een vroegdiagnose gezocht voor elk
individueel geval.
De uiteindelijke oplossing zal de ontdekking
zijn van een specifieke merker voor de agressieve
vormen van prostaatkanker. Tot die dag moeten
we elke patiënt met een bewezen prostaatkanker
evalueren en behandelen volgens de specifieke
situatie van die man. Een uitzondering zijn de
gevallen waar prostaatkanker in de directe familie
voorkomt. Een vader met prostaatkanker verhoogt
het risico met 1,8%, met één of meer broers met
prostaatkanker tot 28%.

Op vele andere aspecten zoals diagnose,
behandeling en nieuwe medicatie, is er enorme
vooruitgang geboekt maar in de vroegdiagnose
blijft een rustige aanpak met een goed
geïnformeerde patiënt de aangewezen weg.
Uit onze trukendoos nog enkele
aanbevelingen:
1. Eerst de patiënt behandelen en dan pas
de kanker.
2. Er is geen verband tussen mictieklachten
en een beginnende prostaatkanker.
3. Geen diagnose zonder prognose.
4. Informatie over overdiagnose/overbehandeling die geen afwachten is.
5. Preventie en controle van de neveneffecten van de behandeling beginnen voor de
behandeling.
6. Zonder de huisartsen en het medisch
dossier zal het moeilijk zijn een zorgpad voor
vroegdiagnose van prostaatkanker uit te voeren.

Besluit:
Bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker met

behulp van de PSA-test is op dit ogenblik niet
aangewezen.
Om een “evidence based” opsporing aan te
bevelen is afwachten tot 2012 de boodschap.
Europa Uomo en zijn netwerk aan
medestanders steunen dit besluit.

KORT
Brigitte Dourcy-Belle-Rose
Bij elk jaarcongres van de Europese
Associatie voor Urologie (EAU) worden innovaties
op elk gebied van de urologie en de oncologie uit
de hele wereld voorgesteld. Dit jaar was er een
duidelijke extra inbreng, ondanks de activiteiten
van de Eyjafjallajökull waardoor tot 40% van de
doorgaans 11.000 deelnemers thuis bleef. (EAU
News)
Natuurlijk blijven preventie en screening in het
brandpunt van belangstelling. Duidelijke taal werd
gesproken. In navolging van finasteride wordt
dutasteride de 5AR-inhibitor (minder dehydrotestosterone in de prostaat) naar voor geschoven
als een off-label (buiten de officiële indicatie)
product dat niet alleen de neveneffecten van
benigne prostaathypertrofie (BPH) voorkomt
(acute retentie, chirurgie) maar ook na
behandeling minder kanker laat vinden.
Gerandomiseerde studies waren positief en
nieuwe studies zijn nog aan de gang. (EAU)
Voor BPH wordt een combinatie van 5ARinhibitor en alphablockers (bv. Tamsulosine)
aanbevolen. Dit is niet erg populair in Vlaanderen
waar men eerst een alphablocker en zo nodig een
5AR-inhibitor gebruikt en zo de behandeling
goedkoper maakt. Een kleine maar nuttige
boodschap. Tamsulosine stoppen voor een
cataractchirurgie. Doornemen betekent meer
complicaties.
De eeuwige discussie over screening werd
tijdelijk stopgezet. De EAU volgt het standpunt
van de ERSPC. Geen screening tot de volgende
resultaten van 2008 geanalyseerd zijn. De laatste
kans op een aanbeveling tot bevolkingsonderzoek
tegen prostaatkanker met de huidige
onderzoeken: het digitaal rectaal onderzoek en de
PSA-test. (ERSPC)
Dit wil niet zeggen dat we de PSA-test aan de
kant zetten. Steeds komen er verfijningen aan te
pas. De laatste is de Prostaat Health Index
voorgesteld door Beckman. Het is een combinatie
van drie verschillende PSA-vormen en wordt
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logisch PHI genoemd. Afwachten! (GSK)
Een vast punt in het risico op prostaatkanker
zijn de familiale connecties. Mannen onder de 65
jaar met drie broers met PCa (prostaatkanker)
hebben een verhoogd risico tot 23 x de
controlegroep. Mannen tussen 65 en 74 jaar met
alleen de vader met PCa hebben een verhoogd
risico tot 1.8. Belangrijk is dat ook de mortaliteit
van PCa gevolgd werd in deze studie van 26.651
mannen en ook hier de risicoverhoudingen
verhoogd waren. Deze studie geleid door
Hemminki is gebaseerd op de Swedish National
Family Cancer Database. (US TOO)
Een prettig detail: mannen met vroegdiagnose
van PCa hebben een betere overleving met een
dieet rijk aan zink. We weten dat het
prostaatweefsel en de retina in het oog veel meer
zink bevatten dan andere weefsels. Een fusie met
een zinkchelator laat prostaat verdwijnen. Werd
dan ook in de VS toegepast in de jaren ʻ60 met
een verdwenen prostaat maar blindheid tot
gevolg. (AUA)

Twee hoogtepunten in de behandeling. De
Amerikaanse Food en Drug Administration (FDA)
heeft na twee jaar aarzelen de behandeling van
PCa met Provenge (Dendreon) goedgekeurd. Het
betekent de eerste erkenning van de waarde van
een specifiek immunologische behandeling bij de
laatste fase van PCa met 4 ½ maand langer
overleven, en als nevenwerking een soort
griepgevoel. Voorlopig alleen open voor patiënten
in klinieken die aan de studie deelnamen en aan
een prijskaartje van 75.000 USD per jaar. Meer
studies zijn nodig om te weten of de impact ook
gebeurt in vroegere stadia van prostaatkanker.
(AUA)
Nieuwe hoop voor gevorderde kanker. Na
mislukken van het standaard Docetaxelregime
komt een nieuwe therapie Cabazitaxel en
Prednisone de uitkomsten van overleven
verbeteren met een extra drie maand. Stap voor
stap, maar we gaan vooruit. (AUA)

Boekbesprekingen
Henk Van daele
Kanker en seks
C. Eeltink & D. Hahn (red)
Door samenwerking tussen het Nederlands
Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek
Ziekenhuis en het Medisch Centrum van de Vrije
Universiteit Amsterdam is een boek ontstaan met
als titel 80 vragen over kanker en seksualiteit. De
redactie bestond uit medische specialisten,
verpleegkundigen en oncopsychologen. In
verschillende hoofdstukken komen aan bod:
borstkanker, urogenitale tumoren (blaas-,
prostaat- en teelbalkanker), darmkanker,
gynaecologische tumoren, hoofd-halstumoren,
tumoren van het zenuwstelsel, en longtumoren.
Hoofdstukjes over de medicamenteuze
behandeling, de emotionele gevolgen, en kankerseksualiteit en spiritualiteit, plus enkele bijlagen.
De vragen 28 tot en met 37 hebben betrekking
op de urogenitale tumoren. We vermelden ze hier
bondig. Vraag 28: Welke veranderingen op het
gebied van de seksualiteit worden veroorzaakt
door de behandeling van blaaskanker? 29: Is er
na blaasverwijdering sprake van verminderde
vruchtbaarheid? 30: Welke seksuele activiteiten
worden na een blaasverwijdering afgeraden en
voor hoe lang? 31: Welke voorzorgsmaatregelen

dienen na een
blaasverwijdering
genomen te worden
tijdens seksuele
gemeenschap? 32: Welke
veranderingen op het
gebied van seksualiteit
worden veroorzaakt door
de behandeling van
prostaatkanker en hoe
lang kunnen deze veranderingen aanhouden? 33:
Is er na prostatectomie sprake van verminderde
vruchtbaarheid? 34: Hoe kunnen de seksuele
stoornissen na prostaatkanker behandeld
worden? 35: Welke veranderingen op het gebied
van seksualiteit worden veroorzaakt door de
behandeling peniskanker en hoe lang kunnen
deze veranderingen aanhouden? 36: Welke
veranderingen op het gebied van seksualiteit
worden veroorzaakt door de behandeling van
testiskanker en hoe lang kunnen deze
veranderingen aanhouden? 37: Is er na de
behandeling van testiskanker sprake van
verminderde vruchtbaarheid?
Elke vraag wordt bondig in een vlot leesbare
tekst met zo weinig mogelijk moeilijke medische
termen behandeld. Leden van Wij Ook die
regelmatig aan onze activiteiten deelnemen en
PROSTAATinfo aandachtig lezen, zullen de
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teksten misschien wat te eenvoudig vinden. Voor
nieuwe lotgenoten die zopas met de diagnose
werden geconfronteerd biedt dit boek als eerste
kennismaking met de problematiek toch heel wat
houvast.
In de bijlagen worden adressen en websites
van organisaties vermeld. Spijtig dat de
samenstellers van het boek zich beperkt hebben
tot uitsluitend Nederlandse gegevens. Misschien
moet dit nuttige boek in de toekomst maar eens
via een Nederlands - Vlaamse coproductie
worden heruitgegeven.
C. Eeltink & D. Hahn (red.), 80 vragen over
kanker en seksualiteit, Amsterdam, NKI-AVL/ VU
M.C., 2009, ISBN 978-90-5761-087-5.

Rik Cuypers
Prostaatkankerlogboek
Wim Köhler
Door medisch journalist
Wim Köhler, in opdracht van
de Nederlandse
patiëntenvereniging “Stichting
Contactgroep Prostaatkanker”.
Met zʼn harde cover en
beschermde ringbinding is het
boek duidelijk bedoeld als een
naslagwerk dat lang meegaat.
Het is een “logboek”, omdat een aantal paginaʼs
persoonlijke notaʼs van de patiënt toelaten.
Het eerste deel geeft een leidraad langs alle
mogelijke behandelingen, primair en aanvullend,
curatief en palliatief. “Oplettend afwachten” heeft
de plaats gekregen die het verdient. HIFU en cryo
worden enkel summier vermeld. De bijwerkingen
van de ingrepen komen ruim aan bod.
Levenskwaliteit voor de patiënt en zijn omgeving,
is een duidelijk moto.
Deze “routeplanner” is gebaseerd op de
medische praktijken die gangbaar zijn in
Nederland: “Richtlijn Prostaatcarcinoom”.
Het tweede deel geeft medische uitleg in
verband met prostaatkanker en somt adressen en
literatuur op, maar die zijn meestal voor nietNederlanders weinig relevant.
De schrijver is er in geslaagd een complexe
materie op een vlot leesbare manier weer te
geven. Hij legt de nadruk op de mondigheid van
de patiënt, maar stelt ook duidelijk dat veel
keuzes niet vanzelfsprekend zijn. Door de
volledigheid van het werk kan men het inderdaad

een naslagwerk noemen. De figuren zijn heel
duidelijk. Geïnformeerde patiënten vinden er direct
hun draai in. Nieuw gediagnosticeerde mannen
zullen wel het boek moeten herlezen om alles te
begrijpen, maar vermits beslissingen niet dringend
zijn is daar ruim de tijd toe. Dit werk is zeker een
aanrader voor al wie zich ruim wil informeren over
prostaatkanker.
Wim Köhler, Prostaatkankerlogboek,
Amsterdam, Thoeris, 2009, ISBN 978 90 72219
85 5. Prijs € 19,95.

Press Release – May 2010
The Society for Clinical Trials /
Project ImpACT Trial of the Year
for 2010
(The European Randomized Study
of Screening for Prostate Cancer
(ERSPC) Trial)
Each year the international Society for Clinical
Trials and Project ImpACT select the Clinical Trial
of the Year that best improves the lot of mankind,
displays the highest level of scientific expertise,
and shows maximum concern about the safety of
study participants.
This yearʼs winner is the ERSPC Trial of
screening for prostate cancer. The award will be
presented at the Societyʼs annual meeting in
Baltimore on May 17.
The European Randomized Study of
Screening for Prostate Cancer was initiated in the
early 1990s to evaluate the effect of screening
with prostate-specific–antigen (PSA) testing on
death rates from prostate cancer.
It took place in The
Netherlands, Belgium,
Sweden, Finland, Italy,
Spain, and Switzerland,
and was led by
Professor Fritz H.
Schröder of Erasmus
University in Rotterdam.
The last analysis will
be provided in 2012
adding the necessary
information on the maximal effect on outcomes,
quality of life and health economics.
Congratulations from US TOO Belgium.
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Leden van Wij Ook Belgium in de kijker
Dat wij zeer actieve leden hebben, weten we
ondertussen wel. Maar soms zijn er bijzondere
prestaties die om onze aandacht vragen. Voor dit
nummer zijn dat twee van onze illustere leden.
Er is Louis Denis die erelid wordt van de EAU
en er is Henk Van daele die bestuurder wordt van
ECPC.
De ECPC of de “European Cancer Patient
Coalition” is een belangrijke Europese patiëntenorganisatie. ECPC wil aan de kankerpatiënt een
stem geven in alle beslissingen over zijn
gezondheid. Het motto van ECPC is dan ook niet
voor niets: “Nothing about us without us”, “Niets
over ons zonder ons”.
ECPC heeft zes grote objectieven:
1- Van kanker een centraal actiepunt maken
binnen de Europese gezondheidspolitiek.
2- Kankerpreventie, detectie en behandeling
optimaliseren door middel van aangepaste weten regelgeving.
3- Er voor zorgen dat alle Europeanen
toegang hebben tot de meest geschikte preventie,
opsporing (screening), clinical trials en over het
algemeen tot de beste kwaliteit van behandeling

en zorg.
4- Ervoor te zorgen dat de verschillen in
behandeling tussen Europese landen kleiner
worden.
5- Ervoor zorgen dat de patiënten mondiger
worden en mee hun eigen lot in eigen handen
nemen.
6- Ervoor zorgen dat de diverse Europese
kankerorganisaties samenwerken om
gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken.
Dit is een belangrijke organisatie die toegang
heeft tot de hoogste kringen op Europees niveau.
Wij zijn daar zelf bij betrokken als lid: Wij Ook
Belgium is lid van ECPC, maar ook Europa Uomo
is dat. De voorzitter van ECPC is Tom Hudson die
tevens voorzitter is van Europa Uomo.
Henk Van daele is sinds de verkiezingen van
april 2010 één van de negen leden van de
directieraad van ECPC. Die negen leden komen
uit negen verschillende Europese landen en het
zijn survivors van verschillende soorten kankers.
We feliciteren Henk Van daele en wensen hem
veel succes in die nieuwe functie ten bate van alle
Europese kankerpatiënten.
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Wij ook België vzw
Word nu lid, stort 20 euro
(of 40 euro als steunend lid)
op 403-7149301-86
Zie antwoordkaart
© erikbriers

Ook u kan een leven redden
In België zijn jaarlijks 10.000 personen het
slachtoffer van een plotselinge hartstilstand buiten
de muren van een ziekenhuis: op straat, op het
werk of thuis. Dat komt overeen met een
incidentie van 1 op 1.000 per jaar, goed voor
hetzelfde dodentol als een Boeing 747 die elke
dag van het jaar zou neerstorten.
Na een noodoproep kan het tot acht minuten
duren voordat de ambulance ter plaatse is. Net
tijdens die kostbare minuten kan het hart terug op
gang worden gebracht en kunnen zware gevolgen
worden voorkomen. Momenteel overleeft amper 5
tot 10% van alle slachtoffers een hartstilstand.
Door in de eerste vijf minuten een AED
(automatische externe defibrilator) te gebruiken,
kunnen heel wat levens worden gered. Als een
AED binnen handbereik is, zou het overlevingscijfer kunnen stijgen tot boven de 50%.

Wat is een AED?
Een automatisch externe defibrillator of AED is
een draagbaar toestel dat een elektrische schok
aan het hart toedient bij levensbedreigende
hartritmestoor-nissen. De AED analyseert het
hartritme van het slachtoffer en bepaalt
automatisch of een stroomstoot het slachtoffer
kan helpen.
Het AED-toestel geeft gesproken instructies.
Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot
professionele hulpverleners het van hem
overnemen.
Het toestel bepaalt volledig autonoom of een
elektrische schok het slachtoffer kan helpen. Kan
een schok niet helpen, dan schokt het toestel niet.
Het is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of
onnodig te gebruiken.
Een AED is heel eenvoudig te bedienen.
Iedereen kan binnen een paar uur leren
reanimeren en omgaan met een AED.
De AED is een belangrijk apparaat bij de
eerste hulp na een hartaanval, maar vervangt niet
de gewone reanimatie. Die is nog altijd nodig om
zuurstof toe te dienen en rond te sturen, anders
raken de hersenen beschadigd. Ook om de
tijd te overbruggen tot de AED er is, is
reanimatie nodig. Een AED is een dus een
hulpmiddel bij de reanimatie, het kan
reanimatie in geen geval vervangen of
overbodig maken.
Een AED toestel vindt u met behulp van de
groene logoʼs.

Wat is een hartstilstand?
Een hartstilstand is te wijten aan een
hartritmestoornis. Als men niet meteen iets
onderneemt, is de afloop al na enkele minuten
fataal. Precies daarom spreekt men ook wel van
ʻplotse doodʼ bij volwassenen.
Snel optreden kan het hart opnieuw doen
werken en zware gevolgen vermijden.

Hoe herkent u een hartstilstand?
1- Het slachtoffer verliest het bewustzijn en valt,
2- Het slachtoffer reageert niet als men luid roept en
hem/haar schudt,
3- Het slachtoffer ademt niet (de borstkas gaat niet
op en neer) of heeft geen normale ademhaling.

Getuige van een hartstilstand: 3
reflexen
Breng het slachtoffer in de eerste plaats over
naar een veilige plaats, ook voor uzelf.
1. Bel de 112 en geef het exacte
adres op, 1 minuut winst = 10%
meer overlevingskans!
Misschien bent u de enige die iets
kunt doen: aarzel niet, uw rol is
van levensbelang.
2. Ga meteen over tot
hartmassage. In een regelmatig
ritme van 100 keer per minuut (dat
is iets minder dan 2 keer per
seconde) duwt u 30 keer krachtig
op de borst van het slachtoffer:
druk in het midden van de
borstkas, het borstbeen moet 4 à 5
cm diep ingedrukt worden.
3. Defibrilleer
Geef een elektrische schok met
behulp van een automatische
externe defibrillator, als zoʼn toestel
in de buurt voorhanden is.

Voor meer informatie:
Het Rode Kruis Vlaanderen op
www.hartveilig.rodekruis.be Tel: 015/44-34-87
Of: Belgische Cardiologische Liga op
www.cardiologischeliga.be Tel: 02/649-85-37
Op basis van informatie van de Belgische Cardiologische
liga en Het Rode Kruis Vlaanderen.
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