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Brusselse congrescentrum “The Square” onder
het voorzitterschap van Tom Hudson, tevens
voorzitter van Europa Uomo.  Het thema van de
conferentie luidde “Making the Cancer Partnership
Work”. Het was een voorbereiding op het
“European Cancership for Action against Cancer”
programma dat officieel door de Europese Unie
zal worden gelanceerd in de lente van 2011. Het
kernstreven van dit Europees “Cancership” is een
meer efficiënte en beter gecoördineerde strijd
tegen kanker in alle 27 landen van de Unie.
Allerlei Europese kankerpatiëntenverenigingen
hebben zich tijdens het voorbij decennium in
Europa georganiseerd; ze hebben meer expertise
verzameld, bekommeren zich beter over de
individuele patiënt, en laten zich uitdrukkelijker
gelden als verdediger van de belangen van de
patiënten. Het gevolg is dat de
patiëntenorganisaties door de artsen en
oncologische specialisten enerzijds, en door de
nationale en Europese overheden anderzijds, als
ernstige tegenspeler worden aanvaard. Dit was
o.a. duidelijk te merken aan het programma van
de “Cancer Summit”, maar ook aan de zeer
verscheiden samenstelling van het aanwezige
publiek. Patiëntenvertegenwoordigers, artsen,
politici van het Europees Parlement,
afgevaardigden van kankerligaʼs en
kankerregisters, ze zaten allen broederlijk naast
elkaar met slechts één betrachting: het aantal
kankergevallen in de toekomst ernstig te doen
dalen in Europa, en te streven naar een snellere
en betere behandeling van de patiënt in de
toekomst. John Dalli, de Europese commissaris
voor gezondheid en consumentenbescherming,
was aanwezig en heeft ECPC in een zeer
gesmaakte spreekbeurt van zijn steun overtuigd.
Voor de vele Europese patiëntengroepen belooft
dus ook de toekomst druk te worden. 

In afwachting wensen we al onze lezers
prettige feestdagen in familiekring en een gelukkig
en gezond 2011.
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De voorbije maanden waren zeer druk voor de
bestuursleden van Wij Ook vzw en voor de leiding
van het Oncologisch Centrum Antwerpen (OCA).

Op zaterdag 18 september 2010 organiseerde
onze vereniging de Internationale Prostaatdag in
de mooie raadzaal van het Antwerpse
Provinciehuis; in dit nummer van PROSTAATinfo
publiceren we de samenvattingen van een aantal
spreekbeurten. De overige sprekers komen dan in
een volgend nummer aan de beurt. Op zondag 19
september stapten heel wat gegadigden door
Antwerpen ter gelegenheid van de jaarlijks
terugkerende gezondheidswandeling. Nog
dezelfde dag vertrok een delegatie van Wij Ook
vzw naar Krakau (Polen) waar een meerdaagse
“masterclass” prostaatziekten plaats vond. 

Enkele bestuursleden van Wij Ook vzw waren
van 8 tot 12 oktober in Milaan om er deel te
nemen aan het indrukwekkende congres van de
“European Society for Medical Oncology”
(ESMO). Bijna 16.000 deelnemers woonden dit
gigantische internationale treffen bij om kennis te
maken met de laatste oncologische bevindingen. 

Het Oncologisch Centrum Antwerpen, Wij Ook
vzw, Naboram vzw en de Werkgroep
Hersentumoren vzw, de clubs gevestigd in het
Medisch Huis, zijn alle lid van de “European
Cancer Patient Coalition” (ECPC). Deze
koepelorganisatie vertegenwoordigt meer dan 300
Europese patiëntenverenigingen. Omdat één
Europeaan op drie in de loop van het leven met
kanker moet afrekenen, verdedigt ECPC dus
eigenlijk vele miljoenen Europese patiënten.
ECPC doet dit onder de leuze “Nothing about us
without us”.

Op 13 en 14 oktober organiseerde ECPC de
“Cancer Summit 2010” in het vernieuwde

19 Wij Ook… verenigingsnieuws

Omslagfoto

H.K.H. Prinses Mathilde feliciteert Prof. Louis Denis
voor de bijdrage van Europa Uomo na de officiële
opening van het European Partnership for Action

against Cancer op 29 september
2009 te Brussel. De plechtigheid werd
bijgewoond door Minister Laurette
Onkelinx en de leden van de
Europese Commissie onder het
voorzitterschap van José Manuel
Barroso.             Foto © Erik Briers

Drukke herfstmaanden
Henk Van daele 
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“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

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”.

PROSTAATinfo
Nieuwsbrief van Wij Ook Belgium
Oplage 4.000 ex.
ISSN:1782-0847
Prijs per nummer 5 euro
Inbegrepen in het lidgeld
9e jaargang december 2010
© 2010 Alle rechten voorbehouden

Verantwoordelijke uitgever
Louis Denis - Antwerpen

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

Met de steun van
European School of Oncology
Dr. Alberto Costa
Via del Bollo 4, 20123 Milaan - Italië
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3.000.000
In Europe (EU) 3.000.000 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
The European Prostate Cancer Coalition

Secretariat
Lange Gasthuisstraat 35-37
2000 Antwerpen - Belgium

Tel.: +32.3.338.91.54
Fax.: +32.3.338.91.52

E-mail: europauomo@skynet.be
www.europa-uomo.org ©
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Welkomstwoord Mevrouw 
Monica De Coninck
Voorzitter OCA vzw
Voorzitter OCMW Antwerpen
Schepen voor sociale zaken, loketten en 
diversiteit Stad Antwerpen
Voorzitters, Dames en Heren,
De volgende vijf jaar zal het kankerdiscours in

Europa mede in het teken staan van de derde
Actie tegen Kanker sinds het ontstaan van de
Europese Unie. 

Het programma “European Partnership Action
Against Cancer” (EPAAC) loopt van 2009 tot
2014. Het is een oproep naar alle lidstaten van de
Unie, de experten, academici en alle betrokkenen
die zich inzetten tegen kanker. Het plan omvat
uiteraard preventie en screening (vooral voor
tabak en alcohol), het vastleggen van een goede
algemene behandeling tegen kanker,
samenwerkend onderzoek, en het vastleggen van
betrouwbare gegevens over de
gezondheidsproblematiek. 

Belangrijk voor de kankerpatiënten is dat ze
voor het eerst als groep betrokken worden in
verschillende werkgroepen wat hen de kans biedt
gehoord te worden. Het is interessant te weten
dat de officiële lancering van het project op 19
september 2009 te Brussel, in het bijzijn van de
top van Europa inzake kankerbestrijding, een
patiëntenpanel had waarin OCA een voorname rol
speelde.

Partnership, in het Nederlands nog directer
ʻsamenwerkingʼ, is niet nieuw
voor het Oncologisch Centrum
Antwerpen (OCA). Integendeel,
samenwerking was een
constante in tien jaar werking en
na de viering in 2009 zijn we niet
op onze lauweren gaan rusten.
Denken we maar aan de actie
voor preventief borstonderzoek
met alle betrokken actoren in Antwerpen. Maar

daarnaast namen we verleden week ook nog deel
aan de Ronde Tafel in Brussel over
hersentumorpatiënten en hun familie en
participeerden we aan de vergadering van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de
behandeling van prostaatkanker in Stockholm. 

Dit weekend staat er heel wat op het
programma. Vandaag de Europese dag, morgen
een wandeling tegen kanker en voor gezondheid,
en morgenavond de opening van een masterclass
voor patiënten in Krakow. Tussendoor was er
deze week nog een vergadering in het Europees
Parlement en een persconferentie over
levenskwaliteit bij prostaatkanker op basis van
een patiëntenprogramma. De medische politiek
van Europa Uomo, gesticht in en aangemoedigd
door OCA, is nu een Europese realiteit.

In het kader van “geef aan Caesar wat van
Caesar is”, rekenen we op de professionele
gezondheidswerkers, van dokters tot
datamanagers, om te zorgen voor een optimale,
medische behandeling. De andere kant van de
behandeling, de patiëntenzorg, is een terrein
waarin we wel willen betrokken worden. De
diagnose en behandeling van kanker brengt heel
wat meer problemen mee dan zuiver
lichaamsproblemen. Met alle gevolgen voor die
andere partners, de naasten en geliefden van een
patiënt met prostaatkanker.

Deze complexe, dikwijls ondankbare tot soms
onmogelijke taak wordt - zoals de meeste
zorgtaken – meestal opgenomen door vrouwen.
Als moeder en vrouw weet ik er alles van. We
stellen het dan ook op prijs dat regel één van het
Europees manifest van Europa Uomo
levenskwaliteit vraagt voor patiënten en hun

Europese Patiëntendag
Prostaatkanker
Zaterdag 18 september 2010
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partners. Levenskwaliteit vermindert altijd bij een
kankerbehandeling en er zijn genoeg ethische,
juridische en psychosociale argumenten om
patiënt en partner bij een kankerbehandeling te
betrekken. Hiervoor is uiteraard volledige
informatie nodig die praktisch en correct is. Het is
duidelijk dat partners samen meer verstaan en
doorbijten dan een eenzame patiënt.

Wederzijds respect en vertrouwen tussen de
arts enerzijds, en patiënt en partner anderzijds,
helpen om de paniek en stress van een
kankerdiagnose te relativeren en vervolgens
gepast aan te pakken. In alle relaties, ook met de
kinderen, blijft eerlijke en open communicatie
aanbevolen hoe moeilijk dat soms ook is.

Laat ons vooral niet uit het oog verliezen dat
elke behandeling patiëntgericht moet zijn.
Ondanks alle richtsnoeren en nomogrammen blijft
elke behandeling voor elke patiënt individueel.
Men behandelt eerst de man en dan zijn kanker!

Meer dan de helft van alle kankers kan
worden genezen of minstens onder controle
blijven. De mortaliteit van prostaatkanker is relatief
laag en de rehabilitatie naar een nieuw leven is
een zaak van alle professionele verzorgers maar
is er ook een van maatschappelijke
betrokkenheid. Het is voor meer dan één reden
belangrijk de patiënt terug in de maatschappij te
brengen als volwaardig burger zonder stigma.
Eenzaamheid, onwetendheid, stilte en fatalisme
zijn de voornaamste problemen die om een
oplossing vragen. Hier kunnen patiënten en
partners beroep doen op de patiëntengroepen als
lotgenoten. Zo is er ons “Café Santé” waar alle
problemen, ook het levenseinde, aan bod komen
en zonder taboe bespreekbaar zijn. De
gezamenlijke projecten rond lichaamsoefeningen
en aangepast dieet helpen dan weer de overgang
te maken van ziekte naar een nieuw leven met
aangepaste levensstijl.

Laat me toe als voorzitter van OCMW
Antwerpen nog een kanttekening te maken. Dit is
het Europees “jaar van de armoede”. Dit thema
kwam niet vaak aan bod in de geneeskundige
congressen rond behandeling van het afgelopen
jaar. Nochtans weten we allemaal dat armoede
een negatieve rol speelt in de diagnose en

behandeling van kanker. Het is onze ethische
plicht te zorgen dat alle medemensen dezelfde
goede, optimale zorg krijgen die ze nodig hebben.
Ook daarvoor reken ik op ieder van u.

Positieve ervaring
Willy Walschaert
Ik ben niet medisch geschoold maar wel

betrokken bij de prostaatproblematiek, wegens
prostaatkanker.

Het bestuur van “Wij Ook” heeft mij gevraagd
om een positieve beleving te vertellen over mijn
ervaringen. Wel, het is moeilijk hierover iets
positiefs te melden. Aangezien het bestuur bleef
aandringen, heb ik toch iets gevonden, namelijk
“ik leef nog”.

Tien jaar geleden, niets liet vermoeden dat ik
een medisch probleem had. Ik had een goede job
met voldoende gezonde stress, trachtte twee- à
driemaal per week wat aan sport te doen teneinde
mijn cardiovasculair stelsel op peil te houden, en
ik voelde mij goed.

Mijn verzekering vroeg bij het afsluiten van
een overeenkomst een volledig geneeskundig
onderzoek. Hieruit bleek een verhoging van de
PSA. De volgende bloedafnames toonden telkens
een stijging en een biopsie was de volgende stap.

Ik had een afspraak gemaakt bij de uroloog
om de uitslag te vernemen. Ondanks de afspraak
diende ik drie kwartier te wachten; kan gebeuren.
Toen het mijn beurt was viel hij met de deur in
huis. 

Mijnheer, zegde hij, u hebt kanker, er zijn twee
mogelijkheden: radicale
prostatectomie of HIFU. Dan
kwam er iemand binnen, er
ontstond een geanimeerd
gesprek en ik wachtte. Toen het
gesprek beëindigd was,
herhaalde hij de twee
mogelijkheden. Toen ik wilde
vragen wat dit betekende, ging
de telefoon, en ik wachtte weer.
Toen het gesprek afgelopen was, stond hij op en
toen hij mij zachtjes buiten duwde, gaf hij mij een
brochure. De arts vroeg me deze tekst door te
nemen en dan terug met hem contact op te
nemen. 

Ik bedoel hiermee dat empathie op dat
crisismoment echt noodzakelijk is. 
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Vanaf dan was mijn leven ingedeeld in “voor
en na” prostaatkanker. 

Ik had nood aan een humaan, begripvol
professioneel gesprek. Een kameraad vertelde mij
dat hij iemand kende die alles over de prostaat
wist, en hij maakte een afspraak voor mij. Dat was
bij professor Denis. Dat gesprek was voor mij een
verademing en drie zaken zijn me bijgebleven:

1. Neem voldoende de tijd om een 
beslissing te nemen.

2. Informeer welke mogelijkheden er zijn om 
prostaatkanker te behandelen.

3. Neem een vertrouwenspersoon onder de 
arm, partner, kameraad, vriend, waar u 
ten allen tijde terecht kan voor een 
gesprek, zelfs ʻs nachts indien nodig.

Ik nam me voor om telkens met iemand te
spreken die een andere behandelingswijze had
ondergaan. Het heeft mij meer dan anderhalf jaar
gekost om al deze mensen te ontmoeten. Ik weet
dat er tientallen onderzoeksprojecten lopende zijn
met duizenden patiënten gespreid over
verschillende decennia. Maar ik wilde het van de
betrokkene zelf vernemen.

Ik ontmoette volgende mannen, welke de
volgende ingrepen hadden ondergaan:

1. Prostatectomie: drie personen ontmoet, bij
één was alles perfect, de anderen
kampten met de klassieke bijwerkingen, 
zoals incontinentie en impotentie.

2. HIFU: drie personen, twee hervallen met 
incontinentie, en verschillende 
cystoscopies ondergaan op de meest 
ongelukkige momenten en plaatsen.

3. Brachytherapie: vier personen, twee 
genezen, twee hervallen.

4. Externe bestralingen: twee personen, 
rectale problemen.

5. Hormoontherapie: drie personen, allen 
warmteopwellingen, gemoedswisselingen, 
één had steeds een tas bij met 
vervangkleding wegens hevige 
transpiratie.

6. “Wait and see“ of actieve opvolging: vier 
personen, allen zeer positief.

7. Cryotherapie: niemand gevonden, wel een
verpleegster die mij wist te vertellen dat er 
achteraf veel verwikkelingen waren.

Dan was er nog acht en negen met “Chemo”
en meedoen aan “Medische experimenten”, maar
daar ben ik niet verder op ingegaan.

De beslissing lag nu bij mij en de dokter, maar
uiteindelijk moest ik de keuze van

behandelingswijze zelf nemen. Dat was enorm
moeilijk omdat elke behandeling zijn eigen
nevenwerking heeft en het gaf mij het gevoel dat
ik moest kiezen tussen “pest en cholera”. Actieve
opvolging zegde mij wel iets maar volgens mijn
naaste omgeving was ik niet de persoon om met
een tijdbom rond te lopen en zou ik dagelijks mijn
PSA laten onderzoeken en dat is niet de
bedoeling.

Na lang beraad koos ik voor brachytherapie
omdat ik vermoedde dat dit het minste
traumatisch was. Helaas voor mij en mijn naaste
omgeving, want kanker heb je nooit alleen, is het
resultaat van de ingreep niet zoals ik gehoopt
had.

Ik dacht dat ik nu al het negatieve wel had
gehad, maar dat was een vergissing, want om de
hoek kwam nog het vijandig triumviraat kijken van
de “3 S-en”, nl. de S van “samenleven, stilzwijgen
en stigmatisatie”.

Het samenleven: Nadat je het vonnis of verdict
hebt gekregen van kanker, verandert uw leven
volledig en ook dat van uw omgeving. Er zijn
massaʼs theorieën hoe dit probleem aan te
pakken, ik ga hier niet verder over uitwijden, maar
voor mij is het belangrijkste, er kunnen en mogen
open over praten.

Het stilzwijgen: Het heeft mij meer dan
anderhalf jaar gekost om de hiervoor vernoemde
mannen zo ver te krijgen om over de gevolgen
van hun behandeling te praten. Dit hebben wij te
“danken” aan de vorige generaties, waarbij alles
wat zich onder de gordel bevond niet
bespreekbaar was. Telkens wanneer meerdere
mensen bijeen zijn en men praat over het woord
“prostaat” dan begint iedereen onnozel te doen en
te lachen. Ik heb nog nooit meegemaakt wanneer
iemand zegt dat hij longkanker heeft dat iedereen
begint te lachen. Daar moeten wij iets aan doen. 

Stigmatisatie: Ik heb het meer dan tientallen
keren meegemaakt dat wanneer het gesprek op
de prostaat komt, de mensen eerst hierover een
mop willen vertellen, met als stigma dat een
prostaatpatiënt een “klein, dik, kaal, vies, oud
ventje” is dat op zijn schoenen plast en naar urine
ruikt.

Deze vooroordelen zouden moeten
verdwijnen. Daarom is een organisatie als “Wij
Ook” belangrijk. Zij helpt o.a. de taboes
doorbreken door correcte informatie te
verschaffen en ik zou willen vragen aan diegenen
die nog geen lid zijn van Wij Ook lid te worden om
met een zo groot mogelijke groep deze
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vooroordelen aan te pakken. 
Conclusie: 
Dit is mijn verhaal, gedeeltelijk vanuit mijn

buikgevoel, gedeeltelijk emotioneel en misschien
wat gekleurd, maar toch ook met een realiteit die
ik dagelijks nog altijd beleef.

Registratie & TNM-stadering
Liesbet Van Eycken MD
Stichting Kankerregister
In het Kankerregister worden alle gegevens

vanuit de ziekenhuizen en diensten voor
anatomopathologie verzameld en verwerkt om
statistieken te kunnen opstellen over de
kankerincidentie in België. De Stichting
Kankerregister heeft hiervoor een wettelijke basis. 

De datum van diagnose, de histologische
kenmerken van de tumor, de
uitgebreidheid van de ziekte op
het ogenblik van diagnose
(TNM-stadering) en de
behandelingen worden
geregistreerd. Gezien de
gevoeligheid van de medische
gegevens worden ze volgens
strenge confidentialiteits- en
veiligheidsnormen verzameld,
verwerkt, bewaard en
geanalyseerd op het Kankerregister. Publicatie
van deze gegevens gebeurt op volstrekt
anonieme basis. Algemene cijfergegevens worden
gepubliceerd op de website van het
Kankerregister www.kankerregister.org en zijn
toegankelijk voor het ruime publiek.

Kankerregistratie levert een schat aan
gegevens voor hulpverleners en onderzoekers uit
de oncologische wereld, voor de beleidsmakers
evenals voor het algemene publiek. Deze
informatie laat toe inzichten te verwerven in de
kenmerken van de verschillende vormen van
kanker, de temporospatiële wijzigingen die zich
voordoen, de mogelijke oorzaken van kanker, de
resultaten van behandeling en de preventieve
maatregelen.

Prostaatkanker is de meest voorkomende
kanker in België bij mannen (fig. 1). Dit is
eveneens het geval voor Europa; wereldwijd komt
prostaatkanker op de tweede plaats. Jaarlijks
wordt bij ongeveer 9.200 mannen in België deze
diagnose gesteld. Dit cijfer komt neer op een
bruto-incidentie van 180/100.000 personen per

jaar. Dit betekent ook dat het risico voor een man
om geconfronteerd te worden met prostaatkanker
vóór de leeftijd van 75 jaar 12,5% bedraagt. 

Figuur 1: De tien meest frequent voorkomende
invasieve tumoren bij mannen, België, incidentiejaar
2006 (% en absolute aantallen)

Prostaatkanker is verantwoordelijk voor 31%
van alle kwaadaardige tumoren bij mannen. De
gemiddelde leeftijd bij diagnose is 70 jaar. Vóór de
leeftijd van 50 jaar is de ziekte zeldzaam
(ongeveer 110 nieuwe diagnoses per jaar), maar
de incidentie neemt snel toe met de leeftijd (fig.
2). Belgische incidentiecijfers voor prostaatkanker
zijn vrij hoog indien deze vergeleken worden met
de Europese landen. Een verklaring kan hier
gezocht worden in de ruime toepassing van de
vroegtijdige opsporing door het bepalen van het
prostaatspecifiek antigen (PSA). 
Figuur 2: Belgische incidentiecijfers voor
prostaatkanker

Prostaatkanker in cijfers
Vera Nelen MD
Provinciaal Instituut voor Hygiëne
1. De cijfers
Het voorkomen van
prostaatkanker
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In Vlaanderen werd in 2006
bij bijna 6.000 mannen
prostaatkanker ontdekt.
Hiermee is prostaatkanker de
meest voorkomende kanker bij
mannen. 28% van de
kankerdiagnoses bij mannen in
2006 waren prostaatkankers.
De diagnose van
prostaatkanker valt gemiddeld
op 69-jarige leeftijd. Van 1999 tot 2006 nam
prostaatkanker toe van 4.500 naar 6.000
diagnoses.

De sterfte aan prostaatkanker
In 2007 stierven in Vlaanderen 900 mannen

aan prostaatkanker. Na long- en dikkedarmkanker
is prostaatkanker de derde doodsoorzaak door
kanker. De sterfte aan prostaatkanker bleef van
2000 tot 2007 vrij constant. De sterfte aan
prostaatkanker treft vooral mannen vanaf 
70-jarige leeftijd. Mannen die sterven aan
prostaatkanker verliezen gemiddeld zes
levensjaren door de kanker. Dit is minder dan het
gemiddelde van twaalf verloren levensjaren voor
alle kankers.

2. Vroegopsporing
Of vroegopsporing een gunstige invloed heeft

op de sterfte aan prostaatkanker wordt onderzocht
in een Europese studie. Aan deze studie namen
acht landen deel: België, Nederland, Finland,
Frankrijk, Italië, Spanje, Zweden, Zwitserland. In
totaal namen 182.000 mannen deel aan de studie,
waarvan 10.000 uit Antwerpen. Deze mannen
werden willekeurig in twee groepen ingedeeld.
Eén groep werd gescreend op prostaatkanker met
behulp van de PSA-bloedtest, de ander groep
werd opgevolgd als controle. De sterfte aan
prostaatkanker in de gescreende groep lag 20%
lager dan in de controlegroep.

Door gemiddeld 1.400 mannen te screenen
kan één leven extra gered worden. Deze
resultaten zijn vergelijkbaar met de screening van
baarmoederhalskanker bij vrouwen.

Prostaatkankerscreening: sterktes en
beperkingen

De resultaten van de studie zijn veelbelovend,
vooral omdat het gunstig effect al bewezen kon
worden, twee jaar eerder dan berekend.

Het is echter belangrijk eveneens te
vermelden dat een gedeelte van de bij screening
gevonden kankers (30%) kunnen betiteld worden
als “slapende kankers”; ze vertonen geen tekenen

van agressie en zijn traag groeiend. Ontdekken
van deze soort kankers zou men kunnen betitelen
als overdiagnose en is een onvermijdelijk gevolg
van screening; ook bij screening voor andere
kankers stelt men dit vast.

Het is belangrijk om methoden te vinden om
de behandeling van deze slapende kankers te
vermijden en de kankers die evolueren tijdig te
behandelen. Zo worden de nadelen van de
screening beperkt. De vernieuwde aanpak van
ʻactieve opvolging  ̓van de gevonden
prostaatkankers is zoʼn methode. Deze aanpak
moet verder worden geoptimaliseerd en
geëvalueerd zodat de voordelen van de screening
kunnen opwegen tegen de nadelen.

3. Besluit
Prostaatkanker is een belangrijk

gezondheidsprobleem. Heel wat mannen worden
geconfronteerd met prostaatkanker. De sterfte aan
prostaatkanker blijft beperkt in vergelijking met het
voorkomen.

Vroegopsporing heeft een gunstig effect op de
sterfte, doch overdiagnose is onvermijdelijk.
Hiervoor moet een strategie ontwikkeld worden
zodat overbehandeling kan vermeden worden.
Ook een aantal voorwaarden voor
bevolkingsonderzoek moeten nog verder
ontwikkeld worden vooraleer dit kan aanbevolen
worden.

Prostaatkanker : een verhaal in
schuifjes 
Filip Ameye, MD, PhD
Voorzitter Belgische Vereniging voor Urologie
Iedere patiënt die geconfronteerd wordt met

prostaatkanker, doorloopt tijdens zijn ziekteproces
een aantal diagnostische en therapeutische fases.
De diagnostische oppuntstelling verloopt meestal
vrij gestandaardiseerd en laat ons toe een
inschatting te maken van de uitgebreidheid en
agressiviteit van het gezwel, en inherent hieraan
de inschatting van de prognose. De primaire
behandeling wordt bepaald door een aantal
ziekte- en patiëntgerelateerde factoren.
Afhankelijk van de uitgangssituatie en de
agressiviteit van het gezwel, treedt bij sommige
patiënten, al dan niet op korte tot middellange
termijn, terug een ziekteprogressie op, die
noodzaakt tot secundaire of tertiaire
behandelingen. Prostaatkanker is dus soms een
“verhaal in schuifjes”, dat zich kan afspelen over

PROSTAATinfo 8(2009)4 p-13

PI 9(2010)4 Q8_Prostaatinfo Werkversie  11/12/10  15:32  Pagina 10



een zeer lange periode. De
meeste vormen van
prostaatkanker kunnen dan ook
meer en meer beschouwd
worden als een chronische
ziekte, waar mits een goede
opvolging en gerichte
behandeling, de lange termijn
prognose voor de meeste
patiënten gunstig is.

Het diagnostisch proces wordt heden ten dage
meestal opgestart omwille van een verhoogde
PSA-waarde en/of een verdacht rectaal
onderzoek. Na uitvoeren van een transrectale
echografie worden meestal gerichte en/of ad
randum biopsies van de prostaat genomen, die
ons uiteindelijk de pathologische diagnose
bevestigen. Er wordt bijzondere aandacht besteed
aan beschrijving van de agressiviteit van de
prostaatcellen, met bepaling van Gleasonscore,
aantal positieve biopsies en percentage van
inname van deze cilinders. Meer specifieke
radiologische onderzoeken, zoals NMR prostaat
en …, laten ons enerzijds soms toe meer gericht
biopsies te nemen, om vals negatieve biopsies
zoveel mogelijk te vermijden; anderzijds kan een
betere inschatting gemaakt worden van de lokale
uitgebreidheid van het gezwel. Bepaling van een
urinaire marker voor prostaatkanker, PCA3, kan
ons een idee geven van de kans op positieve
prostaatbiopsies, en geeft ons soms een
inschatting van de graad van agressiviteit. In
bepaalde gevallen (hoge PSA en Gleasonscore,
klinisch lokaal uitgebreid PCa) wordt een verdere
staging gepland, meestal d.m.v. CT-scan en
botscan, soms d.m.v. Pet CT-scan, NMR skelet of
staging lymfeklierevidement. Deze onderzoeken
laten ons toe de prostaatgezwellen, in te delen in
lokaal beperkte, lokaal uitgebreide en klier- en/of
botgemetastaseerde gezwellen. Lokaal beperkte
gezwellen worden heel vaak ingedeeld in laag,
intermediair of hoog risico gezwellen. 

Een statistische inschatting van de prognose
van bepaalde patiëntgroepen kan gemaakt
worden aan de hand van deze indelingen, het
klinisch stadium, of door gebruik te maken van
enkele meer gesofisticeerde statistische modellen,
zoals nomogrammen… Spijtig genoeg blijft een
correcte inschatting van het individueel risico
steeds vrij moeilijk. Invoeren van meer
patiëntspecifieke tumor “merkers”, (zoals PCA3
,…) zullen deze risico bepaling in de toekomst
verfijnen, wat ook zijn implicaties zal hebben op
de therapeutische keuzes die moeten gemaakt
worden.

De primaire behandeling van prostaatkanker is
afhankelijk van het tumorstadium en
patiëntgebonden factoren (zoals leeftijd,
comorbiditeit, levenskwaliteit overwegingen, …).

Lokaal beperkte gezwellen komen klassiek in
aanmerking voor “actieve behandelingen” zoals
heelkunde (open, laparoscopisch of robot),
radiotherapie (externe of brachytherapie), al dan
niet gecombineerd met hormonale behandeling, of
meer klinisch experimentele technieken, zoals
HIFU,.. Na heelkunde wordt soms adjuvante
radiotherapie en/of hormonale behandeling
overwogen bij positieve sectievlakken of
lymfeklieren. Recente studies tonen evenwel aan
dat bepaalde “laag risico” gezwellen veilig in
aanmerking komen voor “actieve opvolging”,
waarbij  een actieve behandeling  met inherente
secundaire neveneffecten zo lang mogelijk wordt
uitgesteld, evenwel mits strikte opvolging. Actueel
zijn er geen methodologisch-correcte
wetenschappelijke gegevens beschikbaar die de
superioriteit van een bepaalde aanpak aantonen.
De uiteindelijke behandelingskeuze dient idealiter
“tailor-made” te zijn, aangepast aan de patiënt en
zijn gezwel.

Lokaal uitgebreide gezwellen werden meestal
behandeld met gecombineerde hormonale
behandeling en radiotherapie, doch uitgebreide
(debulking) heelkunde met lymfeklieruitruiming
wordt meer en meer toegepast in bepaalde
subgroepen van patiënten.

Klier of bot uitgezaaide PCa worden
behandeld met hormonale behandeling, doch in
bepaalde (asymptomatische) patiënten wordt
soms een afwachtende houding aangenomen.

Secundaire “salvage” behandelingen worden
overwogen bij PSA of klinische progressie,
vastgesteld tijdens de follow up na primaire
heelkunde en radiotherapie. PSA-progressie wijst
op een lokaal recidief of veralgemeende
aandoening. Na eventueel uitvoeren van gerichte
staging onderzoeken en bepalen van de PSA-
kinetica, kan enerzijds salvage radiotherapie of
hormonale behandeling worden overwogen (na
heelkunde), anderzijds salvage heelkunde, HIFU
of hormonale behandeling na radiotherapie.

Bij een minderheid van deze patiënten, doch
vaak bij patiënten na primaire hormonale
behandeling, treedt op termijn een verdere
majeure PSA-progressie op. Dit wijst spijtig
genoeg op ontwikkeling van een “castraat
resistent” prostaatcarcinoom, waar ondanks
hormonale medicamenteuze manipulaties, het
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PSA blijft doorstijgen en de patiënt op termijn
symptomen ontwikkelt door lokale uitbreiding van
zijn gezwel of ontwikkelen van meestal
metastatische botletsels.

In deze palliatieve situaties kan bij
symptomatische patiënten of patiënten met
duidelijk aantoonbare ziekteprogressie (snel en
hoog oplopend PSA, uitgebreide
botmetastasering,..) een behandeling met
chemotherapie worden overwogen. Er zijn
verschillende chemotherapie schemaʼs in gebruik
die bij bepaalde patiënten de ziekte afremmen en
de symptomen verhelpen. Heel wat nieuwere
medicaties worden actueel in klinische studies
uitgetest bij deze patiëntengroep. Andere

behandelingen zijn gericht op de symptomen, die
kunnen evolueren in de tijd, bvb TUR bij retentie,
nefrostomies bij ureterobstructies, palliatieve
radiotherapie en botversterkende medicatie bij
pijnlijke botmetaʼs, … Optimale pijnmedicatie is in
deze laatste situatie een cruciaal gegeven.

Prostaatkanker kan een “verhaal in schuifjes”
zijn, dat zich uitstrekt over een zeer lange periode.
Vroegtijdige opsporing, correcte primaire
behandeling d.m.v. actieve opvolging of actieve
behandeling en secundaire behandelingen stellen
ons meer en meer in staat, majeure
ziekteprogressie te voorkomen, levenskwaliteit te
verbeteren en de uiteindelijk de prognose
significant te verbeteren.

PROSTAATinfo 8(2009)4 p-15

Wij Ook West
Samenvatting van een voordracht gegeven

door Dr. Sylvie Rottey, Medische Oncologie, UZ
Gent ter gelegenheid van een informatienamiddag
op 5 mei 2010 in UZ Gent. Een organisatie van
Euromut i.s.m. het Universitair Ziekenhuis Gent.

Een eerste mogelijkheid is een afwachtende
houding aannemen. Dit kan als de patiënt geen
klachten heeft, of bij een relatief trage evolutie van
de ziekte (traag oplopend PSA).

Een tweede mogelijkheid is chemotherapie,
een eerste keuze hierin is taxotere. Resultaat bij
30 tot 50% van de patiënten met prostaatkanker
en uitzaaiingen, geven een daling van de PSA,
een verbetering van de pijn, en een verlenging
van overleving. Andere producten die gebruikt
worden als taxotere niet meer werkt, maar geen
bewijs geven van verlenging van overleving, zijn
Mitoxantrone, Cortisone en Estracyt. Het doel
hiervan is de controle van de klachten. Enkele
mogelijke producten voor de (nabije) toekomst zijn
Cabazitaxel (vorm van chemotherapie) en
Abiraterone (vorm van hormonale therapie).

Een derde mogelijkheid is een behandeling
met bisfosfonaten, zoals Zometa. Dit wordt
toegediend via een kort infuus eenmaal om de 3 à
4 weken. Het resultaat hiervan is vermindering
van de pijn door de uitzaaiingen, en vermindering
van het aantal verwikkelingen door
botuitzaaiingen (minder breuken, minder

Wat als hormonen niet meer
helpen?
Luc Decroos

operaties, minder nood aan pijnstillende
radiotherapie). 

Mogelijke bijwerkingen, die echter niet
frequent voorkomen, zijn grieperig na toediening,
vermindering van de werking van de nieren, meer
pijn kort na de toediening, en eventueel
aantasting van het kaakgewricht.

Een vierde mogelijke behandeling is
pijnstillende radiotherapie.

Een andere mogelijkheid is isotopentherapie,
welke vooral pijnstillend werkt. Dit is voor
patiënten met meerdere en verspreide
botuitzaaiingen die pijnlijk zijn.

Men krijgt een injectie van een radio-actieve-
gemerkte stof die zich verspreidt in het lichaam en
zich vooral in het bot zal vastzetten. Lokaal zal de
radioactiviteit de pijnlijke botmetastasen
behandelen. Bijwerking hiervan is een daling van
de bloedcellen.

Een laatste mogelijkheid is meedoen aan een
clinical trial. Dit zijn behandelingen met nieuwe
geneesmiddelen die nog geen officiële
goedkeuring hebben gekregen. Wanneer men
hieraan meedoet, wordt men zeer goed
opgevolgd, zodat bij verergering van de toestand
men onmiddellijk kan stoppen. Bij een trial is er
steeds een groep die het nieuwe geneesmiddel
niet krijgt, dit noemt men placebo. Door hieraan
mee te doen bewijst men de wetenschap en zo
ook de lotgenoten een dienst, zoals de eventuele
goedkeuring van Abiraterone bijvoorbeeld.
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Epidemiologe
Erasmus Medisch Centrum, 
Afdeling Urologie
Rotterdam
Op 15 september is de

Europese dag van de prostaat.
Dit is een initiatief van de
European Association of Urology
(EAU, de Europese beroepsvereniging van
urologen), bedoeld om meer bekendheid te geven
aan de prostaat en aan mogelijke problemen van
de prostaat. Op de Europese dag van de prostaat
in 2007, lanceerde de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Prostaatkanker (SWOP) de website
www.prostaatwijzer.nl. Deze website is uniek in zijn
opzet omdat deze informatie over prostaatkanker
combineert met een individueel risicoberekening op
het hebben van deze ziekte. 

De website, bedoeld voor mannen van 55 tot
en met 74 jaar en voor artsen of urologen, is
stapsgewijs opgebouwd en bestaat uit twee delen.
Het eerste deel van de website, bestaat uit twee
webpaginaʼs met informatie over de prostaat, de
PSA-test, en de vroege opsporing van
prostaatkanker met behulp van de PSA-test (fig. 1).

Het doel hiervan is tweeledig: door het lezen
van de gegeven informatie wordt de kennis over de
prostaat, de prostaatklachten en de gevolgen van
vroege opsporing naar prostaatkanker met behulp
van de PSA-test vergroot wat daarna kan bijdragen
in een weloverwogen beslissing om zich te laten
testen of niet. Dit beoogde effect is onderzocht bij
een groep mannen in de leeftijd van 55-74 jaar.
Voor en na het lezen van de informatie op de
Prostaatwijzer website is met behulp van
vragenlijsten de kennis over prostaat en vroege
opsporing gemeten. Hieruit bleek dat de kennis
significant toenam en dat meer mannen een
weloverwogen besluit namen over het wel of niet

De Prostaatwijzer - evenwichtige
informatie en slim screenen
Dr. Monique J. Roobol

PROSTAATinfo 9(2010)4 p-

PSA-testen. [1]

Het tweede deel van de website is volledig
gericht op het berekenen van de kans dat er bij een
biopsie van de prostaat (fig. 2) ook daadwerkelijk
prostaatkanker wordt aangetoond. 

De gegevens waarop de Prostaatwijzer is
gebaseerd komen van het Nederlandse deel van
de unieke studie “The European Randomised
Study of Screening for Prostate Cancer”, ook wel
bekend als ERSPC [2]. De opbouw van de
Prostaatwijzer is stapsgewijs en begint met wijzer
nr. 1. Deze eerste wijzer maakt gebruik van
eenvoudig te verkrijgen informatie waarvoor een
bezoek aan de dokter niet nodig is (leeftijd,
familiegeschiedenis, plasklachten). Het berekende
risico kan helpen bij de beslissing over het laten
afnemen van een PSA-test. 

Indien iemand heeft besloten dat de PSA-test
zinvol is in zijn situatie, dan kan met het verkregen
testresultaat opnieuw een risicoberekening worden
gemaakt met behulp van wijzer nr. 2. Deze tweede
wijzer geeft een nauwkeuriger inschatting op de
kans dat prostaatkanker wordt gevonden indien
prostaatbiopten zouden worden genomen. In
overleg met de huisarts kan vervolgens worden
bekeken of verder onderzoek bij een uroloog een
zinvol vervolg is. Hierbij is het van groot belang te
realiseren dat bij mannen tussen de 55 en 74 jaar,
ongeacht enige testuitslag, er een risico bestaat
van ongeveer 8% op het vinden van
prostaatkanker. Prostaatwijzer nr. 2 kan dus helpen
om te bepalen in hoeverre het risico bij iemand is
verhoogd ten opzichte van het gemiddelde risico in
deze groep mannen. 
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De Prostaatwijzers 3 tot en met 6 zijn dan ook
alleen bruikbaar indien er aanvullend onderzoek is
gedaan door een uroloog. In dit geval wordt
hiermee bedoeld dat de uroloog de prostaat aftast
met de vinger (rectaal toucher) en een echografie
maakt van de prostaat. Prostaatwijzer nr. 3 (fig. 3,
[3]) berekent zeer nauwkeurig de kans op het
vinden van prostaatkanker indien een sextant
prostaatbiopsie zou worden gedaan. 

Sextant betekent dat er, zesmaal in de prostaat
wordt geprikt en er dus zes stukjes weefsel worden
onderzocht door de patholoog. Prostaatwijzers 4 en
5 maken gebruik van dezelfde gegevens voor de
berekening. Deze wijzers zijn echter aangepast aan
twee verschillende situaties. Prostaatwijzer 4 is
bedoeld voor mannen die al eerdere PSA-testen
hebben gehad maar die nog nooit eerder een
biopsie hebben ondergaan. Prostaatwijzer 5
daarentegen is juist bedoeld voor mannen die
eerder gebiopteerd zijn. Deze groep mannen heeft
over het algemeen een lagere kans dat er bij een
herhaling van de biopsie prostaatkanker wordt
gevonden en het is dus noodzakelijk de berekende
kansen op deze situatie aan te passen. 

Wat betekent dat nu in de praktijk en wat is de
toegevoegde waarde van het berekenen van een
dergelijke kans? Indien het besluit om te biopteren
niet alleen op basis van de PSA-waarde wordt
genomen, maar bij dit besluit ook de berekende
kans van Prostaatwijzer nr. 3 wordt gebruikt
(bijvoorbeeld alleen een biopsie als de kans hoger
is dan 15%) dan kunnen 41% minder mannen
worden gebiopteerd. [4]

Prostaatwijzer nummer 6 (fig. 4,[5]) is een
buitenbeentje in de serie Prostaatwijzers. 

Deze wijzer gaat namelijk een rol spelen nadat
de diagnose prostaatkanker al is gesteld. Voor het
begrijpen wat de waarde van deze wijzer kan zijn is
het nodig te weten dat prostaatkanker meerdere
gezichten heeft. De diagnose prostaatkanker kan
betekenen dat de patiënt een levensbedreigende
ziekte heeft, het kan echter ook betekenen dat de
patiënt een prostaatkanker heeft waarmee hij
zonder ook maar enige klachten te krijgen, heel
oud kan worden, zonder dat er een behandeling
plaats vindt. Prostaatwijzer 6 voorspelt of de
gevonden kanker, op basis van een combinatie van
de gegevens van patholoog en uroloog, niet-
agressieve kenmerken heeft. Hoe hoger de
berekende score hoe “goedaardiger” het karakter
van de gevonden prostaatkanker is. Dit kan dus
helpen bij het besluit over de toe te passen

behandeling. 
Samenvattend geeft de Prostaatwijzer dus de

mogelijkheid om zich te laten informeren over de
prostaat, prostaatkanker en vroege opsporing, en
dit op een wetenschappelijk verantwoorde wijze.
Daarnaast kan de wijzer helpen bij het besluit om
zich te laten testen met de PSA-test; indien verder
onderzoek gewenst zou zijn kan gebruik van de
wijzer onnodige onderzoeken voorkomen en indien
de diagnose prostaatkanker is gesteld helpt de
prostaatwijzer bij de keuze van de passende
behandeling. De Prostaatwijzer is dus een
hulpmiddel dat, in het enorme aanbod aan
informatie betreffende de prostaat, resultaten van
een wetenschappelijke studie van zeer hoge
kwaliteit vertaalt naar bruikbare en betrouwbare
informatie voor zowel patiënt als arts.
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cancer: an evaluation of a leaflet with risk indicator. Eur J Cancer,
2010 Feb; 46(3):669-77.
2. Roobol MJ, Kirkels WJ, Schröder FH. Features and preliminary
results of the Dutch centre of the ERSPC (Rotterdam, the
Netherlands). BJU Int, 2003 Dec; 92 Suppl 2:48-54.
3. Kranse R, Roobol M, Schröder FH. A graphical device to represent
the outcomes of a logistic regression analysis. Prostate, 2008 Nov 1;
68(15):1674-80. 
4. Roobol MJ, Steyerberg EW, Kranse R, Wolters T, van den Bergh
RC, Bangma CH, Schröder FH. A risk-based strategy improves
prostate-specific antigen-driven detection of prostate cancer. Eur
Urol, 2010 Jan; 57(1):79-85. 
5. Steyerberg EW, Roobol MJ, Kattan MW, van der Kwast TH, de
Koning HJ, Schröder FH. Prediction of indolent prostate cancer:
validation and updating of a prognostic nomogram. J Urol, 2007
Jan; 177(1):107-12; discussion 112.
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Dr. Monique J. Roobol is coördinatrice van het
prostaatkankerscreeningbureau, afdeling Urologie,
Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Daarnaast
heeft ze haar mastertitel behaald en heeft ze een
doctorsgraad in de epidemiologie. In het verleden is ze
werkzaam geweest als moleculair biologisch analist. 

Op het prostaatkankerscreeningbureau, afdeling
Urologie, Erasmus MC lopen momenteel meerdere
studies. Roobol is verantwoordelijk voor het
Rotterdamse deel van de Europese gerandomiseerde
studie naar de waarde van vroege opsporing
prostaatkanker (ERSPC) (www.erspc.org), the Prostate
Cancer Active Surveillance project (PRIAS) (www.prias-
project.org) en een onderzoek naar de waarde van
blaaskankerscreening (www.blu-project.org). 

Dr. Roobol heeft meer dan 100 publicaties op haar
naam staan, waaronder ook reviews and
boekhoofdstukken. Gemiddeld begeleidt Roobol 3-4
promovenda. Haar onderzoek is meerdere malen
onderscheiden. Ze ontving bijvoorbeeld de ʻVan
Stockum prijs  ̓voor beste proefschrift en in 2009 ontving
Roobol een onderscheiding van de European
Association of Urology (EAU) voor het beste klinische
paper. 

Roobolʼs werk wordt regelmatig aangehaald in de
pers. Daarnaast houdt ze als genodigd spreker
regelmatig presentaties tijdens internationale urologische
congressen; waaronder de AUA, EAU, ASCO, GU en
SIU.
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Voedingssupplementen
Over voedingssupplement en Prevalon en

prostaatkanker. Iemand wou informatie over
Prevalon als alternatief preventief geneesmiddel
om het risico van prostaatkanker te verminderen.
Het antwoord is dat de specialisten gewacht
hebben op de uitslagen van ernstige studies om
een mening te formuleren. Vandaag mag men
stellen dat dergelijke supplementen
prostaatkanker niet helpen voorkomen. Waar of
niet? Waar. De Select-studie over het effect van
selenium en vitamine E op het verminderen van
prostaatkanker, bleek geen effect te hebben op
het voorkomen van prostaatkanker in een
gerandomiseerde studie (Lippman SM et al.
JAMA 2009; 301: 39-51). Integendeel, hogere
dosissen kunnen schadelijk zijn voor de
gezondheid. Eens te meer bij voeding: “mate in
alles”. 

Test Aankoop Gezondheid 2010

Statines?
Er zijn studies die het vermoeden lieten dat

het innemen van statines (cholesterolverlagend)
de groei van prostaatkanker zou remmen.
Statines bleken bij 700 patiënten gegeven voor
een radicale prostatectomie geen uitwerking te
hebben. Er bleek ook geen verband tussen het
statingebruik en de PSA-waarden in het serum.
Twee feiten die wel een verband tonen, waren
positieve snijranden op kanker op het operatiestuk
en invasie van de zaadblaasjes. Statines blijven
uiteraard aangewezen om o.a. het
bloedcholesterol te verlagen en om die reden als
preventie van hart- en bloedvaataandoeningen.
Op dit ogenblik vormen ze een groot deel van alle
voorgeschreven geneesmiddelen in ons
gezondheidsbeleid. 

Prostate Cancer and Prostate Diseases 2010

Tomaten?
De voedingssupplementen blijven populair in

de media. We lazen in PRIMO (Gezondheid, door
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KORT
Brigitte Dourcy-Belle-Rose
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R. De Smet, naturopaat en voedingsconsulent) na
een vrij goede inleiding over prostaatziekten, dat
natuurlijke behandelingen kunnen nuttig zijn.
Zorgen voor een goede stoelgang, waar we zeker
mee akkoord gaan. Van de opgesomde middelen,
waaronder selenium, is echter geen enkel middel
wetenschappelijk bewezen. 

Ook progesterone, een hormoon, is geen
medicatie voor de behandeling van
prostaatziekten. Eigenaardig is de raad dat
cafeïne, alcohol en groenten als tomaten best
vermeden worden. Waarschijnlijk een typefout. 

Matig koffie- en alcoholgebruik zijn toegelaten.
Er werden honderden artikelen geschreven over
het nut van lycopeen in tomaten om
prostaatkanker te voorkomen. Ondanks
laboratoriumresultaten op muizen die gunstig
leken, ontbreekt wetenschappelijk bewijs bij de
man. Tomaten zijn als groenten aan te bevelen en
zijn zeker niet te vermijden. Zelf hopen we nog
steeds dat de Italiaanse keuken toch helpt bij
prostaatziekten. Op dit ogenblik ligt het bewijs op
niveau 2, d.w.z. vele positieve studies doch geen
sluitend bewijs. Over cafeïne hebben we reeds
vroeger een stukje “Kort “gemeld.  

PRIMO 28.10.2010

Aspirine dan maar?
Wat denken van de bijdrage: “Een aspirientje

per dag halveert de kans op dood door
prostaatkanker”? Patiënten met een
gelokaliseerde kanker en behandeld door operatie
of bestraling leefden langer wanneer ze een
aspirientje per dag namen.

Het onderzoek nam 10 jaar in beslag en 5000
mannen werden gevolgd. Hun kans op overlijden
daalde van 10% naar 4%. Nogal logisch. De
meeste patiënten met prostaatkanker 

sterven door hart- en vaatziekten en hier
weten we dat aspirine preventief werkt. Het
uiteindelijke sterftecijfer door prostaatkanker ligt
na vele jaren trouwens lager dan 4%. 

Gazet van Antwerpen 26.10.2010

Sterven door of met prostaatkanker
Sterven door prostaatkanker. Het blijft

natuurlijk een diagnose die angst oproept maar
eraan dood gaan vraagt veel tijd. In een recent
boek uit Australia leren we dat de gemiddelde
leeftijd voor overlijden door prostaatkanker 79,8

jaar is . Dit cijfer ligt voor andere kankers op 71,5
jaar en voor de hele mannelijke bevolking op 76
jaar. Nogmaals, prostaatkanker is een kanker
waar men mee leeft en zeer lang kan leven, maar
waaraan een kleine minderheid sterft. Het blijft
een langdurige (chronische) ziekte die vooral
opduikt na 65 jaar. In Australië overleed in 2007
slecht 2,8% van de nieuwe gevallen van
prostaatkanker jonger dan 60 jaar aan hun kanker
(83 mannen) en slechts 0,1% (10 mannen) jonger
dan 50 jaar. Een zeldzame kanker op die leeftijd. 

S. Chapman, A. Barrat and M. Stockler. Let
sleeping dogs lie? What men should know before
getting tested for prostate cancer, Sydney,
University Press 2010

PSA bij brachytherapie
Observaties bij de behandeling van

prostaatkanker met brachytherapie (inplanten van
radioactieve zaadjes). Dikwijls wordt een PSA-
verhoging na behandeling gezien als een hergroei
of recidief van de kanker zo het PSA stijgt met 2
ng/ml boven het laagste gemeten cijfer. Dit is in
88% van de beschreven gevallen gewoon een
opstoot van PSA uit het overgebleven en
getraumatiseerde prostaatweefsel. Niet te vlug
panikeren en de patiënten zorgvuldig opvolgen is
de boodschap om onnodige behandelingen te
vermijden volgens het British Columbia Cancer
Agency.

J Rad Oncol Biol Physics 2010

Straling en brachytherapie
Nog over brachytherapie. De dosis straling die

men ontvangt bij implantatie van de jodium 125
zaadjes verhoogt het risico niet op acute retentie
van de urine bij een matige prostaatvergroting (40
à 60 gr). 

Bij grotere prostaatvolumes, bestaande
obstructies met plasproblemen of bloedingen door
de implantatie, ligt dit uiteraard anders. 

AUA Daily Scope, juli 2010

Prostaatbiopsies
De uiteindelijke diagnose van prostaatkanker

berust op een stukje weefsel dat met een naald
uit de prostaat genomen wordt. Dit noemt men
een biopsie. De klassieke studies zoals bvb. de
Europese studie over screening rond
prostaatkanker (ERSPC), is gebaseerd op zes
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afzonderlijke biopsies drie in elke prostaatlob,
links en rechts). Specialisten denken nu dat ze bij
vergrote prostaten (boven de 60 gr) misschien
best 2x4 biopsies nemen.

Evenwel waren sommige specialisten
overtuigd dat 10, 12, 20 en meer biopsies te
nemen om meer kankerhaardjes te vinden
noodzakelijk is. 

We lezen nu dat men op die manier meer
kans heeft om kankerhaardjes te vinden die rustig
blijven en geen behandeling nodig hebben Nu
hebben de artsen van het Veteran Affairs Medical
Center in Atlanta gevonden dat 12 biopsies niet
meer informatie over kanker bracht. Wel raden ze
aan (routine in de ERSPC) de biopsies te nemen
uit de perifere zone van de prostaat waar de
haardjes ontstaan. Misschien best nog eens
herinneren dat prostaatbiopsies praktisch pijnloos
zijn en ambulant gebeuren zonder algemene of
zelfs lokale anesthesie. De biopsienaald gaat zo
snel dat men praktisch niets voelt in
experthanden. Men moet wel de patiënt vertellen
dat de luide knal van het toestel geen gevaar
betekenen. 

AUA Daily Scope 2010

Actief opvolgen
Het actief opvolgen in plaats van onmiddellijk

te operen of bestralen bij prostaatkanker met laag
risico, wordt nu algemeen aangenomen en wint
het vertrouwen van dokters en patiënten. Toch
blijven we op onze hoede en wordt aanbevolen de
PSA-dichtheid te meten (PSA-d) de verhouding
PSA tot het totaal volume. Zo vonden Canadese
dokters bij 101 patiënten dat een dichtheid van
PSA boven 0,15 een kans gaf om een hogere
risicokanker te vinden bij de tweede
controlebiopsie. 

Alle patiënten (5
op 25), die een
hogere
Gleasonscore
hadden, bleken een
PSA-d lager dan
0,15 te hebben. 

Prostate Cancer
and Prostate
Diseases 2010

Hormonen
De

neveneffecten van hormoonbehandeling blijven
belangrijk. De US Food and Drug Administration
(FDA) vraagt dat de LHRH-agonisten die een
medische castratie veroorzaken in de
productinformatie, vermelden dat deze
behandeling een verlaagde kans biedt op
diabetes, hartinfarct en hersentrombose. 

Deze medicaties zijn nuttig en belangrijk en
daarom worden ze gebruikt bij prostaatkanker.
Alleen dienen ze gebruikt bij de juiste medicatie,
liefst intermittent en met controle van overgewicht
en diabetes.

AUA Daily Scope, oktober 2010

En een stap vooruit
De fase III studies met Abiraterone (die de

productie van mannelijk hormoon in de prostaat
zelf blokkeert) hebben uitzonderlijk goede
resultaten opgeleverd zonder veel bijwerkingen. 

Het zal vlug een plaats vinden in de
behandeling van castratie resistente
prostaatkanker in 2011. 

Prostate Cancer Foundation, oktober 2010

Variatie in PSA-waarden
We weten al dat seks en fietsen het PSA-

waardecijfer kan verhogen, ook het weer. PSA
verandert met de seizoenen maar het verschil is
zo klein dat we er geen rekening mee moeten
houden. 

Prostate Cancer and Prostate Diseases,
oktober 2010
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Een gelukkig
2011
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Schriftelijke verklaring
Europees Parlement
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Ingediend overeenkomstig artikel 123 van het Reglement over meer
coördinatie van het kankeronderzoek in de Europese Unie

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia
Parvanova

0080/2010

Schriftelijke verklaring over meer coördinatie van het kankeronderzoek in de
Europese Unie

Het Europees Parlement,
– gelet op artikel 123 van zijn Reglement,

A. overwegende dat kanker nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in
Europa is; dat kankeronderzoek hoofdzakelijk op nationaal niveau plaatsvindt en
dat de benaderingen in de diverse EU-lidstaten versnipperd, uiteenlopend en
verschillend zijn, en dat er dus behoefte is aan coördinatie op EU-niveau,

B. overwegende dat het dringend noodzakelijk is om autonome samenwerking
en coördinatie van het onderzoek te bevorderen,

1. verzoekt de Commissie te zorgen voor meer coördinatie, samenwerking en
coherentie bij de pan-Europese, nationale, regionale en lokale activiteiten in
verband met kankeronderzoek, ten einde overlappingen te voorkomen en ervoor
te zorgen dat het accent ligt op behandelingsbehoeften waarin nog niet is
voorzien;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat het
kankeronderzoek naar behoren in kaart wordt gebracht, dat er voldoende
financiële middelen beschikbaar zijn en dat er meer wordt samengewerkt;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten een alomvattende
kankeronderzoekstrategie te ontwikkelen die gebaseerd is op een matrix waarbij
bijvoorbeeld transnationaal onderzoek en diagnose de horizontale lijnen vormen,
terwijl de verticale lijnen betrekking hebben op bijvoorbeeld onderzoek op het
gebied van preventie, screening, levenskwaliteit en behandeling;

4. verzoekt de Commissie het Europees partnerschap voor kankerbestrijding
te gebruiken voor het organiseren van verschillende onderzoekswerkgroepen;

5. roept op tot bevordering van partnerschappen met patiëntengroeperingen,
opdat hun specifieke expertise en kennis wordt benut om sneller vooruitgang te
kunnen boeken bij het onderzoek;

6. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de
ondertekenaars, te doen toekomen aan de parlementen van de lidstaten.
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2010 is een bijzonder jaar geworden in de
strijd tegen kanker in het algemeen en tegen
prostaatkanker in het bijzonder. Ik meen dat we
mogen spreken van een scharnierjaar waar plots
heilige huisjes mogen worden gekraakt en
iedereen eindelijk overtuigd is dat samenwerking
met alle betrokkenen, met inbegrip van de patiënt,
de zekerste en veiligste weg is om resultaten te
behalen.

Dit is zo vanzelfsprekend dat we steeds
verwonderd blijven dat samenwerking en samen
leven inspanningen vragen en eindeloze palavers
om dan soms slechts een stap vooruit te zetten.
Nochtans, levend in België, zien we rondom ons
de hangende problemen als het uitblijven van een
regering, een oplossing voor de
migratieproblemen en zelfs problemen rond één
modern voetbalstadion in Antwerpen. Niets
menselijks is ons vreemd.

Het is dan ook met een zekere trots en erg
veel dankbaarheid aan de Provincie, Stad en
OCMW Antwerpen dat we in de eerste decade
van het nieuwe millennium meer vooruitgang
hebben geboekt in alle aspecten van diagnose en
behandeling van prostaatkanker dan in de laatste
50 jaar van de vorige eeuw.

Voor 2011 mogen we stellen dat we nu ijveren
voor een bijna totale overwinning op de gevolgen
van prostaatkanker door genezing of door controle
van de ziekte. Er is meer dan overleven. Wij eisen
dat elke diagnose of behandeling geëvalueerd
wordt op duidelijke resultaten, maar tevens op de
gevolgen voor de levenskwaliteit van de patiënt
en het kosten/batenplaatje voor onze sociale
gezondheidszorg. In andere woorden, een
geneeskunde gebaseerd op evidentie maar ook
op sociale correcte gegevens en tevens ethische
gegevens. We hebben met dit standpunt de
belangstelling gewekt bij de Europese Commissie.
De commissaris voor gezondheid, John Dalli,
heeft dan ook gezegd “De patiënt komt eerst” als
inleiding voor het derde Europees programma
tegen kanker. Dit “European Partnership Action
against Cancer” loopt tot 2014. Dalli verstaat onze
motivatie beter daar hij volgens eigen woorden in
zijn land van herkomst (Malta) eerst minister van
Financiën was en daarna minister van
Volksgezondheid. Het is in deze economisch
moeilijke tijden niet het moment de gans met de
gouden eieren te slachten. Het is simpel: we

stellen dat we met minder meer kunnen doen, met
verbeterde overleving en levenskwaliteit voor de
patiënt, zonder dat dit financiële gevolgen heeft
voor de zorgverstrekkers waarmee we in onze
vereniging “Wij Ook” en “Europa Uomo”, als
onderdeel van de Europese coalitie van
kankerpatiënten (ECPC), als partner
samenwerken. Kan het u verheugen dat onze
Antwerpse kern een voortrekkersrol speelt in al
deze organisaties?

Nu hoor ik u denken: geen woorden maar
daden. We trachten dan ook u te overtuigen met
enkele feiten. 

Na het eerste succes van de Europese studie
rond screening voor prostaatkanker (ERSPC) met
een sterftevermindering van 30% over negen jaar,
werden we verguisd wegens het aantal patiënten
(48) dat diende behandeld om één leven te
redden. In maart 2010 publiceerde onze Zweedse
sectie dat na veertien jaar de vermindering bijna
de helft bedraagt en twaalf patiënten dienden
behandeld om één leven te redden. Dit cijfer komt
overeen met de behandelingscijfers van borst- en
darmkanker die in de screening gevestigde
waarden zijn. Toch roepen we niet op voor een
bevolkingsscreening in Vlaanderen (preventie is
een verantwoordelijkheid van de gewesten) omdat
nu iedereen akkoord gaat met onze stelling: 30 tot
50% van alle prostaatkankers die werden
gevonden met behulp van de PSA-test dienen niet
onmiddellijk behandeld maar best opgevolgd te
worden, om daarna te evalueren of behandeling in
de toekomst echt nodig is.

Samen met de Belgische vereniging voor
urologie en andere medische disciplines, de
Belgische vereniging voor urologische
verpleegkundigen en vooral de huisartsen, volgen
we deze evolutie op de voet. We zijn hier vrij goed
bezig als we de cijfers bekijken voor
leeftijdsspecifieke overlijdens en voor leeftijd
gestandaardiseerde cijfers mortaliteit door
prostaatkanker in Vlaanderen in 2008 (zie tabel
1). We kregen deze cijfers van het Nationaal
Kankerregister (Dr. L. Van Eycken).

Tabel 1:
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In de schaduw van Kos
Louis Denis
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Die cijfers vertellen ons, wat we op het terrein
beseffen, dat sterven door prostaatkanker onder
de 65 jaar zeldzaam is, dat we na de
diagnosepiek rond de 70 jaar vooral doodgaan na
de 85 jaar en onze resultaten vergeleken kunnen
worden met de andere landen. Ideaal moeten we
dus in ons zorgpad tegen prostaatkanker
vroegdiagnose inbouwen. Best kan dit via de
huisarts in het kader van een algemene
gezondheidspreventie. Uit de ±6.000  diagnosen
van prostaatkanker (2006) dienen de kankers met
hoog risico op progressie en uiteindelijk overlijden
geselecteerd voor behandeling. Dit aantal kan
geschat worden op 3 x 851 of ±2.500 patiënten.
Om dit te bereiken moeten we vooral de variaties
wegwerken die bestaan in de diagnose en
behandeling.

In de vorige nummers van PROSTAATinfo
werd al duiding gebracht in wat men kan
verwachten inzake de PSA-test en de
Gleasonscore, twee factoren die beschouwd
worden als voorspellend inzake de verdere groei
van de kanker.

Graag willen we even een andere factor
bespreken; het stadium van de ziekte in het TNM-
systeem (tumor, klieren en metastasen) die een
rol spelen om de juiste behandeling te kiezen. In
een recente publicatie gebaseerd op de diagnose
van 3.875 patiënten in de databank van de
Cancer of the Prostate Strategic Urologic
Research Endavor (Capsure) bleek dat de T-
stadiumbepaling in 35,4%, dus een derde
incorrect was. In dit derde van de gevallen was
het stadium te laag (in 55,1% van de tijd) en te
hoog (in 44,9%) (P<0.001 als statistisch
betrouwbaar) m.a.w. patiënten worden
onderbehandeld of overbehandeld. Dit is niet
nieuw voor onze urologen en patiënten maar hoe
kan dit varkentje gewassen worden?

Gebaseerd op ervaring enkele regels:
1.Het stadium zonder de histologie betekent

niet veel, dus steeds Gleason en PSA bijvoegen.
2.Zoeken naar het tumorvolume door

extrapolatie in de verschillende biopten volgens
lokalisatie en hoeveelheid kanker en/of
histoscanning met ultrason (Café Santé op
16.12.2010) en/of MRI-bepaling met of zonder
spectrometrie.

3.Invasie tot de grens van de apex (onderste
deel van de prostaat) blijft een gelokaliseerd
stadium.

4.Een duidelijk verschil tussen extracapsulaire
extensie met inbegrip van de blaashals en invasie

van de zaadblaasjes (technische T3a & T3b TNM
UICC 2010).

5.De metastasen indelen in lymfeklieren buiten
het bekken (M1a), botmetastasen (M1b) en
andere plaatsen (M1c).

6.De indeling volgens prognose ankert zich op
PSA hoger of lager dan 20 ng/ml en de
Gleasonscore over 6, 7 en > 8.

Het is belangrijk dat we in ons
registratiesysteem deze bijkomende klinische
informatie noteren om een meer precieze
voorspelling van de kankerprogressie mogelijk te
maken en de behandeling aan te passen.

Zo geraken we naar een geïndividualiseerde
behandeling aangepast aan de noden van de
patiënt inzake zijn kanker enerzijds, en zijn
specifieke noden als patiënt inzake morbiditeit,
psychosociale en financiële problemen anderzijds.
Maar dit is een verhaal voor 2011. Wie zich hierbij
betrokken voelt, kan contact opnemen want we
hebben nog andere troeven uit te spelen.

Intussen aan alle lezers onze beste wensen
voor gezondheid en levenskwaliteit voor volgend
jaar.
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Henk Van daele

Als je man verandert. Wat
gebeurt er met een relatie als de
man prostaatkanker krijgt?

Door Marion Bloem en Paul Kil
De ondertitel geeft

eigenlijk duidelijk aan wat
in dit boek wordt
behandeld.
Zorgverstrekkers
allerhande richten zich al
te vaak uitsluitend op de
patiënt als individu, terwijl
de ziekte ook de partner
en het gezin ingrijpend en
langdurig zal treffen.
Kanker heeft men immers
altijd samen, of het nu om
prostaatkanker gaat of om
een andere kanker.

Daarom was het een uitstekend idee om twee
auteurs van verschillende pluimage deze
publicatie te laten samenstellen. De schrijfster
Marion Bloem interviewde de partners van
veertien prostaatkankerpatiënten. Ze beschrijft
omstandig en nauwkeurig heel de gezinssituatie,
te beginnen met de eerste kennismaking van
beide jongere mensen, hun verliefdheid, het
huwelijk of het samenleven, hun beroeps- en vrije
tijdsleven, de plotse en moeilijke confrontatie met
de onverwachte kankerdiagnose, de zware
therapie met de dikwijls onprettige bijwerkingen,
en eventueel eindigend met de dood van de man. 

De uroloog Paul Kil, tot 2009 voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Urologie, bespreekt
anderzijds de medische aspecten bij elk van die
veertien gevallen. Elke casestudie eindigt dus met
een “Uitleg van de uroloog”. Dokter Kil legt uit
waarom in dit precieze ziektegeval die
behandeling te verkiezen is of waarom juist niet,
wat de mogelijke voor- en nadelen van de
verstrekte therapie zijn, welke ongewenste
bijwerkingen kunnen optreden, hoe het verdere
ziekteverloop kan zijn, enz. Maar wie enkel die
medische stukjes zou lezen, mist toch wel veel
van de intrinsieke kwaliteiten van dit originele
boek. Want het gaat telkens om mensen, en die
worden door Marion Bloem mooi geportretteerd.

Het moet ons van het hart dat de “Uitleg van

de uroloog” soms wat uitvoeriger had mogen zijn.
Als Marion Bloem twaalf of vijftien bladzijden
nodig heeft om uitvoerig het ziektebeeld en heel
de familiale toestand te schetsen, dan lijkt ons het
medische commentaar van dokter Paul Kil op
amper drie paginaʼs soms wel wat al te kort. Dit is
bijvoorbeeld het geval met het toch belangrijke
stukje over pijnbestrijding (blz. 243-244), of met
de palliatieve sedatie en de nog altijd zo
omstreden vrijwillige levensbeëindiging (blz. 294-
295). Hier hadden we graag meer gegevens
gelezen onder meer met verwijzing naar het recht
op waardig sterven; vele kankerpatiënten hebben
immers nood aan precieze en uitvoerige
informatie. 

Het boek eindigt met een verklarende
woordenlijst. De lezer krijgt niet enkel een
omschrijving, maar wordt tevens verwezen naar
de bladzijde waar de term wordt vermeld of waar
meer uitleg te vinden is. We vermelden graag één
voorbeeldje: “patiëntenvereniging, organisatie die
lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de
belangen behartigt van prostaatkankerpatiënten
en hun naasten, bijv. de Stichting Contactgroep
Prostaatkanker (SCP)”.

Een literatuurlijst voor verdere lectuur
ontbreekt. Maar vele prostaatkankerpatiënten en
hun familieleden zullen in dit boek alleszins reeds
hun gading vinden. Dat deze publicatie in
hetzelfde jaar al een tweede druk kende, wijst
ontegensprekelijk op de intrinsieke kwaliteiten.

Marion Bloem en Paul Kil, Als je man
verandert. Wat gebeurt er met een relatie als de
man prostaatkanker krijgt?,  Amsterdam,
Uitgeverij Bert Bakker, 2010, 2e druk, prijs: 19.95
euro, ISBN 978 90 351 3530 7. 

Jan Humblet

MET DE HAND. Een culturele
geschiedenis van de soloseks.

Door Dr. Mels van Driel
Mels van Driel (1954) is als uroloog en

seksuoloog verbonden aan het Universitair
Medisch Centrum Groningen. Zoals de auteur zelf
zegt, beoogt hij met zijn boek het taboe op
masturbatie de wereld uit te krijgen of… “in elk
geval, allerlei onzin over masturbatie uit de wereld
weten te helpen.” Een hele onderneming als men

Boekbespreking 
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weet tegenover welke muur
van normering, controle,
mythes en vooroordelen het
gevecht moet worden
geleverd.

Dat er op masturbatie
een duidelijk taboe rust blijkt
o.m. uit recent Nederlands
onderzoek (2003) waarin
zelfbevrediging met stip op
nummer 1 staat, gevolgd
door erectieproblemen en
geslachtsziekten. In een National Survey of British
Sexual Attitudes and Lifestyles vermeden de
onderzoekers zelfs een directe vraag naar
masturbatie omdat dit voor de ondervraagden als
smakeloos en gênant zou overkomen. Ze
gebruikten dus maar als omfloerste omschrijving:
“genitaal contact met een man (vrouw), waarbij
het niet gaat om geslachtsgemeenschap,
bijvoorbeeld het stimuleren van geslachtsorganen
met de hand, maar niet leidend tot vaginale, orale
of anale gemeenschap”.

In de Oudheid waren de meningen enigszins
verdeeld. De invloedrijke Griekse arts en filosoof
Hippocrates verbond masturbatie met
ruggenmergtering en verzwakking van het
menselijk lichaam. Zijn collega Galenus, lijfarts
van keizer Marcus Aurelius, verdedigde een
tegengestelde opvatting: “geslachtsverkeer en
masturbatie dienden om het lichaam gezond te
houden en te beschermen tegen ondermijnende
gifstoffen. Onthouding zou volgens hem waanzin
en toevallen tot gevolg hebben”.

De klassieke godsdiensten zijn duidelijk
afwijzend. Genesis begint met “gaat en
vermenigvuldig u”, dit is precies het tegengestelde
van het zogenaamde verspillen van zaad!  De
Talmoed, het belangrijkste boek binnen het
Jodendom, windt er geen doekjes om: het is de
ongetrouwde mannen zelfs verboden de penis
vast te houden tijdens het urineren. “Zonder
handen” luidt de waarschuwende kreet. Beter
slecht gemikt dan een slechte gewoonte
aangeleerd! Volgens sommigen zou de
besnijdenis (naast andere redenen) hier o.m. ook
verband mee houden omdat besneden mannen
kunnen urineren zonder de voorhuid terug te
schuiven. Bij geslachtsverkeer mag de penis wel
vastgehouden worden om in de vagina te
brengen. Kortom het verspillen van
levenswekkend zaad moet ten allen prijze
vermeden worden. Voor vrouwen ligt de kwestie
daarom anders. Volgens de rabbijn, geleerde, arts

en filosoof Maimondes (1135-1204) mag de vrouw
masturberen, gezien er hierbij geen zaad wordt
verspild.

Voor de katholieke kerk is zelfbevrediging een
zware zonde omdat geslachtelijke vermogens
buiten het voortplantingsdoel worden gebruikt.
Een paar concretiseringen:

In 1842 publiceerde de invloedrijke trappist en
arts pater J.C. Debreyne een artikel waarin hij,
naast alle mogelijke kwalen ten gevolge van
masturbatie, ook adviezen ter preventie
formuleert: alleen op de zij slapen, nooit op de
rug, op ijsblokjes zuigen, koude douches nemen,
enz. In 1975 verklaarde paus Paulus IV:
”masturbatie is een zware zonde, ook al is het niet
mogelijk ondubbelzinnig aan te tonen dat de
Heilige Schrift deze zonde als zodanig
uitdrukkelijk afwijst.”

In de islam lopen de meningen uiteen. Men is
geen fan van, maar gedogen kan om groter onheil
te voorkomen, voornamelijk overspel en
homoseksualiteit bij langdurige eenzaamheid of
isolatie zoals in gevangenissen.

Wie denkt dat de Verlichting (Aufklärung, 18de
eeuw), met het primaat van het rationele denken,
met vertrouwen in de natuur en een moraal die
los wordt gemaakt van haar godsdienstige basis
(“morale laïque”), zich “verlicht” zou opstellen
tegenover masturbatie komt bedrogen uit. Als
leidinggevende filosoof van de Verlichting was
Immanuel Kant (1724-1804) mordicus tegen. Seks
was bedoeld voor de instandhouding van de soort
en masturbatie was ook in zijn ogen erger dan
zelfmoord. “Een mens verliest zijn persoonlijkheid
en ontzegt zich iedere vorm van zelfrespect als hij
zijn eigen lichaam slechts als middel gebruikt om
een dierlijke behoefte te bevredigen”.

Wat met de geschiedenis van de
geneeskunde? Bij gebrek aan kritisch
wetenschappelijke methodiek werden de
standpunten van de geneeskunde in de 18de en
de 19de eeuw sterk beïnvloed door de godsdienst
en de toenmalige filosofie en vice versa. De
Zwitserse arts Tissot (1728-1797) en zijn Engelse
tijdgenoot, de chirurg John Marten, schreven
echte bestsellers over de verschrikkelijke
gevolgen van masturbatie. In het klassieke rijtje
figureren aambeien, obstipatie, epilepsie,
tuberculose, doofheid, ruggenmergkwalen,
hysterie enz. John Marten maakte zelfs zijn eigen
farmaceutische industrie als ontwerper van allerlei
middeltjes zoals vaginale druppeltjes, peniszalfjes
en poedertjes om zelfbevrediging te beteugelen.
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Alle remedies waren nochtans niet even
onschuldig. Ter behoeding van soloseks ontwierp
men peniskorsetjes, voerde men castraties uit,
plaatste men een ring door de voorhuid, ging men
over tot het dichtnaaien of afbinden van de
bloedtoevoer naar de testikels, bij vrouwen werd
de clitoris verwijderd (clitoridectomie). Tussen
1856 en 1932 patenteerde de U.S. Patent Office
33 nieuwe apparaten om masturbatie te
voorkomen.

Hoe komen we dan vandaag tot een meer
bezadigde en realistische beoordeling van het
fenomeen? In de eerste plaats door de meer
wetenschappelijke inzichten van de geneeskunde
die konden aantonen dat alle ziekten die
toegeschreven werden aan masturbatie in feite op
geheel andere oorzaken berustten. Verder
kwamen er van uit de V.S. na de tweede
wereldoorlog de onderzoekingen van dokter Alfred
Kinsey die met grootschalige bevraging kon
aantonen dat bij 88% van de leeftijdscategorie
van 16- tot 20-jarigen soloseks voorkwam, al werd
hem deze boodschap niet door iedereen in dank
afgenomen. In de zestiger jaren verschenen de
bestsellers van Masters en Johnson die onder het
motto “use it or lose it” zelfbevrediging
promoveerden. De slinger bewoog naar het
andere extreem: “In de negentiende eeuw was
masturbatie een ziekte, en niet-masturberen de
behandeling. Voor Masters en Johnson was niet-
masturberen een ziekte en masturbatie de
behandeling!” De seksuele revolutie en vele
sekssites op het internet banaliseerden het
onderwerp. De meeste artsen zijn er vandaag ook
van overtuigd dat masturbatie in principe een vrij
onschuldig verschijnsel is, met Shakespeare
zouden we kunnen zeggen “much ado about
nothing”. 

Voor de lezer van Prostaatinfo is het zeker
interessant te weten dat de auteur ook enkele
onderzoeken bespreekt waarin gezocht wordt
naar een mogelijk verband tussen de frequentie
van ejaculeren en de kans op zowel goedaardige
prostaatvergroting als prostaatkanker. Een studie
van het Amerikaans Kankerinstituut (begin jaren
negentig) vroeg aan bijna 30.000 mannen van 46
tot 81 jaar hoe vaak ze tot ejaculatie kwamen toen
ze 20-plus en 40-plus waren. Ook werd gevraagd
hoe vaak men vandaag in 1991, het jaar waarop
het onderzoek begon, ejaculeerde. Na acht jaar
follow-up hadden uiteraard een aantal mannen
prostaatkanker ontwikkeld, maar zij die vaker
ejaculeerden toonden geen verhoogd risico op
kanker. Bij mannen met het hoogst aantal
ejaculaties d.i. meer dan 20 maal per maand,

werd zelfs een verminderd risico geconstateerd. In
andere studies werden deze bevindingen
gerelativeerd, anders genuanceerd en voor
bepaalde leeftijdscategorieën zelfs
tegengesproken. Kortom met wetenschappelijke
zekerheid kan men geen duidelijke uitspraken
doen. Mels van Driel besluit daarom wijselijk: 

“Welnu, bij zo veel onzekerheid hoeft niemand
zijn gewoontes aan te passen. Er zal
waarschijnlijk nooit duidelijkheid komen. Voor een
echt goede studie moeten twintigers een jaar of
veertig gevolgd worden, steeds hun testosteron
laten bepalen, hun seksuele gedrag bijhouden en
monsters van hun prostaat laten nemen. Wie is zo
gek om zich daarvoor te lenen? En welke uroloog
heeft zo lang de tijd?

In deze kwestie komt er geen “laatste
oordeel”.

Mels van Driel, Met de hand. Een culturele
geschiedenis van de soloseks. Amsterdam-
Antwerpen, De Arbeiderspers, 2010, prijs: 25
euro, ISBN 978 90 295 7211 8.

Het OCA beschikt over een gespecialiseerde
bibliotheek.

Recente werken zijn:
- Marion Bloem en Paul Kil, Als je man

verandert. Wat gebeurt er met een relatie als de
man prostaatkanker krijgt?, Amsterdam, Uitgeverij
Bert Bakker, 2010, 2e druk, ISBN 978 90 351
3530 7. 

- Mels van Driel, Met de hand. Een culturele
geschiedenis van de soloseks. Amsterdam-
Antwerpen, De Arbeiderspers, 2010, ISBN 978 90
295 7211 8.

Het OCA beschikt ook over een collectie
DVDʼs.

Nieuwe aanwinsten zijn:
- European Society for Medical Oncology 2010
Deze boeken en DVDʼs zijn ter inzage

beschikbaar (na afspraak – tel. 03/338.91.51) op
het OCA.
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Vernieuwing van uw
lidmaatschap 2011
Het jaareinde is weer in zicht. Ja, 2011 staat

voor de deur. Als vriend van “Wij Ook vzw” of
sympathisant wenst u op de hoogte te blijven van
alle nieuwtjes die u het leven aangenaam kunnen
maken.

Blijf ons dus steunen en schrijf vandaag uw
bijdrage over op ons gekend rekeningnummer: 

403-7149301-86 van “Wij Ook vzw“.
Gewoon lid: 20 €. Steunend lid: minimum: 40 €.

U zal de volgende nummers van
PROSTAATinfo dan niet missen. 

Feel+

Aan al onze leden lotgenoten en partners
Ons 2011 programma Feel+ verweven met het

JAMES-project ligt klaar om jullie allen uit te
nodigen rond februari. 

U weet JAMES staat voor: 
Jogging of wandelen
Abdominale oefeningen voor buik- en 
bekkenbodemspieren
Musculaire (spieren) oefeningen
Energie uitstralen
Soepelheid 
Bewegen is een “must” voor alle lotgenoten

met prostaatproblemen van welke aard ook. 
Samen met hun partners ook plezierig. 
Met alle chinezen die Tai Chi beoefenen zijn

we akkoord maar deze gaat voor JAMES. Een
wetenschappelijk onderbouwd project gesteund
door Professor Tombal en onze oefenmeester
Eddy Kuypers. 

Zin om er te zijn? Inschrijven kan tot 31 januari
2011 op telefoon 03/338.91.54 (Brigitte).

Welkom en intussen fijne eindejaarsdagen. 
Jan Humblet
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