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levenskwaliteit zo veel mogelijk te beschermen. In de
wetenschap dat de geneeskunde de kanker had
opgegeven heeft hij dan nog wat alternatieven
geprobeerd maar die hebben zoals verwacht geen
resultaat gehad. 

Tot enkele dagen voor zijn dood is Marc Van
Eeghem professioneel actief gebleven, zijn dood ook
al was die “verwacht” kwam nog als een verrassing.
Temeer daar hij van zijn ziekte geen geheim had
gemaakt, collega’s en vrienden waren op de hoogte.

Zo wisten wij, de mannen van “Wij Ook”,
eveneens dat hij prostaatkanker had. Marc Van
Eeghem was ook een deelnemer aan enkele van
onze vergaderingen waar hij oplettend was en een
gesprek niet uit de weg ging. Hij is helaas een
voorbeeld dat prostaatkanker ook mannen doodt en
geen onschuldige kanker is. In België sterven elk jaar
een 1.500 mannen van prostaatkanker, niet met en
dat zijn er veel te veel. De discussie over een vroege
opsporing van prostaatkanker zullen wij toch opnieuw
moeten voeren ook al kunnen we daarmee niet
iedereen “redden”.
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       Dhont” 
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16   Boekbespreking 
       [Willy Walschaert] 

Met dit nummer starten wij een nieuwe jaargang
namelijk de zeventiende hetgeen betekent dat “Wij
Ook” al minstens even oud is. Ons tijdschrift is zijn
bestaan begonnen als een eenvoudig gestencild
blaadje samengesteld door een enthousiaste redactie.
Vandaag is die redactie even enthousiast maar ons
blad noemt nu “PROSTAATinfo” waarmee de vlag de
lading dekt. Ons blad wil zijn lezers informeren over
“de prostaat” waarbij de nadruk ligt op prostaatkanker.
Met ingang van dit nummer creëren wij een nieuwe
rubriek namelijk “Vragen van lezers”. Dit wordt voor
onze lezers de gelegenheid om zeggenschap te
verwerven in ons blad. Iedereen die een vraag over
prostaatkanker of over de prostaat heeft kan die aan
de redactie stellen. Deze zal daar een antwoord op
zoeken. Onze principes blijven dezelfde, ons
antwoord zal gebaseerd zijn op de meest recente en
gepubliceerde kennis en indien nodig in nauwe
samenwerking met artsen en of wetenschappers.
Dus, vragen staat vrij en er zijn geen domme vragen.
Alleen, persoonlijke vragen kunnen wij natuurlijk niet
aanvaarden al kan de vraagsteller een persoonlijk
probleem ook als een algemeen probleem formuleren
en dan kan het wel. De naam van de vraagsteller
houden wij voor ons, elke vraag zal komen van
Nonkel Frans…

In dit nummer nemen wij ook afscheid van een
bekende Vlaming, namelijk Marc Van Eeghem,
bekend bij velen als een gevierd auteur, recent nog in
“Tytgat Chocolat”. Waarom ons dat treft, Marc Van
Eeghem is op slechts 57-jarige leeftijd overleden aan
prostaatkanker. Hij werd in 2010 op 50 jarige leeftijd
gediagnostiseerd hetgeen volgens alle normen veel te
vroeg is. Bovendien was zijn tumor op dat ogenblik al
redelijk gevorderd waardoor hij daarna gedurende
zeven jaar een ongelijke strijd heeft moeten voeren
met de gevreesde ziekte.

Vorig jaar bleek dat ook de laatste chemokuur niet
meer hielp en is hij daarmee gestopt om zijn

17   Het Oncologisch Centrum Antwerpen vanaf eind 
       maart 2018, wegwijzers
19   Tookad® voor de behandeling van laag risico 
       prostaatkanker 
       [Erik Briers]

Omslagfoto
Het OCA, Antwerpen, thuis van Wij Ook
vanaf eind maart 2018

Editoriaal: U vraagt, wij antwoorden
Erik Briers, Hoofdredacteur PROSTAATinfo

PI 17(2018)1 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie  22/02/18  11:09  Pagina 3



3.000.000
In Europe (EU 27, 2012) 3.000.000 men live with prostate cancer.
Each year 360.000 men learn that they have prostate cancer
and 71.000 die of prostate cancer. Both numbers increase

every year.

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

prostate cancer in particular. 

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

we call on:

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

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

treatment trials.
3] Health professionals to educate the public about the risk

factors for prostate cancer, such as family history

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

undertreatment. 

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

the existing inequalities on access to treatment.

EUROPA UOMO
The European Prostate Cancer Coalition

Secretariat
Lange Gasthuisstraat 35-37
2000 Antwerpen - Belgium

Tel.: +32.3.338.91.54
Fax.: +32.3.338.91.52

E-mail: europauomo@skynet.be
www.europa-uomo.org ©
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Na de diagnose van mijn prostaatkanker werd
ik bestraald. Een decennia later is er recidive. De
uroloog heeft hormonen voorgeschreven om de
productie van testosteron op castratieniveau te
brengen, want volgens hem zou testosteron het
carcinoom voeden.

Groot was mijn verwondering toen ik bij een
andere uroloog kwam die beweerde dat het geen
zin heeft de testosteron-productie stil te leggen,
want volgens de laatste gegevens zouden
kankercellen, indien er geen testosteron-productie
is, deze uit cholesterol halen.

Met vriendelijke groeten, nonkel Frans een
lotgenoot.

Beste nonkel Frans, 
Het gaat in uw vraag over testosteron, het

mannelijk geslachtshormoon. Wij hebben veel
hormonen in ons lichaam die belangrijke functies
vervullen. Neem het groeihormoon, de naam zegt
het zelf het regelt de groei en het is duidelijk dat
als er te veel van is we reuzegroei vertonen en
dat is een ziekte. Dat wil zeggen dat er in ons
lichaam steeds een delicaat evenwicht moet
bestaan waarbij die hormoonproductie geregeld
wordt. Er zijn andere stoffen die de productie
stimuleren en indien er dan genoeg testosteron is
wordt de productie afgeremd. 

Vanwaar komt nu testosteron (figuur 2)? Er
zijn meerdere plaatsten in ons lichaam die voor de
productie kunnen instaan. De voornaamste zijn de
testikels of teelballen, hier wordt de overgrote
hoeveelheid testosteron geproduceerd. Maar ook
de bijnieren die zich tegen de nieren aan
bevinden produceren hormonen waaronder een
beetje testosteron en dan zijn er ook cellen die
zoals een thuiswerker testosteron kunnen maken. 

De productie van testosteron is een lang
proces dat start bij cholesterol (figuur 1). In al
deze stappen worden speciale instrumenten
ingezet, deze noemen we enzymen. Dit zijn
complexe systemen die zich heel specifiek zoals
een mal vastzetten op een klein stukje van
cholesterol of andere tussenproducten en er
daarna iets aan vastzetten, iets wegnemen of iets
verbouwen. Na een tiental stappen (zoals op een
band bij de productie van een auto) loopt er dan
effectief testosteron van de band, maar onderweg

worden er nog andere hormonen gemaakt en in
de bloedbaan gestuurd. Dat proces of delen ervan
kunnen ook in speciale cellen plaatsvinden zoals
prostaatkankercellen.

Wat doet testosteron met onze prostaat? Wel
het is inderdaad een soort groeifactor voor de
cellen van de prostaat. Met ouder te worden groeit
de prostaat heel langzaam hetgeen bij mannen
soms tot problemen kan leiden, zij krijgen mogelijk
plasproblemen wegens een te grote prostaat.
Maar op dezelfde manier stimuleert testosteron
ook de groei van prostaatkankercellen. Om de
puntjes op de “i” te zetten, in de prostaatcellen
wordt testosteron eerst omgezet in een ander
hormoon, dihydrotestosteron (DHT), dat het echt
actieve hormoon is. 

Een prostaatkanker is opgebouwd uit allemaal
afzonderlijke cellen en hoe meer er zijn hoe groter
de tumor. Om de groei van een prostaattumor af
te remmen kunnen we dan ook de hoeveelheid
testosteron in het bloed verlagen tot zo laag
mogelijk. De gemakkelijkste manier om dat te
bereiken is gewoon de grootste fabriek, de

Een vraag van nonkel Frans
Antwoord Erik Briers
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Figuur 1: Cholesterol, de chemische structuur.

Figuur 2: Testosteron, de chemische structuur. Merk op
dat deze twee structuren veel gelijkenissen vertonen

maar dat cholesterol nogal verbouwd moet worden om
bij testosteron uit te komen.
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teelballen, weg te nemen door een castratie. Dat
is een heel goedkope en snelle procedure die ook
vandaag nog wordt toegepast, maar niet iedereen
vindt dat leuk. 

Dus heeft men gezocht naar “mildere”
manieren om de testosteron-hoeveelheid in het
bloed te verlagen tot op datzelfde “castratie”
niveau. Om dat te bereiken moeten we de
productie in de teelballen zo volledig mogelijk
stilleggen (figuur 3). Die productie wordt gestuurd
vanuit een kleine klier in de hersenen, de

hypofyse. Deze produceert zelf hormonen (LH)
die de teelballen het signaal geven om flink wat
testosteron te gaan produceren. Maar de
hypofyse zelf krijgt daartoe het signaal (LHRH)
van de hypothalamus een andere klier in de
hersenen die rechtstreeks in verbinding staat met
de hypofyse. Het is hier dat de hoeveelheid
testosteron wordt geregeld. Is er genoeg
testosteron, dan “voelt” de hypothalamus dat en
stuurt ze geen signaal meer naar de hypofyse die
op haar beurt de teelballen geen signaal meer
stuurt. 

Bij prostaatkanker wordt de hypofyse met
behulp van medicijnen gebombardeerd met
signaalstoffen waardoor er eerst veel testosteron
wordt geproduceerd maar waar de hypofyse
daarna ongevoelig wordt en stopt met de
teelballen te stimuleren.

Er is ook een andere mogelijkheid die sneller
werkt, dan geeft men een geneesmiddel dat door
de hypofyse herkend wordt als signaal van de
hypothalamus maar het werkt niet, het blokkeert
de vrijgave van de signaalstoffen voor de
teelballen.

Met andere woorden, we krijgen geen
hormoontherapie maar wel geneesmiddelen die
onze normale hormoonhuishouding gaan
verstoren waardoor de productie van testosteron
tot op castratieniveau gaat dalen. Daar zijn
natuurlijk gevolgen aan verbonden aangezien
testosteron ook andere processen regelt.

Nu komen we tot het klassiek probleem, na
jaren of maanden de tumorgroei goed af te
remmen werkt het plots niet meer, blijkbaar
hebben onze prostaatkankercellen geen (dihydro)-
testosteron meer nodig want zelfs met dat kleine
beetje testosteron van de bijnieren is er terug
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Figuur 3: Schema om te tonen hoe de productie van
testosteron wordt gestimuleerd door andere hormonen.

Pituitary = hypofyse, Testis = teelbal, Prostate gland =
prostaat. De pijlen tonen stimulering (+) en

afremming (-).

Figuur 4: Schema van diverse stappen van cholesterol naar testosteron, elk pijltje is de tussenkomst van
“apparatuur”, de rode pijltjes hier is het steeds dezelfde apparatuur (enzym).
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groei. Hoe kan dat?
Wel in deze fase hebben de

prostaatkankercellen de productie van testosteron
en dihydrotestosteron terug in eigen hand
genomen, ze importeren halffabricaten en doen
de cruciale laatste stappen in eigen huis.
Daarvoor hebben zij de benodigde werktuigen-
systemen. En toch is dit nog niet het einde voor
de behandelingen. We hebben al aangegeven dat
deze systemen complex en nauwkeurig zijn. Maar
deze systemen herkennen soms een welbepaald
stukje van een halffabricaat om dat dan om te
zetten naar het volgende halffabricaat. Vandaag
hebben we geneesmiddelen die hetzelfde stukje
van het halffabricaat bevatten waardoor het
systeem in de cel dit onmiddellijk herkent en zich
erop vastzet, alleen, de volgende stap, de
omzetting, kan niet doorgaan (figuur 4). Omdat er
zoveel geneesmiddel aanwezig is, is er geen
capaciteit meer beschikbaar om ook nog het
echte werk te doen en er wordt geen testosteron
meer gemaakt en dus wordt de verdere groei van
de tumor afgeremd. Een geneesmiddel dat dit kan
doen is abiraterone (figuur 5). Er is wel een
probleem, abiraterone zal de systemen, enzymen
voor deze specifieke stap overal in het lichaam
afremmen en het herkende stukje komt ook bij de
productie van andere hormonen (figuur 4 de rode
pijltjes) voor die dus ook minder geproduceerd
worden. Dat is de reden waarom een patiënt altijd
een medicijn moet nemen om het tekort aan
cortisol op te vangen.

Om te besluiten nonkel Frans, testosteron
stimuleert effectief de groei van prostaatkanker
en, testosteron wordt inderdaad in het lichaam
geproduceerd met cholesterol als de initiële
grondstof. Maar het heeft wel degelijk zin om de
grote testosteron-fabriek eerst stil te leggen (de
productie in de teelballen) alvorens de kleine
thuisproductie aan te pakken. Zolang er veel
testosteron in de bloedbaan circuleert zal de
prostaatkankercel die van nature eerder lui is, zelf
niet de moeite doen om testosteron te gaan
produceren.

Met vriendelijke groeten, 
Erik Briers
Voor al uw vragen: wij_ook@hotmail.com
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Figuur 5: Abiraterone acetaat (Zytiga) een medicijn dat
het CYP17 enzym blokkeert en daardoor de vorming
van testosteron maar dus ook van cortisol. Vergelijk

deze structuur even met deze van cholesterol en
testosterol op pagina 5 (figuur 1 en 2).

Prostaatkanker + Actieve
opvolging = mijn keuze, mijn
leven
Paul Maes, lid Wij Ook België vzw

Van de vier broers van mijn moeder hebben er
drie prostaatkanker. Eén van hen is  overleden
aan de gevolgen ervan. Voor mij voldoende reden
om naar de uroloog te stappen. Ik hoopte van
hem te horen dat alleen vaders de genen van hun
zonen kunnen belasten met zoiets als ‘aanleg
voor prostaatkanker’. Spijtig, ook moeders bleken
dat te kunnen. En sindsdien wist ik het, ik was
(samen met mijn 3 broers) ‘genetisch belast’.
Enkele jaren later zou blijken dat ook mijn vader
moest behandeld worden voor prostaatkanker,
wat onze ‘genetische belasting’ nog meer gewicht
gaf. 

Het werd toen sowieso nog algemeen als een
goed idee beschouwd je als man vanaf de leeftijd
van 45 jaarlijks te laten screenen op
prostaatkanker. Omwille van mijn genetische
belasting stelde mijn uroloog voor daar op mijn
40ste al mee te beginnen. Bloedafname, PSA
bepalen, de rectaal toucher en bijhorende echo,
het werd een jaarlijks terugkerend ritueel. En bij te
abrupte stijging van mijn PSA: halfjaarlijks.

Al wat ik aan informatie over prostaatkanker
tegenkwam, kreeg vanaf dan meer dan mijn
gebruikelijke aandacht. Zo leerde ik vrij snel dat
prostaatkanker in het wereldje van de oncologie
niet de meest levensbedreigende diagnose was.
Of zoals mijn huisarts het later zou vertalen, de
avond voor ik van mijn uroloog het verdict
‘prostaatkanker’ zou krijgen: “Als ik weet dat ik
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morgen te horen krijg dat ik kanker heb, dan
teken ik bij voorbaat voor prostaatkanker.”
Allemaal goed en wel, maar ondertussen wist ik
dat mijn levenskwaliteit behoorlijk kon aangetast
worden door de gevolgen van een behandeling.
Het idee om in min of meerdere mate mijn
potentie en/of continentie te kunnen verliezen,
boezemde mij behoorlijk wat angst in. 

In 2005 werd ik een eerste keer door elkaar
geschud toen mijn uroloog mij voorstelde een
biopsie te nemen van mijn prostaat: “het was niet
dringend”. Maar nadat hij op mijn vraag in zijn
antwoord het woord kanker had laten vallen, kon
het voor mij niet snel genoeg. De weken tot de
uitslag waren zenuwslopend lang. Vals alarm.
Gelukkig. Tien jaar later het tegenovergestelde.
Mijn uroloog stelde mij voor een algemene check-
up te doen op basis van bloed- en urinestalen én
nogmaals een biopsie te nemen. Deze keer liet hij
mij weinig ruimte: hij dook meteen in zijn agenda
en nog voor ik zijn kantoor verliet lag de datum
vast. Maar anders dan vorige keer was ik er
gerust in. Zo gerust dat ik om praktische redenen
de ingreep nadien toch nog enkele maanden
vooruit schoof. Alleen… deze keer draaide het
anders uit.

Er zijn zo van die gebeurtenissen die je leven
ongewild opdelen in ‘ervoor’ en ‘erna’. Voor mij
was het woord ‘carcinoom’ in het betoog van mijn
uroloog zo’n moment. Ik ben vragen beginnen
stellen. Zonder goed te (kunnen) luisteren naar de
antwoorden. Dokter Ackaert (mijn uroloog dus)
reageerde geweldig. Geduldig beantwoordde hij
iedere vraag. Goed wetende dat zijn antwoorden
niet echt tot mij doordrongen. Wat bleek uit zijn
voorstel ‘het later allemaal nog wel eens opnieuw
uit te leggen’. ‘Als alles wat meer bezonken zou
zijn’. Door die opmerking voelde ik mij enorm
begrepen. En gesteund. Iets waarvoor ik hem
ontzettend dankbaar ben. 

Ook mijn vrouw kon rekenen op de nodige
emotionele steun van hem. Toen ze enkele uren
later een ziektebriefje voor mij ging ophalen (ik
voelde me niet in staat meteen terug te keren tot
de orde van de dag) plukte hij haar weg van zijn
secretariaat en nam uitgebreid de tijd om ook haar
te informeren en zover als mogelijk gerust te
stellen. Dank u dokter Ackaert!

In de weken die volgden, kon ik ervaren wat
het betekent een stevig sociaal vangnet te
hebben. Mijn vrouw en twee zonen (en
schoondochters en vrienden…) waren er als ik
hen nodig had. Ze luisterden geduldig naar mijn
verhaal en mijn zorgen. En ze deden er alles aan

om één en ander zo
realistisch mogelijk te
(her)kaderen.
Dankjewel Liesbet
(mijn vrouw) en Wim
en Bram (mijn zonen)
en…

Maar het
spookbeeld ‘impotent’
en ‘incontinent’ was in
mijn hoofd zo groot
aan het worden dat ik
verder en verder
begon weg te zinken.
Tot ik enkele weken later bij een therapeute
belandde die beweerde veel ervaring te hebben
met kankerpatiënten maar met wie ik geen ‘klik’
had. Daar zittende, daagde het mij dat ik bezig
was twee problemen te genereren: kanker én een
stevige depressie. Dat eerste was wat het was
maar depressief, moest dat echt? Ik keerde mijn
kar en begon van dan af actief mijn lot in handen
te nemen. Ik nam drastische professionele
beslissingen, met veel meer vrije tijd als gevolg. Ik
ging doen wat ik altijd al had willen doen maar
waar ik eerder nooit toe gekomen was. Een
training mindfulness kon misschien ook wel
helpen, dacht ik. En dat deed het! Ook contact
met lotgenoten leek me een goed idee. Ik heb
goede gesprekken gehad met verschillende
mannen (lotgenoten dus) uit mijn buurt.  Het hielp
mijn kijk op het wereldje van de prostaatkanker te
verruimen. 

Al moet gezegd: van zodra de woorden
impotentie en incontinentie vielen, werd het stil.
Akelig stil. Dat vond ik lastig. Ik wilde zo graag
weten hoe andere mannen hiermee om gingen.
Om het uiteindelijk voor mezelf een plaats te
kunnen geven. Maar goed… het taboe is zelfs
onder lotgenoten blijkbaar groot. Eén
uitzondering. Eén van mijn nonkels praatte er aan
de telefoon zo ontzettend eerlijk en rechtuit over
dat het mij ontroerde. Het heeft mij in elk geval
geïnspireerd en gestimuleerd er zelf open over te
blijven praten. Dank u nonkel!

Ondertussen ging natuurlijk ook mijn medische
zoektocht verder. Veertien dagen na ‘het verdict’
zat ik terug bij dokter Ackaert. Dit keer met vrouw
en oudste zoon. Als emotionele steun. En als
back-up voor ‘t geval mijn emoties mij weer
zouden beletten ‘aangereikte informatie’ om te
zetten in ‘herinnering’. Dokter Ackaert ging er
vanuit dat ikzelf ‘watchful waiting’ geen optie zou
vinden. Hij had me in al die jaren leren kennen als
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een (over)bezorgde patiënt. Vandaar. In één adem
adviseerde hij mij dokter Joniau (UZ Leuven) voor
een second opinion. Nog zoiets waar ik hem altijd
dankbaar voor zal blijven. Had hij het mij niet
verteld, dan had ik het zelf wel uitgevlooid. Dat hij
mij die lastige zoektocht bespaarde, vergrootte
alleen maar het vertrouwen dat ik sowieso al in
hem stelde. Die verwijzing was een enorme
emotionele steun.  

We hebben zes uur gewacht in de wachtzaal
(toegegeven: waarvan anderhalf uur wegens veel
te vroeg aanwezig). Maar dat wachten werd
beloond. Zijn ‘second opinion’ was niet mis te
verstaan: “Ze moeten voorlopig van uwe prostaat
afblijven.” Waarna hij rustig de tijd nam om zijn
standpunt te motiveren (verwijzend naar
grootschalig onderzoek). De tijd die hij voor ons
uittrok, de rust en het geduld waarmee hij onze
(ondertussen erg goed voorbereide) vragen
beantwoordde, hebben mij emotioneel erg
geholpen. Dankjewel dokter Joniau!

Niet onbelangrijk detail: in de wachtzaal vond
ik informatie over ‘Wij Ook’. Sindsdien zien ze mij
op elke Café Santé in Antwerpen. En ook hun
‘Europese patiëntendagen’ (Leuven en Hasselt)
heb ik niet laten passeren. Het besef dat het
leventje dat ik leid plots kan keren maakt mij
informatiegeil. De dag dat mijn
prostaatkanker plots wel behandeld dient te
worden, wil ik voorbereid zijn. En Wij Ook
komt in belangrijke mate aan die behoefte
tegemoet! Vandaar. Maar meer dan dat: de
verhalen van vele van mijn lotgenoten zijn
veel meer ingrijpend, wat mij heeft geholpen
mijn eigen verhaal te plaatsen en te
relativeren. 

Ondertussen blijft het leven met het idee
kanker te hebben pittig. Ik weet het
ondertussen, prostaatkanker evolueert
meestal rustig, curatief behandelen kan altijd
nog. Meestal. Soms dus ook niet. Dan toch
maar meteen komaf maken met die kanker?
Ah nee, veel kans dat met die beslissing
meteen ook mijn nog behoorlijk potente en
continente dagen geteld zijn. En die laatste
twee zijn mij erg lief. Kort door de bocht
gesteld een keuze dus tussen ‘minder kans
op sterven aan de gevolgen van mijn kanker’
versus ‘minder kans op impotentie en
incontinentie’. Ik kies voor het laatste. Al is de
angst voor het eerste nooit helemaal weg.
Maar ik sta mezelf niet toe dat die angst mijn
levenskwaliteit gaat beïnvloeden. Niet te veel
dan toch. Ahum. 

Als ik mijn leven kon overdoen en helemaal
zelf opnieuw vorm kon geven, ik zou er de
depressieve periode van jaren geleden terug bij
lappen. Het dal was diep en de weg eruit moeilijk.
Maar al die miserie heeft mij gedwongen bewuster
in het leven te staan en keuzes te maken.
Allemaal dingen die mijn levenskwaliteit nadien
enorm hebben aangezwengeld. Mijn diagnose
prostaatkanker zou ik schrappen uit het draaiboek
van mijn eigen leven. Maar de voorlopige
gevolgen ervan wil ik er weer wel graag bij. Ook
de diagnose kanker is een opstap geweest naar
nog bewuster genieten van elke dag. Het zit ‘m in
de kleine dingen. In zoiets banaals als mijn plas
kunnen ophouden tot ik zelf beslis los te laten. En
daarvan genieten. Omdat dat dus toch niet zo
vanzelfsprekend is. In het krijgen van een erectie.
En weten dat dat niet vanzelfsprekend hoeft te
zijn. En er daardoor nog meer van genieten.
Genieten in het kwadraat zeg maar. En om de
liefde van mijn vrouw en de warmte van de zon
en de diepzinnige babbels met mijn zonen en het
besef er gewoon ‘te zijn’ en de lach van mijn
kleinkinderen en… en… Genieten van het leven.
Omdat ‘leven’ dan dus toch niet zo
vanzelfsprekend is. 

Genieten in het kwadraat dus.
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Ditmaal wens ik plaats te maken in deze
rubriek voor een interessante wetenschappelijke
studie die ik mocht ontvangen van een student,
Soumaya Dhont, voor het behalen van haar
diploma Bachelor Verpleegkunde aan de Artesis
Plantijn Hogeschool te Antwerpen. Weze deze
publicatie voor haar een aanmoediging voor haar
verdere loopbaan.
“Erectie-seksuele dysfuncties na
een prostatectomie”, 
Soumaya Dhont
Methode 
In de periode van april 2017 tot en met 2 mei

2017 werd er in de databank Pubmed gezocht
naar artikels. Bij de Mesh term “Prostatectomy”
werd gebruikt in combinatie met de zoektermen
Prostate Cancer en Sexual disfunction. Hierbij
werd de Boleaanse Operator “AND” gebruikt.
Artikels ouder dan 5 jaar werden niet
meegenomen. De onderzoekspopulatie werd
afgebakend tot mannen ouder dan 45 jaar. Er
werden eveneens enkel Engelstalige en
Nederlandstalige artikels ingesloten. Het resultaat
van deze opzoeking waren 109 artikels.
Inleiding
Jaarlijks worden er in België rond de 8000

nieuwe gevallen van prostaatkanker vastgesteld.
Dit blijkt uit de cijfers van het kankerregister.
Ongeveer 75% van de patiënten zijn ouder dan
65 jaar. (Stichting tegen Kanker,2016)

De prostaat is een klier van de mannelijke
geslachtorgaan, gesitueerd onder de urineblaas
en juist voor het rectum. De functie van de
prostaat is het aanmaken van een vloeistof –
prostaatvloeistof – dat terechtkomt in het sperma.
De ontwikkeling en de werking van de prostaat
wordt beïnvloed door het mannelijke hormoon
testosteron. (Stichting tegen Kanker, 2016)

Bij aandoeningen zoals prostaatkanker kan de
prostaat verwijderd worden (prostatectomie).
Prostaatkanker wordt onderscheiden in vier
stadia, aangeduid met de letter T gevolgd door
een cijfer van één tot en met vier. Hoe hoger het
cijfer, hoe uitgebreider de kanker. (Hong, et al.,
2008)

Bijna alle mannen die chirurgisch behandeld

zijn in een vroeg stadium van prostaatkanker
hebben een lange levensverwachting. Echter
hebben mannen vaak last van langdurige
erectiestoornissen en urinaire incontinentie, na
een prostatectomie. De seksuele bijwerkingen
kunnen lang aanwezig blijven. Dit heeft een
negatief effect op de kwaliteit van het leven en de
intieme relatie met de partner. (Benson, Serefoglu,
& Hellstrom, 2012; Karisen, et al., 2017; Siegel, et
al., 2012)

De seksuele disfunctie die ervaren wordt door
koppels gaat verder dan alleen fysiologisch verlies
van de erectiestoornissen. (Bober & Varela, 2012)
Probleemstelling
Jaarlijks worden er 8.000 nieuwe gevallen van

prostaatkanker vastgesteld in de Belgische
gezondheidszorg. (Stichting tegen Kanker, 2016).
Van deze gevallen hebben 44 tot 80% van de
mannen die een prostatectomie hebben
ondergaan, last van erectiestoornissen. (Budäus,
L; Bolla, M; Bossi, A; Cozzarini, C; Crook, J;
Wildmark, A; Wiegel , T;, 2012; Hegarty, Beirne,
Walsh, Comber, Fitzgerald, & Wallace Kazer,
2010). Er is weinig literatuur te vinden met een
éénduidig zicht en aanpak rond deze problemen.
Er is  nood aan een duidelijk overzicht.
Vraagstelling
Wat zijn de mogelijke gevolgen van

erectiestoornissen door een prostatectomie op het
seksueel functioneren en de levenskwaliteit van
een man na een prostaatcarcinoom?

- Hoelang zijn deze gevolgen merkbaar? 
- Hoe kunnen deze gevolgen behandeld 

worden?
Doelstelling
Met het maken van een literatuurstudie, wordt

er een inzicht verworven over de gevolgen van
een prostatectomie op het vlak van
erectiestoornissen van een man en de
levenskwaliteit.

Na het maken van de literatuurstudie wordt er
inzicht verworven over  hoelang de seksuele
gevolgen merkbaar zijn na een prostatectomie.
Terug te vinden in de conclusie.

Later door de literatuurstudie werd meer

In de schaduw van Kos
Dr. Luc Dewilde
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inzicht verworven hoe deze erectiestoornissen na
een prostatectomie behandeld kunnen worden. 

Resultaten
Bij het uitvoeren van bovenvermelde

zoekboom (figuur 1), werden er 4 artikels gebruikt
bij het uitvoeren van de literatuurstudie.
Onderstaande tabel (tabel 1) geeft de algemene
kenmerken weer van de gebruikte artikels. 

Tabel 1. Algemene kenmerken artikels

De 4 onderzoeken hadden deels als doel: het
verhelpen van erectie-dysfuncties en seksuele
dysfuncties na een prostatectomie. Wittmann, et
al. (2015) voerde de studie uit in Amerika. Haahr.
Et al. (2016) voerde de studie uit in Denemarken.

In het onderzoek van Naccarato. Et al. (2013)
werd gebruik gemaakt van een kwalitatief
onderzoeksmethode. Naccarato. Et al. (2013) is
het enige artikel waarbij onderzoek meermaals
werd uitgevoerd op lange termijn (longitudinaal).

Ushher, et al. (2016) en Haahr. Et al. (2016)
werd ook gebruik gemaakt van een kwantitatieve
onderzoeksmethode. Bij Wittmann, et al. (2015)
werd gebruik gemaakt van zowel een kwalitatieve
als kwantitatieve onderzoeksmethode.

Ushher, et al. (2016) hanteerden enquêtes als
meetinstrumenten. Wittmann, et al. (2015)
hanteerden semi-gestructureerde interviews als
meetinstrument in combinatie met een enquête
pre-operatief. Naccarato. et al. (2013) hanteerden
zowel een enquête als een interview als
meetinstrument. 
Behandelingsplan
Uit het onderzoek van Haahr, et al., (2016)

werd gebruikt gemaakt van celtherapie zijn 8 van
de 17 mannen hersteld van hun erectie
dysfuncties en waren in staat om seksuele
omgang te hebben. Bij het onderzoek van
Naccarato. Et al. (2013) werd gebruik gemaakt
van het medicament Tadalafil. Dit product zou de
erectie stimuleren, de kandidaten werden
gedurende 3 maanden wekelijks opgevolgd
tijdens de psychotherapie. Gedurende 3 maanden
werden de bijwerkingen van het geneesmiddel
genoteerd, de erectie dysfuncties en de
psychologische aspecten. Er was een verbetering
in erectie dysfuncties waardoor deze patiënten
meer tevredenheid hebben over hun seksleven.
Levenskwaliteit bij de man +

koppels
Het onderzoek in de studie van

Ushher, et al. (2016) merkt
veranderingen op in het seksueel
functioneren a.d.h.v. 5 sub schalen
namelijk: verlangen, frequentie,
interesse en opwinding, erectie en
orgasme, ejaculatie en genoegen. Het
resultaat van deze studie wijst uit dat
er een verhoging is van psychisch
lijden, vermindering van seksueel
functioneren, vermindering van
eigenwaarde en minder vertrouwen in

seksualiteit en seksuele intimiteit.
De verandering in seksualiteit hangt af van de

“constructie” van homoseks. De verandering in
seksualiteit bij homokoppels hangt af van het
seksspel. De erectie is een grote behoefte bij
homokoppels in vergelijking met de vaginale
penetratie die nog mogelijk is met een
gedeeltelijke erectie. Verminderde penislengte en
afwezigheid van ejaculatie, kan grote
consequenties hebben voor homoseksuele of
biseksuele man.
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De studie meldt dat de deelnemers aan beide
groepen aanzienlijk lager seksueel functioneren,
dit heeft gevolgen op de kwaliteit van het leven,
een verhoogde psychologische nood, verstoringen
aan seksuele communicatie, lager mannelijk
zelfbeeld, seksueel vertrouwen en intimiteit.

In vergelijking met heteroseksuele mannen
meldden de homoseksuele mannen een lagere
kwaliteit in hun leven, waaronder verminderd
mannelijk zelfbeeld, tevredenheid met
behandeling, hogere psychologische nood en een
hoger seksueel functioneren en seksueel
vertrouwen. Uit de onderzoek studie van
Wittmann, et al. (2015) kwam naar voor dat 90%
van de koppels de ingreep onderschatten door
minder vertrouwen in hun zelf, maar ook in de
chirurg. Bij het verder ontwikkelen van erectie
dysfuncties en seksuele dysfuncties zorgde dit
voor een lager zelfvertrouwen en zelfbeeld.  

Pre-operatieve opvoeding is noodzakelijk en
gebeurde door interventie sessies. De
postoperatieve bevindingen meldt dat 60% van
koppels na een prostatectomie nog seksueel
actief zijn, 95% had functieverlies van een erectie.
Op psychologische gebied melden de koppels
enorm veel frustraties. 50% heeft spijt van het
verlies van seksualiteit. Ze ervaren een
verminderd libido. De koppels zowel man als
vrouw zijn ontgoocheld in de postoperatieve seks.
Hierdoor bedenkt de auteur strategieën voor een
goed herstel namelijk, het proces van verdriet en
rouw dient opgevolgd te worden en is van
essentieel belang voor het herstel van de
seksuele intimiteit. Uit de literatuur blijkt dat
mannen een erectie beschouwen als noodzakelijk
in de seksualiteit. De koppels die een lange relatie
hebben kunnen makkelijker communiceren over
de aanpassingen in hun leven, terwijl anderen
verdriet hebben over seksuele vermindering en
relatieproblemen.
Discussie
Het doel van deze literatuurstudie was

informatie te vergaren over de mogelijke gevolgen
van erectiestoornissen bij een prostatectomie, het
seksueel functioneren en de mogelijke
levenskwaliteit van een man na een
prostaatcarcinoom en hoe dit behandeld kan
worden.

De studie werd uitgevoerd op een korte termijn
waardoor de relevante artikels mogelijk niet
werden gebruikt voor de studie. De
publicatiedatum werd gezet op maximum 5 jaar.
Dit zorgde voor een grote beperking in de

literatuurstudie, omdat ik graag de meest recente
artikels wou gebruiken.

De vier artikels die geïncludeerd werden in de
literatuurstudie deden onderzoek in het
buitenland. Er werden geen artikels gevonden die
uitgevoerd werden in België. Hierdoor is het niet
mogelijk om Belgische resultaten weer te geven
van een gelijkaardig vergelijking. 

De studie waarbij celtherapie wordt gebruikt
heeft nochtans goede resultaten. Tijdens het lezen
van de studie kon geconcludeerd worden dat de
behandeling enorm intensief is en met veel
bijwerkingen namelijk, hematoom ter hoogte van
de penis, problemen aan het scrotum. Terwijl je bij
het gebruik van de medicamenteuze behandeling
Tadalafil minder complicaties terug te vinden zijn.
(Haahr, et al. (2016), Naccarato. Et al. (2013).) 

Ter bevordering van de levenskwaliteit, na een
prostatectomie, wordt bij beide onderzoeken de
nadruk gelegd op psychologische ondersteuning.
Beide onderzoeken vinden dit van cruciaal
belang. De artikels merken dezelfde
psychologische gevolgen op. Door intensieve
therapie zal dit de erectie dysfunctie en seksuele
dysfunctie verminderen. Deze studies zijn niet
tegenstrijdig, beide onderzoeken vullen elkaar
aan. (Wittmann, et al. (2015), Ushher, et al.
(2016)). 

Een minpunt van de literatuurstudie is dat er
bij de verschillende uitkomsten geen vermelding
wordt gemaakt van de tijdspanne over hoelang
deze gevolgen merkbaar waren bij de patiënten.
Een andere zwakte is dat er enkele factoren zijn,
zoals: de tijdspanne, taal en beschikbaarheid van
volledige tekst die deze studie limiteerden.

De sterkte van deze studie is dat de
onderzoekers veel aandacht gewijd hebben om
een mogelijk behandelingsplan op te stellen.
Zowel het fysiek probleem van de patiënt kreeg
aandacht maar er werd ook gezorgd voor de
nodige psychologische ondersteuning tijdens het
onderzoek zelf. De verpleegkundige relevantie
van dit onderzoek is: “Meer kennis te kunnen
verwerven in de levenssfeer van de patiënt en zijn
gezin. Een beter beeld hebben over hoe zij zich
voelen bij de pro-operatieve als zowel de
postoperatieve problemen met de eraan
verbonden gevolgen”. 

Door deze korte studie is men reeds in staat
een betere inschatting te doen en kan men een
anticiperende gedragsattitude ontwikkelen en
welke psychologische voorbereidingen dienen
getroffen te worden bij een prostatectomie. 
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Besluit
Uit deze literatuurstudie blijkt dat

psychologische ondersteuning pre en post-
operatief noodzakelijk zijn om de levenskwaliteit te
bevorderen. De mogelijke behandelingen voor
erectie- of seksuele dysfuncties zijn celtherapie,
medicamenteus: Tadalafil. Uit deze 2
behandelingsvormen bekomen ze goede
resultaten met psychologische ondersteuning.

Over hoelang de gevolgen merkbaar zijn is
afhankelijk van de behandeling en de persoon. De
onderzoeken geven aan dat gevolgen enkele
jaren merkbaar zijn. Zelf kunnen ze hier geen tijd
op plakken omdat dit afhankelijk is van veel
factoren namelijk: behandelingsplan,
psychologische toestand van de patiënt en de
psychologische ondersteuning bij het proces.
Verder onderzoek wordt aangewezen hieromtrent.

Er is veel literatuur te vinden over
prostaatkanker en het effect ervan op het
seksueel functioneren. Echter vindt veel
onderzoek plaats buiten België. De literatuurstudie
bevat dan ook voornamelijk deze artikels. Verder
onderzoek binnen België wordt aangewezen. 

Er zouden meer studies dienen uitgevoerd te
worden naar eventuele oorzaken op chirurgisch
vlak, bijvoorbeeld niet zenuw sparende
prostatecomie, zou dit een oorzaak kunnen zijn
van erectie-seksuele dysfuncties.
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Nobelprijs Geneeskunde 2017
Op 10 december ontvingen 3 Amerikaanse

onderzoekers de 2017 Nobelprijs voor
geneeskunde. Zij ontrafelden de moleculaire
mechaniek achter circadiaanse ritmes die ons
gedrag, slaap, bloeddruk, hartritme,
lichaamstemperatuur en onze
hormoonhuishouding regelen.

Meer dan tijd denken we om rekening te
houden met onze biologische klok die trouwens
dezelfde rol speelt bij fauna en flora. De artikels
kwamen druppelsgewijs binnen in de vorige eeuw
zoals bloed nemen voor hormoonbepaling
verandert dagelijks met een vast patroon
testosteron, cortisone enz. De praktische
toepassingen zullen volgen in 2018.

De Standaard 10.12.2017

Een uur sporten per week
beschermt tegen depressie
De grootste studie over observationeel

onderzoek op 33.908 Noorse volwassenen
volgden deze op voor 11 jaar. Tijdens deze
periode werden ze regelmatig gecontroleerd over
tekenen van depressie en lichamelijke activiteiten.
Ondanks het besluit dat sporten niet hielp tegen
angst bleek wel dat mensen die niet sporten 44%
meer kans hadden een depressie te krijgen.

De zoveelste bevestiging dat mensen voordeel
halen uit zelfs beperkte lichaamsbeweging. In
OCA doen we rustig verder met Feel+. Of we
iedereen moeten opjutten naar krachtmetingen als
marathon, de dodenwandeling enz. is betwistbaar.

Am. Journal of Psychotherapy 3.10.2017

Spijt ik ben mijn prostaat kwijt
Ondanks de vooruitgang in patiënt betrokken

resultaten, na radicale prostatectomie
voornamelijk met robotchirurgie blijven er
patiënten die na enkele jaren de levensreddende
ingreep betreuren. We leggen de nadruk op die
gevallen waar de klinische bevindingen inzake
histologische differentiatie (Gleason 8-10/ISUP 3-
4) positief waren.

Een studie op 164 opgevolgde patiënten uit
Johns Hopkins School of Medicine vraagt speciale
aandacht voor gewoon lekken die gemakkelijk
gecontroleerd worden met een
beschermingsdoekje per dag. Een verzwegen
probleem is climacturie. Een urinair verlies tijdens
de ejaculatie. Dit leidt praktisch altijd tot het
stoppen van de copulatie in een verhouding. 

Dit verklaart potentie na de ingreep maar het
onthouden van copulatie. Nog beter nadenken
over zijn therapiekeuze en de levensreddende
indicatie blijft de beste raad. 

Prostate Cancer News 10.10.2017

Slaaptekort velt zorgverstrekkers
Het Franse Réseau Morphée ondervroeg

13.000 personen rond hun slaapgewoonten.
Hiervan waren er 882 zorgverstrekkers (de helft
verpleegkundigen, 20% artsen, 10% zorgkundigen
en 4% apothekers). Uit de observaties bleek
duidelijk dat op weekdagen zorgverstrekkers
minder lang slapen (6u vs. 6,5u) Ook de gevolgen
waren duidelijk inzake slapeloosheid en een rustig
slaappatroon. Dit leidt automatisch tot chronische
vermoeidheid die vaker leidt tot angst en
depressie. 

Deze problemen vinden we natuurlijk bij alle
personen die in shift of nachttaak werken. Onze
gewone uitweg is inhalen op de weekends maar
een individuele, persoonlijke aanpak per patiënt is
wenselijk. Waar blijven die professoren met hun
Nobelprijs? 

Artsenkrant 19.01.2018

MRI veilig met cardiale
technologie
Tot nu is alle cardiale technologie zoals

pacemaker een contra-indicatie voor magnetische
resonantie onderzoeken (MRI). Gedreven door de
klinische noodzaak voor MRI-onderzoeken
hebben de implantaten een nieuwe opbouw
gekregen die nu door het PDA als niet gevaarlijk
of MRI-geconditioneerd toegelaten wordt.

Een studie van 1.5 Tesla onderzoeken op
1.509 patiënten vertoonden geen klinische
significatie of afwijkingen op EKG. Onthouden
voor onze patiënten met pacemaker. Een
probleem voor het MRI-prostaatonderzoek
verkiezen de urologen een 3 Tesla.

Russo et al, N Engl J Med 2017, 376, 755-764
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Kort
Brigitte Dourcy-Belle-Rose 

PI 17(2018)1 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie  22/02/18  11:09  Pagina 14



Nieuwe 3D geprinte
prostaatvolumes kunnen de
training en preoperatieve
planning verbeteren
Weer een stap verder. Met behulp van MRI-

technieken werd het mogelijk het materiaal aan te
passen voor aanvoelen, plooien en textuur in 3D
geprinte modellen als de echte prostaat. Deze
orgaanvormen laten toe de kracht te meten nodig
gedurende preoperatieve onderzoeken en
opleiding. Elk materiaal dat het risico verlaagt op
impotentie en incontinentie in echte situaties is
een verbetering. Wait and see. 

Renal and Urology News 12.01.2018

Space OAR Hydrogel ziet de
verwachtingen bevestigt
De eeuwige kwestie van de keuze tussen

chirurgie en bestraling als primaire behandeling
van gelokaliseerde prostaatkanker blijft
individueel.

Bij de gekende neveneffecten vinden we wel
meer darmproblemen bij bestraling. Injectie van
de hydrogel tussen prostaat en de darmwand in
een NCI fase 3 trial bevestigde minder
neveneffecten na bestraling. Zo blijvend zal deze
techniek vlug ingang vinden in de kliniek. 

Hot Sheet November 2017

Zwitserse artsen moeten sneller
werken
Sinds 1 januari staat er een tijdslimiet op de

raadplegingen die niet langer mogen duren dan
20 min. Verder werken dan de geroemde colloque
singulier wordt niet meer vergoed. Voor kinderen
en ouderen mag men uitlopen tot 30 min. Raar??
In Vlaanderen heerst de niet gedrukte tijdslimiet
van 15 min. in vele praktijken. Volgens onze
bescheiden mening horen deze bedenkingen bij
hun trainingssysteem. De bluts en de buil is
eerlijker en soms duurt een consultatie met
bespreking van een radicale prostatectomie
langer dan een operatie. Dit zijn gerichte
consultaties volgens de aard van behandeling, de
mogelijke keuze en de mentale status van de
patiënt. 

Artsenkrant 12.01.2018

De bewegingsdriehoek
We hebben juist in een studie uit de Lancet

gelezen dat gezondheidsproblemen door
onvoldoende lichaamsbeweging de wereld 61
miljard euro gekost heeft in 2013. Men spreekt
van een pandemie van sedentair leven. De studie
werd uitgewerkt in 42 landen. Ongeveer 4/5 van
het verlies gaat naar gezondheidszorg en 1/5 naar
verlies productiviteit. En ja je mag er ook 5 miljoen
sterfgevallen bijtellen en er werd enkel rekening
gehouden met cardiale ziekten, cerebro-vasculaire
accident, type 2 diabetes, borst- en darmkanker.
Ons Wij Ook trio, force el élégance, bestaande uit
Jan, Willy en Brigitte zijn enthousiast over Gezond
werken van het Vlaams Instituut Gezond Leven:
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-
sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek. Uit de reeks
aanbevelingen als bedrijfscoaches, stoppen met
roken, voorbereiden op pensioen, basisopleiding
gezondheidspromotie en de bewegingsdriehoek. 

Deze omvat :

Het Vlaams Instituut Gezond Leven (het
vroegere VIGeZ) heeft, samen met een nieuwe
voedingsdriehoek, ook een nieuwe
bewegingsdriehoek gepubliceerd. In een gezonde
bewegingsmix wisselt u zitten, staan en bewegen
af. Hoe u dat het best aanpakt, wordt visueel
samengevat in de bewegingsdriehoek.

De bewegingsdriehoek oogt stapsgewijs meer
te bewegen. Elke beweging is beter dan niets.
Hetzelfde geldt voor te lang en ononderbroken
stilzitten: de bewegingsdriehoek raadt aan om
daar geleidelijk aan komaf mee te maken. 

Het spreekt vanzelf dat ons Feel+ keurmerk
de bewegingsdriehoek en de voedingsdriehoek
als niet lezen maar doen.

https://www.gezondleven.be/themas/beweging
-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek
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PSA Screening Decisie Hulp
Er is consensus om samen met de patiënt alle

aspecten van screening te beginnen met PSA te
overlopen. Dit is bedoeld als hulp om te beslissen
welke therapie best gevolgd wordt in elk
individueel gevoel. 

Deze hulp conclusies zijn opgesteld om de
kennis van patiënt te vergroten naar een besluit in

echte klinische situatie. 
De helft van de patiënten volgt deze hulp van

voor- en tegen en 85% vindt de vragen (13
minuten) belangrijk en nuttig. Dokters rekenden
een extra 5 minuten en minder.

Het proberen waard. 
Urology Practice 2,6:448.453 
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Boekbespreking
Willy Walschaert
Wat met de mondige patiënt?
Erik Schokkaert
Inleiding
De titel van het boek laat vermoeden dat het

hier gaat over een “handleiding” hoe de patiënt
zich kan handhaven in de medische wereld.
Dit is het echter niet.
Het is een verduidelijking hoe de symbiose

werkt tussen de verschillende partijen die
gemeenschappelijke en soms tegenstrijdige
belangen hebben en die toch met elkaar dienen te
communiceren en te werken, zoals: artsen,
verpleegkundigen, kinder- en
bejaardenverzorgers, apothekers alsook de
verschillende instellingen: ziekenhuizen,
universiteiten, huisartsenpraktijken, rusthuizen en
onderzoekscentra. Hierbij komen dan ook de
diagnostische gesprekken, technische
onderzoeken, therapeutische sessies,
geneesmiddelen en chirurgische ingrepen aan
bod.

Het hiervoor vernoemde, kan men eenvoudig
gesteld, onder één groep catalogeren.

In de andere groep bespreekt men: de
federale overheid, mutualiteiten,
ziekteverzekering, media en de onderwijswereld.

En daartussen bevindt zich de patiënt.
Degene die voor deze

samenwerkingsverbanden interesse vertoont en
geen tijd of zin heeft om verschillende brochures,
allerlei tijdschriften of sites te doorzoeken om
hierover meer te vernemen, vindt in dit boek
zowat alles wat hierover te vinden is.

Alhoewel ik vermoed dat de doorsnee
patiënt/burger hier weinig interesse in heeft.

Hierna enkele
onderwerpen die
besproken worden
in het boek, om
een idee te krijgen
over de teneur van
het boek.

• Er wordt
ondermeer
aangehaald hoe
moeilijk het ligt om
wetenschappelijke
onderbouwde
ideeën over te
brengen naar het
grote publiek.

Velen geloven in therapieën, waarvan de
werkzaamheid door het grootste deel van de
academische wereld in twijfel wordt getrokken.

Er wordt dan in deze, verwezen naar
homeopathie.

Sommige verwerpen dan weer behandelingen
die volgens wetenschappelijke consensus zeker
werken.

Zo bestaan er actieve antivaccinatie-
bewegingen.

• Sommige gevoelige onderwerpen worden
ook uitvoerig besproken. Bv. is chemotherapie
met zware neveneffecten wenselijk wanneer zij
het leven wel met enkele maanden verlengt, maar
de kwaliteit van het leven hiermee sterk
achteruitgaat. Aansluitend dienen de
beleidsmakers, in dit geval, de moeilijke beslissing
te nemen over het wel of niet terugbetalen van
deze behandelingen met soms exuberante kosten
voor de gemeenschap.

• Er wordt ook vermeld dat meer en meer
mensen op het internet naar antwoorden zoeken
voor vragen over hun gezondheid.
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De voor- en nadelen worden uitvoerig
besproken zoals het zoekwerk levert de patiënt
zeer veel info op over zijn aandoening, anderzijds
zijn de sites vaak opgezet door commerciële
zenders die in een zo “serieus” mogelijk kleedje
worden gestoken zodat het voor de patiënt
nagenoeg onmogelijke wordt betrouwbare en
onbetrouwbare gegevens van elkaar te
onderscheiden.

• Eveneens wordt er verwezen naar de
pers, radio en televisie die een grote
verantwoordelijkheid dragen op welke wijze info
wordt verspreid. Wanneer een jonge sporter op de
fiets of het voetbalveld sterft aan een hartaanval,
heeft de wijze waarop de pers dit bericht brengt
een grote invloed op de houding van de bevolking
tegenover de veralgemeende hartscreening van
jonge sporters.

En bij uitbreiding borstonderzoek en PSA-
screening.

• De auteur verwijst ook naar het succes
van de kookboeken, met de nodige scepsis.

Mogen wij deze geloven? Een voorbeeld; over
de veelbesproken “goede en slechte
voedingscombinaties”. Je mag brood eten en je
mag kaas eten, zeer gezond. Maar brood en kaas
samen eten, is uit den boze!

Er wordt van aangehaald dat geen enkele
wetenschappelijke studie die visie aantoont.

• Maatschappelijke thema’s komen
eveneens aan bod, zoals onderwijs en
aansluitend attitudevorming bij jongeren o.a.
roken en alcoholgebruik.

• Als laatste wil ik aan paragraaf aanhalen
dat onze leden wel zal aanbelangen.

Er wordt een placebo-onderzoek besproken
met betrekking tot prostaatpatiënten. Hierin is de
conclusie dat wanneer mannen op voorhand te
horen krijgen dat het geneesmiddel Finasteride tot
seksuele disfuncties kan leiden, dan rapporteert
ongeveer 30% erectieproblemen. Bij de andere
groep, die deze informatie niet gekregen heeft,
valt dat percentage terug tot 10%. De informatie
creëert dus een negatief verwachtingseffect. Er
wordt dan nog verder, uitgebreid over het
placebo-effect geschreven.
Conclusie:
Wanneer men behoort tot één van de hiervoor

vermelde groepen, is het ongetwijfeld een nuttig
boek.

Ik vermoed echter dat de doorsnee

patiënt/burger die één zaak voor ogen heeft, nl.
Gezond blijven en/of worden weinig of geen
boodschap heeft aan deze uitgave.

E. Schokkaert et al., Wat met de mondige
patiënt?, Leuven, LannooCampus, 2016, 160p.,

ISBN: 978 94 014 2896 5
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Het Oncologisch Centrum
Antwerpen op een andere locatie
vanaf einde maart 2018
Hoe bereik ik het OCA?
Adres: Sint Vincentiusstraat 12, 2018

Hierlangs kan u (nog) niet binnen, de
restauratiewerken moeten nog starten, u dient de
zijingang te nemen, achter het hoekje.
Bereikbaarheid met openbaar vervoer:
Tram 7, halte Gounod.
Ter hoogte van Mechelsesteenweg 119 neemt

u de Maurice Verbaetsteeg die u volledig
uitwandelt (200m). U bereikt zo de zijkant van het
Sint Vincentiusziekenhuis. Ter hoogte van de inrit
van de ondergrondse parking vindt u de inkom
van het OCA aan uw linkerzijde
Of
Tram 2, 6, 15, bus 17, halte Lange

Leemstraat. 
U volgt de Lange Leemstraat tot aan het

Verdraagzaamheidsplein (350m), en van daar de
Sint Vincentiusstraat, dan zie hieronder.
Of
Tram 4, halte Sint-Vincentius.
Ter hoogte van Sint Vincentiusstraat 12 vindt

u, achter het hoekje, ter hoogte van de inrit van
de ondergrondse parking, de inkom van het OCA
aan uw rechterzijde. 

Opgelet! Wegens werken in de
Guldenvliesstraat in Berchem rijdt lijn 4 tijdelijk,
vermoedelijk tot in het voorjaar 2019, slechts van
Hoboken tot aan de Groenplaats. De halte Sint-
Vincentius wordt dus tot dan niet bediend.
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‘Wat roept deze foto bij u op?
Bewegen is goed,

Of
Het heeft toch geen zin.

Voor ons heeft het wel zin, en wij denken voor u ook.’ 
Waarom het niet zelf uittesten, met ons, elke woensdag van 10 tot 11 h. te

Antwerpen # Interesse, tel. 03/338.91.54
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Elke nieuwe behandeling voor prostaatkanker
is goed nieuws voor ons patiënten. Tookad is zo
een nieuwe behandeling die recent door de
Commissie werd goedgekeurd. In het
onderstaande artikel maken wij van deze
gelegenheid gebruik om omstandig in te gaan op
het hoe en het waarom van deze goedkeuring.
Een kleine waarschuwing, zoals steeds is de
goedkeuring door de Europese Commissie
slechts een cruciale stap, daarna moet elke
lidstaat nog beslissen over de terugbetaling en in
deze is ons land niet noodzakelijk snel. Bovendien
is er bij deze behandeling meer dan een infuus
nodig zodat de introductie in België (en elders)
nog wel wat voeten in aarde zal hebben.

Inleiding
Op 10 november 2017 heeft de Europese

Commissie aan het bedrijf Steba Biotech een
toelating verleend (marketing authorisation) om
Tookad (padeliporfin) op de Europese markt (plus
Noorwegen en Ijsland) te brengen. Tookad wordt
ingezet voor de locale behandeling van laag risico
prostaatkanker met VTP wat staat voor: “vascular
targeted photodynamic therapy”.

Deze toelating tot de markt betekent evenwel
nog niet dat deze nieuwe behandelingsmodaliteit
nu ook overal beschikbaar zou zijn. Daarvoor
moet in België de onderhandeling over de prijs en
de terugbetaalbaarheid eerst nog gevoerd
worden. Daarna komt het beschikbaar maar
aangezien er bijzondere apparatuur nodig is zal
daarna nog niet elk ziekenhuis deze therapie
kunnen aanbieden.
Wat is Tookad (padeliporfin)?
Padeliprofin is een grote molecule die verwant

is met hemoglobine. Figuur 1 toont voor de
fijnproevers de chemische structuur. In het midden
van de complexe structuur staat palladium (Pd)
een edelmetaal van de platina groep. Deze
complexe structuur zorgt ervoor dat deze
molecule op een bijzonder efficiënte wijze licht
absorbeert in het rode en zelfs nabij infrarode
gebied. Bij de Tookad procedure wordt laserlicht
van 753nm gebruikt. Licht met deze golflengte

(kleur) dringt redelijk diep door in de weefsels, het
bereik is plus minus 5mm.
Hoe werkt Tookad?
Deze vraag is moeilijker te beantwoorden.

Nadat Tookad licht heeft geabsorbeerd komt het
in een geëxciteerde (aangeslagen) toestand die
zijn energie graag kwijt wil. De in het weefsel en
in de bloedvaten aanwezige zuurstof kan deze
energie overnemen en zet daarbij om in reactieve
zuurstof. Deze reactieve zuurstof is bijzonder
agressief en zal met de weefsels en
bloedbestanddelen in de omgeving reageren en
daarbij bijvoorbeeld bloedstolsels veroorzaken die
de smalle bloedvaatjes in (tumor)weefsel
verstoppen. Daardoor krijgt het weefsel een
verlaging van de bloedtoevoer dus ook van aan-
en afvoer van zuurstof en andere voedingsstoffen
en afvalstoffen. Dit veroorzaakt afsterven
(necrose) van het weefsel en dus verdwijnen van
de tumor. Dit laatste neemt de nodige tijd.
Voor wie is deze therapie
bedoeld?
Tookad is bedoeld voor de behandeling van

lokale laag risico prostaatkanker. Laag risico wordt
gedefinieerd volgens D’Amico, klinisch stadium

Tookad voor de behandeling
van laag risico prostaatkanker
Erik Briers Wij Ook vzw

PROSTAATinfo 17(2018)1 p-19

Figuur 1: Padeliporfin, moleculaire structuur.
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T1c (klinisch niet detecteerbaar, toevallig met
biopsie gevonden), T2a, tumor beperkt tot
maximaal de helft van één lob. Gleason score 6 of
lager (?), PSA 10ng/mL of lager en maximaal 3
biopsies met maximaal 5mm kanker of 1-2
biopsies met maximaal 50% kanker.

Deze patiënten krijgen normaal actieve
opvolging als behandeling voorgesteld maar in
sommige gevallen waar een actieve behandeling
aangewezen is, zou dit een mogelijkheid kunnen
zijn zoals ook brachytherapie dat is. Het gaat dus
om patiënten met een lokale tumor met een laag
risico. De prostaat is bij voorkeur in volume
begrepen tussen 25 en 70mL.
Hoe verloopt de behandeling?
De prostaat van de patiënt wordt vóór de

behandeling door middel van beeldvorming
(ultratonen of MRI) onderzocht om de tumor
correct te lokaliseren. Tijdens de procedure wordt
ultratonen beeldvorming gebruikt. De
belichtingsstap is heel belangrijk zodat het
grootste deel van de voorbereiding hieraan gewijd
is. Er wordt gewerkt met lichtgeleiders in de vorm
van optische vezels die op een laserapparaat
worden aangesloten. Deze optische vezels
worden in de prostaat aangebracht met een
opstelling die vergelijkbaar is met deze gebruikt bij
brachytherapie. Aangezien de therapie ook
gezond weefsel aantast wordt een
veiligheidsmarge van 5mm gerespecteerd ten
opzichte van bijvoorbeeld de rand van de
prostaat.

De optische vezels zijn aan het einde voorzien
van een diffusor die het licht in alle richtingen zal
verspreiden waardoor een cilindrische zone met
een diameter van 10mm belicht wordt (met een
voldoende intensiteit). Er worden
controlemetingen uitgevoerd in het rectum om
zeker te zijn dat er hier geen licht terecht zal
komen, dit zou beschadiging aan het rectum tot
gevolg kunnen hebben.

Indien alles op zijn plaats is, wordt in een
verduisterde kamer Tookad toegediend in een kort
infuus (10 min). Het product zal zich over het hele
lichaam verspreiden, niet alleen in de prostaat.
Maar door de laser te activeren wordt alleen de
prostaat behandeld. De totale belichting duurt 22
minuten en de procedure van start tot einde duurt
ongeveer 1,5 tot 2 uur. Nadat de optische vezels
verwijderd zijn, blijft de patiënt nog wat onder
toezicht in het duister. De patiënt zal ook de
volgende 48 uur uit fel licht blijven dit is tot het
lichaam de laatste sporen van Tookad heeft

verwijderd.

De klinische studie en zijn
resultaten
In het hele proces dat een farmaceutisch

bedrijf moet doorlopen om een nieuw medicijn op
de markt te mogen brengen, speelt een fase 3
klinische studie en de evaluatie van het Europees
Medicijnenbureau een cruciale rol.

PROSTAATinfo 17(2018)1 p-20

Figuur 2: Voorbereiding van een behandeling met
Tookad, in geel de omtrek van de prostaat, in rood de

urineleider en in groen de plaatsing van de lichtvezels.

Figuur 3: Behandeling met Tookad, alles is klaar om de
toediening te starten. De “template” die gebruikt wordt
om de lichtvezels naar hun juiste positie te geleiden is
duidelijke te zien evenals de ingebrachte lichtvezels.In

de volgende stappen gaat het sterke licht uit, wordt
Tookad toegediend en wordt de laser geactiveerd.
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De klinische studie heeft als doel na te gaan of
op een grotere groep van patiënten de nieuwe
behandeling werkt (de benefit, het voordeel) en of
die behandeling gepaard gaat met aanvaardbare
nevenwerkingen (de risico’s). Daarnaast is het
wenselijk dat het nieuwe medicijn een lacune in
de behandelingsmogelijkheden zou opvullen en
dat uiteindelijk de verhouding tussen voordeel en
risico gunstig is.

De klinische studie werd uitgevoerd door een
consortium van onderzoekers in enkele landen
(waaronder België) onder de code: [CLIN1001
PCM301]. Het was een open label, fase 3
gerandomiseerde studie. Open label wil zeggen
dat de betrokkenen (patiënten en de artsen die de
behandeling toepasten) op de hoogte waren
welke patiënten de behandeling kregen. Het zou
ook moeilijk te verantwoorden zijn om zo maar
lichtvezels in een prostaat te duwen zonder een
effectieve behandeling. De onderzoekers die
zowel effectiviteit als nevenwerking onderzochten
op basis van gerapporteerde resultaten waren
blind voor de behandeling van de patiënten.

Gerandomiseerd wil zeggen dat patiënten die
in aanmerking komen willekeurig in twee groepen
worden verdeeld, een groep die de behandeling
zal krijgen en een groep die de
standaardbehandeling krijgt. Een nevenvoordeel
van het opzet was dat een groep patiënten die
voor actieve opvolging hadden gekozen
vergeleken werden met een vorm van actieve
behandeling na een verdeling in twee groepen.
Inclusievoorwaarden
Wie mocht aan deze studie deelnemen

(inclusiecriteria), mannen ouder dan 18 jaar, met
een op basis van biopsies gediagnostiseerde laag
risico prostaatkanker die nog geen enkele
specifieke behandeling hadden gekregen voor
prostaatkanker. In maximaal drie van de biopten
mocht maximaal 5mm kanker aangetroffen zijn
met een Gleason score van 6. In geen enkel biopt
mocht een Gleason 4 of 5 patroon gezien worden,
de Gleason score moest effectief kleiner zijn dan
7. Klinisch stadium, T2a tot maximaal de helft van
een prostaat-lob maar ook een T2c met kanker in
beide lobben werd aanvaard. PSA moest lager
zijn dan 10ng/mL en het volume van de prostaat
moest leggen tussen 25mL en 70mL. Al deze
patiënten komen in aanmerking voor actieve
opvolging en mochten deelnemen aan de studie.
Indien ze daarmee instemden werden ze door
toeval aan een van de twee groepen toegewezen.

Patiënten die niet minimaal een

levensverwachting van nog 10 jaar hadden
werden uitgesloten evenals mannen die niet
onder narcose mochten gebracht worden of niet in
aanmerking komen voor MRI-beeldvorming
wegens bijvoorbeeld een pacemaker.
Behandeling(en)
De procedure voor actieve opvolging bestond

uit drie maandelijkse PSA-bepalingen en een
rectaal touché met om het jaar biopsies.

De interventiegroep (Tookad groep) werd
behandeld zoals hoger uiteengezet en werd
opgevolgd door middel van biopsies na twaalf
maanden en PSA en rectaal touché om de drie
maanden zoals voor de controlegroep.

Voor beide groepen werden ernstige
bijwerkingen en kanker-evoluties genoteerd na
twaalf en vierentwintig maanden. De
levenskwaliteit werd onderzocht met behulp van
gestandaardiseerde vragenlijsten om de drie
maand in het eerste jaar en daarna na twee jaar.
Deelnemers
Van 499 mannen die initieel werden

gescreend voor deelname werden er 413 effectief
geïncludeerd en gerandomiseerd, 206 voor de
Tookad behandeling en 207 in de controlegroep.
Van de 206 mannen in de Tookad groep
voltooiden 185 het 24 maand durende traject voor
de controlegroep waren dat er 174.
Eindpunten van de studie
Eindpunten: er waren twee primaire

eindpunten, eerst het ontbreken van elk spoor van
kanker op maand 24 en anderzijds het falen van
de behandeling met name progressie van de
tumor van laag risico naar gemiddeld of hoog
risico gedurende de 24 maanden van de studie.
Progressie werd gedefinieerd als het voorkomen
van kanker in meer dan 3 biopten, het aantreffen
van Gleason patroon 4 of 5 of een biopt met
kanker van meer dan 5mm. Verder een PSA-
stijging boven 10ng/mL in drie elkaar opvolgende
metingen of T3 klinisch stadium
(kapselperforatie…), respectievelijk metastase. 

Secundaire eindpunten waren het aantal
positieve biopten, het percentage van patiënten
die een radicale therapie ondergingen, ernstige
prostaatkanker-gerelateerde gebeurtenissen zoals
evolutie naar T3, metastase, PC dood en
percentage van ernstige nevenwerkingen.
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Resultaten
De resultaten worden in drie kolommen

weergegeven, één kolom voor de behandelde
groep, een tweede voor de controlegroep en een
derde waar eventueel de significantie van het
verschil wordt aangegeven. Dit laatste is een getal
dat aangeeft of het verschil eventueel door een
toeval kan verklaard worden. Hoe kleiner dit getal
hoe groter de significantie, hoe groter de
zekerheid dat het verschil veroorzaakt is door het
verschil in behandeling tussen de twee groepen.
Indien van toepassing staat er ook achter een
cijfer een percentage ten opzichte van het aantal
deelnemers in een bepaalde groep.

Er zijn natuurlijk veel meer gegevens
opgenomen en geanalyseerd dit is een selectie.
De eerste groep van resultaten geeft een
omschrijving van de twee groepen waarbij het
belangrijk is dat de gemiddelden niet te ver van
elkaar verschillen en dat is in dit geval mooi
gerealiseerd. Vooral het TNM-stadium is zeer
vergelijkbaar evenals de andere karakteristieken
van de tumoren. Alle patiënten beantwoorden aan
de inclusiecriteria.

De volgende groep resultaten gaan dan over
de feitelijke uitkomst van de behandeling versus
de controlegroep na de 24 maanden. Hier staan
de belangrijke resultaten (benefit) samengevat en
dat is bijzonder. Dit is een van de weinige studies

waarbij een groep patiënten met laag risico
prostaatkanker in twee groepen is verdeeld en
waarvan één groep een behandeling kreeg
aangeboden, verder werden ze vergelijkbaar
opgevolgd. Uit de vergelijking blijkt dat 28% van
de Tookad groep (58 patiënten) progressie
vertoonden in vergelijking met 58% van de
contolegroep (120 patiënten). Dit verschil is zéér
significant en de enige verklaring voor het verschil
is de behandeling met Tookad. Wat opvalt is dat in
de controlegroep die actief werd opgevolgd niet
minder dan 58% progressie vertoonde in 24
maand. In andere studies is het aantal patiënten
die onder actieve opvolging progressie vertonen
veel kleiner, in 24 maand zou dat minder dan 30%

zijn en een flink deel van
deze patiënten (die actieve
opvolging verlaten) doet dat
om psychologische - stress
redenen.

Vooral opvallend is dat
van deze patiënten die
progressie vertonen er in de
Tookad groep 49 (24%) een
Gleason patroon van 4 of
meer vertonen bij een niet
sterk evoluerende PSA.
Deze patiënten vertonen
een progressie naar een
gemiddeld of hoog risico en
zullen over een verdere
behandeling moeten
nadenken.

Van de patiënten in de
controlegroep zijn er niet
minder dan 91 (44%) die in
24 maand geëvolueerd zijn
naar een gemiddeld of hoog
risico (Gleason patroon ≥4)

dit is bijna de helft van de patiënten in deze
groep.

Ten slotte is het ook belangrijk vast te stellen
dat bij de biopsies aan het einde van de studie
(24 maanden) bij 101 (49%) van de patiënten in
de Tookad groep geen tumorweefsel meer werd
teruggevonden, in de controlegroep was dat het
geval voor 28 (14%) patiënten. Hierbij kan nooit
uitgesloten worden dat er buiten de biopsiezones
geen kanker meer kan aanwezig zijn maar Tookad
blijkt 101 (of 49%) van de behandelde patiënten
op 24 maand kankervrij te hebben gemaakt. Bij
de controlegroep wezen de biopsies op 28 (14%)
mannen waar men geen kanker meer kon
aantonen.
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De laatste groep resultaten is een selectie van
nevenwerkingen. Het is logisch dat de patiënten
die een invasieve ingreep hebben ondergaan daar
ook enige hinder van ondervinden. Die risico’s
worden ingedeeld in graden, graad 1-2 is een mild
ongemak, 3 is ernstig en 4 is zo ernstig dat de
patiënt mogelijk gehospitaliseerd moet worden.
Het aantal graad 4 reacties was twee voor de
Tookad groep waarbij één anafylactische shock
die veroorzaakt kan zijn door een allergie voor
een onderdeel van de behandeling (dit kan ook
latex zijn bijvoorbeeld) en er was één graad vier in
de controlegroep.

De patiënten in de Tookad groep hadden veel
vaker bloed in de urine, of konden niet wateren
hetgeen van voorbijgaande aard was.
Incontinentie kwam voor bij 19 mannen in de
Tookad groep en bij 10 mannen in de
controlegroep. Er is dus een toename van de
kans op incontinentie maar dit verschil is allicht
niet significant.

Van de Tookad groep hadden 16 mannen
geen ejaculatie meer en 74 (38%) rapporteerden
erectiele-dysfunctie tegenover 24 (11%) van de
mannen in de controlegroep. Tenslotte hadden 10
mannen in beide groepen last van prostatitis.
Besluit
Het Europees Medicijnenbureau (EMA) heeft

de gegevens in verband met Tookad met inbegrip
van deze klinische studie nauwkeurig onderzocht
en zij hebben de voordelen (benefit) afgewogen
tegenover de nevenwerkingen (risks) en zijn tot
het besluit gekomen dat de voordelen groter zijn
dan de risico’s. Op basis van deze evaluatie heeft
de Europese Commissie Steba Biotech dan de
toelating gegeven om het product in Europa op de
markt te brengen.

Wij kunnen zelf vaststellen dat bij een
vergelijking met patiënten die actief worden
opgevolgd een behandeling met Tookad en een
foto-dynamische therapie een belangrijk voordeel
heeft, significant meer patiënten blijven na 24
maand kankervrij en significant meer patiënten
vertonen geen progressie naar gemiddeld of hoog
risico kanker en behoeven geen verdere invasieve
behandeling.
Eerste kanttekening, “in principe” hebben

patiënten met een laag risico prostaatkanker geen
invasieve behandeling nodig dus ook deze
behandeling niet. Voor deze groep volstaat
actieve opvolging die ten gepaste tijden tot een
invasieve behandeling aanleiding kan geven. De
gegevens die hier voorliggen horen bij een nieuwe

behandelingsmodus namelijk “focale therapie”
waarbij men enkel de kanker-focus wil vernietigen.
In dit geval zijn er aanvaardbare nevenwerkingen
waardoor de behandeling gemakkelijker aanvaard
kan worden.
Tweede kanttekening, de cijfers die hier

voorliggen geven ons ook inzicht in actieve
opvolging. De controlegroep had actieve
opvolging als behandeling zoals vandaag
gebruikelijk voor laag risico prostaatkanker.
Binnen de 24 maand blijkt 58% te progresseren
naar gemiddeld of hoog risico, hetgeen er zeer
veel zijn. De uitdaging hier is uiteraard het
onderscheid te maken tussen patiënten die initieel
“fout” werden ingedeeld omdat de biopsies
uiteraard slechts informatie geven over het
weggenomen stukje weefsel en niet over de
complete tumor, en de patiënten waarbij de tumor
effectief een versnelling hoger heeft geschakeld.
Bij deze behandeling wordt er geen weefsel
weggenomen zodat de patholoog na de
behandeling ook geen uitspraak kan doen. 
Derde kanttekening, dat er bij 28% van de

patiënten die behandeld werden na 24 maanden
toch opnieuw kanker werd gevonden en bijna
steeds van een hogere risicoklasse wijst erop dat
de behandeling in deze gevallen zeker
kankerweefsel gemist heeft. Dit toont nogmaals
aan dat prostaatkanker multifocaal is en dat er op
elk ogenblik ergens in de prostaat een nog niet
zichtbare focus kan voorkomen (buiten beeld) die
gemiddeld of hoog risico is. Maar, indien deze
nieuwe focus tijdig gevonden wordt dan kan een
nieuwe behandeling dit probleem mogelijk
genezen. Dat geldt natuurlijk ook voor de
gevonden progressies in de controlegroep. In
princiep zou men beide groepen op langere
termijn moeten volgen en ze alle voorziene
behandelingen aanbieden om na te gaan of de
behandeling uiteindelijk een betere levenskwaliteit
geeft dan wel slechts een “misbaar”
tussenstadium is.
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De prostaat van een man is dan al niet groter dan een walnoot,

maar, dat wil niet zeggen dat we hem moeten miskennen

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

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

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

www.europa-uomo.org/awareness

EEN HARDE NOOT OM TE KRAKEN
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