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Wij Ook Belgium

“Wij Ook Belgium vzw” is een onafhankelijk
ondersteuningsnetwerk voor mannen met prostaataandoeningen.
Het doel van dit netwerk is de aandacht oproepen voor
prostaataandoeningen bij het publiek en de problemen die ermee
gepaard gaan.

“Wij Ook Belgium” is een zelfhulporganisatie die beheerd en
geleid wordt door prostaatpatiënten. Als lid wordt u opgenomen in
deze vereniging van lotgenoten die ijveren voor een betere
informatie, opleiding en optimale diagnose en behandeling van
prostaatproblemen. Vergaderingen met experten worden ingericht
om uw medische, emotionele en andere vragen te begrijpen. Deze
voorlichting en uitwisseling van ervaring vervangt geen
artsenconsultatie en bij medische problemen raadpleegt u steeds de
huisarts.
De vereniging wil de patiënten voldoende voorlichten om de
noodzakelijke communicatie tussen arts en patiënt te
vergemakkelijken waarin de patiënt erkend wordt als een
volwaardige partner.

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

Ook niet-prostaatpatiënten kunnen lid worden. U kan lid worden
door uw persoonsgegevens (naam, adres, eventueel
telefoonnummer en e-mail) door te geven aan het secretariaat van
Wij Ook Belgium vzw of via de website www.wijook.be. In de
lidmaatschapsbijdrage is een abonnement op PROSTAATinfo
inbegrepen.
Wij Ook Belgium vzw -/- Nous Aussi Belgique -/- Wir Auch Belgien
Een chapter van ”Us Too International”
Founding member of
Europa Uomo, “The European Prostate Cancer Coalition”.

Secretariaat Wij Ook Belgium vzw
Lange Gasthuisstraat 35-37
2000 Antwerpen
Tel: 03/338.91.54
Fax: 03/338.91.52
e-mail: info@wijook.be
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IBAN: BE78 4037 1493 0186
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Editoriaal: Geneesmiddelen (te) duur?
Erik Briers, Hoofdredacteur PROSTAATinfo

Dit editoriaal is in mei geschreven, maar ook in
juni en juli zal het actueel zijn. Het debat over de prijs
van onze geneesmiddelen laaide weer hoog op. En in
dat debat bleek het niet altijd nodig om ook over
gegevens te beschikken. Soms lijkt een publiek debat
op schieten vanuit de heup, als je maar ergens een
doel treft.

Wij weten het ondertussen allemaal dat
geneesmiddelen en dan zeker kankergeneesmiddelen
heel duur zijn. Dat zou de vraag moeten oproepen
waarom dat zo is en of dat zo zou moeten blijven.
De weg die een medicijn moet afleggen alvorens
het in uw en mijn voorschrift terecht komt is lang en
niet zonder gevaren. Eerst moet er een slimme
onderzoeker op een idee komen, dat wil zeggen dat
bijvoorbeeld uit fundamenteel basisonderzoek blijkt
dat het afremmen van testosteron ook de groei van
een prostaattumor zou afremmen (1941). De eerste
experimenten kunnen eenvoudig zijn, castreer wat
proefdieren en kijk wat er gebeurt. Wel in ons
voorbeeld lukt dat nog ook, de experimenten op
mannen waren behoorlijk eenvoudig, enkele mannen
met een gevorderd prostaatcarcinoom werden
gecastreerd waarna hun tumor tijdelijk minder snel
groeide en deze mannen hun kanker een beetje
langer leefden.

Van die eerste castraties naar medicijnen waarbij
hetzelfde effect werd nagestreefd zijn er vele jaren en
veel onderzoek gevolgd met uiteindelijk de nu nog
steeds gekend androgeen onderdrukkende
medicijnen als resultaat (1985 - Leuprolide).
Een recent en innovatief medicijn dat ook
prostaatkanker vertraagt is enzalutamide, in
Nederland kost een “gemiddelde kuur” daarmee
zowat 28.040 euro. De Nederlandse hoogleraar C.
Uyl-de Groot (Ersmus Universiteit Rotterdam) heeft
de technieken die door de overheid gebruikt worden
om met de farmaceutische industrie tot een prijs te
komen tegen het licht gehouden en heeft daaruit een
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“eenvoudige formule” afgeleid die in één twee drie de
juiste prijs oplevert. Voor enzalutamide is dat dan
2.601 euro voor een kuur.
Waarom spreken wij van een kuur? Wel
uiteindelijk gaan deze patiënten toch wel dood aan
hun kanker of hun tumor wordt resistent.

Prof. Uyl-de Groot weet wel waarover ze praat, ze
is specialist in haar vak maar ze heeft ook
overtuigingen en dat is niet steeds zonder gevaar.

In hetzelfde debat wordt ook steeds aangehaald
dat eigenlijk het voornaamste deel van het onderzoek
aan universiteiten gebeurt en dat de industrie goede
ideeën komt wegplukken om er commerciële
producten van te maken. Daar zit iets in natuurlijk
maar over het algemeen zijn de onderzoekers die een
patent namen (via hun unief) al deelgenoot in de
successen evenals hun universiteit, de financierende
overheden delen niet mee. Dus is het onderzoek naar
nieuwe geneesmiddelen een zaak van samenwerking.
Geen enkele overheid of universiteit kan of mag de
risico’s nemen die de industrie neemt om van een
idee met een eerste bewijs tot een geneesmiddel te
komen. Zou jij het aanvaarden dat de overheid elk
jaar weer een miljard of meer verliest in
medicijnenonderzoek? Want bij succes zouden wij dat
medicijn wel gratis willen hebben.
De industrie investeert wel maar als bedrijven
moeten zij op het einde van het jaar een resultaat
tonen, liefst met winst. De commentatoren vergeten
het wel eens maar een farmaceutisch bedrijf is
eigendom van zijn aandeelhouders, en misschien ben
jij lieve lezer er daar één van, jij zal toch ook graag
een kleine opbrengst hebben voor het risico dat je
neemt met je aandelen. Als het bedrijf het niet goed
doet (en dat gebeurt meer dan we denken) verliezen
de aandeelhouder soms handenvol geld.

Dus, dit debat is veel complexer dan je in de krant
kan (kon) lezen.
21 Sport, de bondgenoot van iedereen
[Urbain Bruggeman]
23 OPROEP, vrijwilligers gezocht voor het
secretariaat!
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Bruno Mortelmans, moderator Consensus
Symposium Zorgpad Prostaatkanker
Leuven 22 september.
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3.000.000
In Europe (EU 27, 2012) 3.000.000 men live with prostate cancer.
Each year 360.000 men learn that they have prostate cancer
and 71.000 die of prostate cancer. Both numbers increase
every year.
Europa Uomo is a confederation of 22 representative national
patients’ support groups for prostate diseases in general and
prostate cancer in particular.
Hence, we call for the commitment and action necessary for
men to have timely access to the right treatment. Specifically,
we call on:
1] Recognition by governments of the morbidity and mortality
burdens of prostate cancer.
2] Commitment from governments to ensure sustainable support
for basic and clinical research for new biomarkers and cancer
treatment trials.
3] Health professionals to educate the public about the risk
factors for prostate cancer, such as family history
4] Physicians to tailor treatment for the individual patient through
the appropriate use of PSA testing avoiding over and
undertreatment.
5] Society to build partnerships in helping to reduce the burden
of the disease as well as identify common action and reducing
the existing inequalities on access to treatment.

EUROPA UOMO
Secretariat
Lange Gasthuisstraat 35-37
2000 Antwerpen - Belgium
Tel.: +32.3.338.91.54
Fax.: +32.3.338.91.52
E-mail: europauomo@skynet.be
www.europa-uomo.org

© eb 2009

The European Prostate Cancer Coalition
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Een vraag van nonkel Frans
Antwoord Erik Briers

Beste redactie, ik kan er niet meer aan uit,
laatst hoorde ik een discussie over prostaatkanker
screening en het ging er nogal heftig aan toe. Eén
van de twee beweerde dat screenen geen enkele
zin heeft en de andere dat het wel zin heeft en dat
je er bovendien vroeg genoeg mee moet
beginnen. Wat moet ik nu geloven en doen?

Beste Nonkel Frans,

Dit is een belangrijke vraag die ook veel
lotgenoten bezighoudt. Voor sommigen onder hen
is de diagnose al voorbij maar zij kunnen zich
afvragen of ze niet ten onrechte behandeld zijn.

Er zijn bij het antwoord verschillende
standpunten in te nemen. Je kan kijken vanuit de
“wetenschap” dat wil zeggen door naar de
bewijzen te kijken, of meer vanuit het standpunt
van de patiënten. Maar eerst willen wij toch op het
verschil tussen vroeg-opsporing en bevolkingsscreening wijzen aangezien dat in deze belangrijk
is.

Bevolkingsscreening

Bevolkingsscreening kennen wij bijvoorbeeld
in verband met borstkanker bij de vrouw, en
colonkanker. Daarbij organiseert de overheid een
programma waarbij bepaalde doelgroepen van de
bevolking op een bepaald moment (in hun leven)
uitgenodigd worden om aan het
screeningonderzoek deel te nemen. Bij
borstkanker is dat een mammografie, bij
colonkanker is dat het opsporen van bloed in de
stoelgang. Indien deze eerste onderzoeken een
positief resultaat opleveren volgt er steeds
vervolgonderzoek om vast te stellen of de
persoon effectief borstkanker heeft dan wel
colonkanker. In dit laatste geval wordt er een
coloscopie uitgevoerd waarbij de darm centimeter
per centimeter geïnspecteerd wordt. Wij
onthouden hieruit dat het de overheid is die
organiseert voor iedereen die aan de criteria
beantwoordt. Stel dus vast dat alhoewel mannen
ook borstkanker kunnen krijgen (zeldzaam) zij
zich niet moeten aanbieden voor een
mammografie.

Vroeg-opsporing

Hier organiseert de overheid niets, ze laat het
initiatief aan de individuele persoon. Het kan zelfs

zijn dat de overheid zelfs geen terugbetaling
voorziet voor de vroeg-opsporings-test. Dit geldt
voor prostaatkanker maar bijvoorbeeld ook voor
longkanker.

Ter zake, prostaatkanker vroeg
opsporen?

Wij kunnen ons twee situaties voorstellen, de
eerste is dat de man (alleen mannen krijgen
prostaatkanker, maar dat wist je al), zich kiplekker
voelt en dat daar beneden alles correct en tot
grote tevredenheid functioneert, werkt. De andere
situatie is dat onze man toch al wat last heeft, pijn,
moeilijkheden om te plassen, wat bloed in de
urine en misschien nog andere
onaangenaamheden. Dit zijn twee totaal
verschillende situaties. Maar in beide gevallen kan
de arts laboratorium bepalingen laten uitvoeren.
Eén daarvan kan PSA of “Prostaat Specifiek
Antigen” zijn. Laten wij de twee situaties
afzonderlijk bekijken.

Onze man heeft last daar beneden
met de waterwegen.

Voor die last zijn er meerdere mogelijke
oorzaken en prostaatkanker staat in het lijstje op
de laatste plaats, is dus zelden de oorzaak. De
arts zal de patiënt goed ondervragen naar zijn
plasschema en of het goed gaat of moeilijk
enzoverder. De arts kan een urinemonster naar
het laboratorium sturen voor microscopisch en
microbiologisch onderzoek. Wij mogen niet
vergeten dat een blaasontsteking ook met pijn kan
gepaard gaan en dat ziet het laboratorium in de
urine. Uiteindelijk kan de arts ook een
bloedonderzoek aanvragen waarin bijvoorbeeld
ook om de dosering van PSA wordt gevraagd.
Ondertussen weten we allemaal dat PSA een
enzym is dat wel “prostaat-specifiek” is maar
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helemaal niet “prostaatkanker-specifiek”. Een
verhoging wijst dus helemaal niet noodzakelijk op
kanker. In ons geval kan PSA verhoogd zijn door
een goedaardige prostaatvergroting, een infectie
van de prostaat of een ontsteking van de prostaat
maar deze verhogingen reageren op een
adequate behandeling van de specifieke
aandoening bijvoorbeeld antibiotica bij een
infectie. Een goedaardige vergroting doet de PSA
ook stijgen maar die stijging verloopt heel
geleidelijk en volgt de leeftijd van de man, hoe
ouder hoe groter.

Indien de pijn en het ongemak helaas toch
door kanker in de prostaat veroorzaakt is, is dat
geen goed voorteken. In dit geval is de tumor
reeds gevorderd en mogelijk al uitgezwermd,
gemetastaseerd naar andere plaatsen in het
lichaam. De behandeling van deze kankers is een
hele uitdaging.

Tweede mogelijkheid, onze man
voelt zich kiplekker…

Niks geen pijn, bloedverlies of wat dan ook
maar het gevoel knaagt een beetje bij Jos, in de
straat is zopas bij Jozef leverkanker vastgesteld
en dat doet denken aan de meest voorkomende
kanker bij de man, prostaatkanker. Jozef is heel
ongelukkig want zijn leverkanker was bij de
diagnose al uitgezaaid en hij kreeg nog zes tot
twaalf maanden. Dat zou je bij prostaatkanker ook
niet graag te horen krijgen. Laten we even in de
diepte gaan en ons enkele vragen stellen.

Kan kiplekkere Jos toch al een
tumor hebben in zijn prostaat?

Het antwoord is helaas ja en heel wat mannen
hebben een tumor of zelfs meerdere in hun
prostaat. Het aantal mannen met een tumor(tje)
neemt toe met de leeftijd. Bij het onderzoek van
de prostaat van mannen die bijvoorbeeld

Figuur: Schema van de evolutie van normaal
prostaatweefsel via een voorbeeld van een ontsteking
(inflammation) over prostaat intraeptheliale neoplasie
(PIN) tot prostaatkanker.

Goedaardige prostaatvergroting
en de aanwezigheid van kleine
tumoren horen bij de normale

evolutie van de prostaat. Maar
niet elke man kent deze
fenomenen.

Gevaarlijke tumoren horen
daarentegen niet bij de normale
evolutie van de prostaat.

omkwamen in het verkeer kon men nagaan dat
zelfs bij 5% van de mannen van minder dan 30
jaar reeds tumoren in de prostaat werden
aangetroffen. Dat percentage stijgt daarna met de
leeftijd tot ongeveer 59% voor mannen van meer
dan 79 jaar oud.
Deze tumoren zijn natuurlijk niet allemaal
gevaarlijke “dood-doeners”, de overgrote
meerderheid zal over vele jaren zelfs niet echt
gevaarlijke eigenschappen krijgen.

We hebben hoger al aangegeven dat PSA niet
kanker-specifiek is, maar wel prostaat specifiek.
Kleine “goedaardige” tumoren produceren ook
PSA maar ze groeien zo langzaam dat hun eigen
aandeel in de gemeten PSA niet opvalt. Indien
zo’n tumor evenwel kwaadaardige eigenschappen
heeft zal hij snel groeien en snel een groter
volume innemen binnen de prostaat. Door deze
snelle groei zal het aandeel in de gemeten PSA
groter zijn en zal de PSA bijvoorbeeld sneller
kunnen stijgen boven een waarde die voor de
leeftijd van de man aanvaard wordt.
Want inderdaad, naarmate de prostaat groter
wordt is er meer prostaatweefsel dat PSA
produceert en meten we hogere waarden voor
PSA in het bloed.

Prostaatkanker evolueert slechts heel
langzaam, maar er zijn ook sprinters die in enkele
jaren realiseren waar een andere tumor meer dan
tien jaar nodig heeft. Bij die sprinters zien we de
PSA dan ook erg snel stijgen.

Goedaardig tegenover
kwaadaardig “that is the
question”!

Het lijkt dus moeilijk om met behulp van een
PSA-meting het onderscheid te maken tussen
tumoren die ons geen kwaad zullen doen en
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tumoren die wel degelijk gevaarlijk zijn. Ook
vandaag hebben we geen eenvoudige test die dat
onderscheid kan maken.
Wat kunnen we wel voorzichtig besluiten, een
lage PSA of een PSA die op en af varieert in de
lage zone (hoe ouder de man is hoe hoger die
zone valt) is voor een voor de rest kerngezonde
man een goed signaal dat er geen probleem is.
Toch is er een heel klein percentage mannen die
ook dan een kwaadaardige tumor huisvesten.

Indien daarentegen de PSA naar hoge
waarden neigt of snel aan het stijgen is, dan is
verder onderzoek aangewezen. Dat kan een
biopsie zijn waarbij stukjes prostaatweefsel
worden weggenomen om deze in het laboratorium
te laten onderzoeken. Dit onderzoek levert de
definitieve diagnose op.

In België wordt vandaag vaak vóór de biopsies
genomen worden een MRI-onderzoek
(beeldonderzoek met behulp van magnetische
resonantie) van de prostaat uitgevoerd omdat
hierbij eventuele grotere/gevaarlijkere tumoren
zichtbaar worden.

Is een biopsie nemen gevaarlijk?

Aan elk invasief onderzoek waarbij men in het
lichaam binnendringt met een naald of een ander
medisch instrument zijn risico’s verbonden. Bij
een biopsie van de prostaat via het rectum, kan er
een bloeding ontstaan, er kan bloed gevonden
worden in de urine, het sperma of de stoelgang,
maar dat is van voorbijgaande aard. Doordat men
vanuit het rectum in de prostaat zal prikken komt
er heel soms een infectie van bijvoorbeeld de
prostaat voor die uiteraard behandeld moet
worden.
Bij een biopsie van de prostaat kan de patiënt
ook pijn hebben of het kan afhankelijk van de
patiënt als heel onaangenaam ervaren worden,
daarom kan er lokale verdoving of in uitzonderlijke
gevallen algemene verdoving worden toegepast.

Hoe zit dat met die over-diagnose
en over-behandeling?

Over-diagnose wil zeggen dat bij het vervolgonderzoek na een PSA-meting ook tumoren
worden gevonden die onschadelijk zijn en die
eventueel zelfs nooit een probleem zullen
opleveren. Op zich is dat geen probleem, het
wordt pas een probleem als die tumoren ook
behandeld zullen worden met bijvoorbeeld
chirurgie of bestraling, dat is dan overbehandeling.

In de Verenigde Staten waar een meer
commerciële variant van geneeskunde wordt
toegepast was dit een ware plaag, de minste
verhoging van de PSA leidde tot een biopsie en
de minste aanwijzing van een tumor leidde tot een
agressieve behandeling. Dit gedrag was
ingegeven door commerciële objectieven (de
robot kost nu eenmaal veel geld) en anderzijds
door de vrees om eventueel voor de rechter te
worden gedaagd voor een “gemiste
diagnose/behandeling”.
Daardoor kan de werkwijze van de Verenigde
Staten niet zomaar toegepast worden op ons
land.

En België dan…

Uit de nauwkeurige cijfers die wij hebben
weten wij dat er in 2015 11.865 prostaatbiopsies
werden uitgevoerd en bovendien weten we dat
van deze biopsies er ±68% tot de diagnose van
kanker leidden. In dit geval tellen alle Gleason
scores vanaf 6 als een diagnose. In 2011 werd
PSA terugbetaald voor mannen vanaf de leeftijd
van 50 jaar en werd ongeveer 1,17% van de
PSA-metingen door een biopsie gevolgd die in
60% van de gevallen positief was. Dit is niet te
vergelijken met de cijfers in andere landen waar
men tot meer dan 10% van de mannen die een
PSA-bepaling hadden gebiopseerd werden.

Wat kunnen we hieruit leren?

Dat het een moeilijke discussie is zelfs onder
specialisten is een “under-statement” van belang.
Maar we moeten rekening houden met de
Belgische realiteit. Als we vaststellen dat slechts
1,17% van de mannen (vandaag zijn er dat wat
meer) die een PSA-meting laten doen ook
uitgenodigd worden om een biopsie te ondergaan
die bovendien in 68% van de gevallen ook nog
eens positief is voor kanker dan mogen we stellen
dat onze Belgische artsen, huisartsen en urologen
bijzonder zorgvuldig omspringen met het biopsie
wapen.

Van deze ongeveer 8.000 nieuwe diagnoses
per jaar worden er steeds meer actief opgevolgd
waardoor zij eventueel nooit een agressieve
behandeling met chirurgie of bestraling (overbehandeling) zullen krijgen en dus ook niet met de
nevenwerkingen (incontinentie en of impotentie)
zullen geconfronteerd worden.
Helaas tellen wij toch ook elk jaar ongeveer
1.500 mannen die van prostaatkanker sterven en
niet met. Er zijn natuurlijk nog veel meer mannen
die met een niet gevaarlijke tumor sterven van

PROSTAATinfo 17(2018)2 p-7

PI 17(2018)2 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie 1/06/18 14:45 Pagina 8

een andere oorzaak.

Wat mogen we besluiten?

Wel nonkel Frans, als we kanker willen
genezen moeten wij deze in een zo vroeg
mogelijk stadium behandelen en dat geldt ook
voor prostaatkanker. In verband met
prostaatkanker kan een eenvoudige bloedtest
waarmee PSA gemeten wordt ons al veel leren.
Maar we moeten daar heel voorzichtig mee zijn
aangezien er ook andere oorzaken zijn voor een
stijging.

Op basis van de Belgische cijfers kunnen we
evenwel besluiten dat een PSA test niet zomaar
tot een biopsie zal leiden, een kleine minderheid
doet dat op basis van bijkomende onderzoeken
(rectaal touché en eventueel MRI).

Is een biopsie aangewezen, dan is die in
België in 68% van de gevallen positief en van
deze positieve diagnoses wordt een flink gedeelte
actief opgevolgd.

Of beste nonkel Frans, en dit telt enkel voor
België, je mag gerust een PSA test laten uitvoeren
nu je begrijpt dat er meer over te zeggen valt
maar vooral praat erover met je huisarts en
daarna indien nodig met de uroloog die het verder
onderzoek zal overnemen. Meer dan 95% van de
mannen zullen na een PSA-bepaling niet verder
onderzocht worden.

En als we dan helemaal geen PSA
meer zouden bepalen?

Indien de overheid de goedkope PSA test
(minder dan 10 euro terugbetaling per bepaling)
zou verbieden, ook voor mannen die er zelf voor
willen betalen, krijgen we terug de situatie van
voor 1985-1990. In die periode waren er geen
testen zoals PSA beschikbaar die specifiek waren
voor problemen in de prostaat. Mannen gingen
naar de uroloog/huisarts omdat er grote
problemen waren in de onderbuik. Indien dat
kanker was, dan ging het steeds om gevorderde

gemetastaseerde kankers die na enkele maanden
van heel pijnlijk lijden met een overlijden eindigde.
Niet fraai, maar, het komt helaas vandaag nog
steeds voor alleen hebben we ondertussen veel
meer mogelijkheden om ook deze patiënten te
behandelen, al kunnen we ze niet genezen.

Om het af te sluiten hoe kunnen
we dat doen?

Voor mannen met risico factoren en dat zijn de
mannen met prostaatkanker in de familie of
Europese mannen van Afrikaanse herkomst deze
kunnen (terugbetaald) vanaf 40-45 jaar elk jaar
een PSA-bepaling laten uitvoeren.
Andere mannen kunnen tegen betaling zelf
hun PSA laten bepalen en zouden dat ook vanaf
40-45 jaar kunnen doen. Indien het resultaat lager
is dan 0,5ng/mL kunnen zij vijf jaar wachten
alvorens opnieuw een bepaling te laten uitvoeren.
Is het resultaat tussen 0,5 en 1,0ng/mL dan is een
bepaling na twee/drie jaar een goed idee. Let wel,
hier wordt nog niet van biopsies gesproken.
Deze werkwijze waarbij het resultaat van een
meting bepaalt wanneer de man zich opnieuw
mag aanbieden is behoorlijk nieuw en helaas zijn
er geen studies die dit voldoende ondersteunen.
Het hangt af van de huisarts/uroloog om het
interval te bespreken en te bepalen. Een
aanwijzing is dat in geval van familiaal risico het
interval steeds kleiner zal zijn.

Tenslotte, te vaak PSA meten is ook geen
goed idee omdat het tot grote onrust leidt wegens
de inherente fluctuaties in het resultaat. Denk er
dan aan dat de fluctuaties normaal zijn, bij een
tumor zal de PSA steeds stijgen. Dat is ook de
reden waarom je steeds de PSA meting in
hetzelfde laboratorium moet laten uitvoeren, ook
tussen laboratoria zijn er (kleine) verschillen.
Met vriendelijke groeten,

Erik Briers
Voor al uw vragen: wij_ook@hotmail.com
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Een transmuraal zorgpad prostaatkanker:
de kracht van co-creatie.
Dr. Bruno Mortelmans

-Dr. B. Mortelmans organiseert samen met
Professor Dr. D. De Ridder, Professor Dr. S.
Joniau en Professor Dr. W. Everaerts en het
Vesaliusnetwerk een consensus symposium i.v.m.
de niet gemetastaseerde prostaatkanker op
zaterdag 22 september te Leuven in het UZ
Leuven campus Gasthuisberg, Herestraat,49:
Onderwijs en Navorsing 1.
-Het symposium is gratis maar u dient zich
voorafgaandelijk in te schrijven: secretariaat “Wij
Ook”:
Brigitte Dourcy-Belle-Rose

Lange Gasthuisstraat 35-37-2000 Antwerpen
Tel: 03/338.91.54 Fax: 03/338.91.52

brigitte.dourcy-belle-rose@OCMW.Antwerpen.be

of https://www.kuleuven.be/register/symposiumzorgplan-prostaatkanker/step1

Voor de behandeling van prostaatkanker kan
een zorgpad worden uitgeschreven waarbij
verschillende gezondheidswerkers, elk met een
eigen specifieke rol betrokken zijn.

Ook de patiënt wenst zijn rol binnen het
zorgpad te kennen en vraagt naar actieve
inspraak bij de vragen of er een screening dient te
gebeuren, welke diagnostische middelen er zullen
gebruikt worden, of een biopsie echt nodig is,
welke de diverse behandelingsmogelijkheden zijn
en welke er zullen toegepast worden, welk is de
verdere opvolging?
- Huisartsen en specialisten kunnen betere
zorg verlenen aan de patiënt op basis van een
zorgpad dat is afgestemd op de laatste
wetenschappelijke evidentie.

-Het voorgestelde zorgpad voor niet
gemetastaseerde prostaatkanker zal besproken
worden tijdens een consensus-symposium waarbij
urologen, radiotherapeuten, huisartsen,
prostaatverpleegkundigen en patiënten zullen
uitgenodigd worden.
Programma:
•
•

8.30 uur: ontvangst

9-10.30 uur: zorgpad i.v.m.:

–

Het bos en de bomen in PSA-land

–

Actieve opvolging

–
•
•

Diagnose-stelling

10.30-11.00 uur: koffie
11- 12.30uur:

–

Intermediair risico prostaatkanker

–

Opvolgingsschema

–

Hoog risico prostaatkanker

•

12.30 uur-13.30: lunch

-De voorstelling van het zorgpad is videogebaseerd, waarna er naar aanleiding van een
aantal casussen en stemming, zal worden
overgegaan tot een interactieve discussie tussen
panel en toehoorders.

-Het voorgestelde zorgpad werd opgesteld
door de dienst urologie van UZ Leuven en nadien
verder aangepast en besproken door een
werkgroep van urologen, radiotherapeuten,
huisartsen, prostaatverpleegkundigen en
patiënten uit de regio Tienen, Leuven, Diest,
Vilvoorde, Mechelen, Bonheiden en Lier behorend
tot het oncologisch netwerk Vesalius.
Dit netwerk is een samenwerkingsverband
tussen specialisten van de 8 ziekenhuizen Heilig
Hart Leuven, UZ Leuven, RZ Heilig Hart Tienen,
AZ Diest, AZ Jan Portaels Vilvoorde,
Imeldaziekenhuis Bonheiden, AZ Sint Maarten
Mechelen, H.-Hartziekenhuis Lier.
De prostaatkanker zelfhulpgroep “Wij Ook”
maakt eveneens deel uit van de werkgroep.

De diverse huisartsenkringen uit de regio van
het Vesaliusnetwerk zijn eveneens actief
betrokken bij de bespreking van het zorgpad.
-Het unieke aan dit symposium is dat alle
betrokkenen: specialisten, huisartsen,
prostaatverpleegkundigen en patiënten in één
forum samengebracht worden.

Met medewerking van:
Moderator: Dr. B. Mortelmans

Urologie: Professor Dr. D. De Ridder,
Professor Dr. S. Joniau, Professor Dr. W.
Everaerts, Dr. T. Meert, Dr. P. Mast, Dr. P. Dubron,
Dr. B. Winnepenninckx, Dr. L. VanWynsberge, Dr.
J. Berkers, Dr. G. Martens, Dr. S. Boulanger
Radiotherapie: Professor Dr. G. De Meerleer,
Dr. P. Barbier

Huisartsen: Professor Dr. B. Aertgeerts,
Professor Dr. C. Geens, Professor Dr. J. De
Lepeleire, Dr. F. Charlier, Dr. J. Desmedt, Dr. G.
Massant, Dr. T. Kinyentama, Dr. W. Geeraerts, Dr.
J. Wuyts, Dr. G. Adriaens, Dr. M. Boons, Dr. P.
Vankrunkelsven, Dr. G. Janssens, Dr. T.
Eykerman, Dr. C. Mortelmans, Dr. C. Steylaerts
Zorgpad deskundige: Dhr. P.Giepmans

Prostaatverpleegkundigen: Dhr. R. Pieters,
Mevr. D. Andof, Mevr. H. Van den Broeck, Mevr.
K. Elen,
Patiënten-zelfhulpgroep: “Wij Ook”: Dhr. A.
Deschamps, Dr. E. Briers
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Open brief aan de minister
Jan De Wachter

Op 10 februari richtte de heer Jan De Wachter,
een lotgnoot, onderstaande brief aan de Minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid mevrouw
Dr. Maggie De Block. Het is een verhaal dat ons
zeer vertrouwd in de oren klinkt en ons ook
aanspreekt. Daarom drukken wij deze open brief
hier graag integraal af.
Londerzeel, 10 februari 2018
Beste mevrouw de minister,
Kamer 333, Mechelen St-Maarten. Ook van

hier uit denk ik en maak ik de nota’s voor
deze brief.

Gelieve dit schrijven ,vanuit mijn

levenservaring en gemotiveerd vanuit een
burgerschap ernstig te willen nemen.

Behoorlijk wat bezoek komt vandaag

regelmatig de kamer binnen, de diëtiste die ik
heb laten roepen, onverwacht een psychologe,

toe te leggen op mijn lopende projecten in de
kunst.

Nu de angst mij moe heeft gemaakt,

probeer ik die deur te sluiten. Het zal U ook
niet ontgaan zijn hoeveel al te jonge

slachtoffers aan prostaatkanker ten onder

zijn gegaan. Onlangs collega Marc Van Eeghem
… . Hoe dan ook, we hopen en strijden dapper
verder. Ook pijn en verdriet is een creatieve
kracht. Maar er is meer aan de hand
mevrouw.

In het licht van het bijna ‘populaire’ gemak

waar bijvoorbeeld borstkanker (gelukkig maar)
kan worden benadert, leeft een nog

verborgen leed en grote onwetendheid van de
man en de prostaat!

Door de nog grote onwetendheid leeft er

blijkbaar een vergeten behoefte aan
voorlichting.

Het is onthutsend vast te stellen hoeveel

de verpleegkundigen, een joviale vrijwilligster

jonge mensen én mannen weinig weet hebben

of levensverhalen te horen, de oncoloog met

structureel ingebed onderzoek bij de huisarts.

weerom sterk gedaald!

laten controleren was waarschijnlijk een

die haar opwachting maakt om nieuwe kunst-

van de prostaat. Er is ook nog geen

vandaag goed nieuws de PSA waarden zijn

Had ik mijn PSA waarde 2 à 3 jaar eerder

Beste mevrouw De Block, ik ken Uw werk

niet, het omvat zoveel maar met vertrouwen
weet ik dat ik deze nood met U kan delen.

September 2017, enkele maanden terug

werd ik totaal onverwachts uit het gewone
leven gerukt, veroordeeld tot levenslange

ongerustheid, verminking en strijd. Diagnose:
uitgezaaide agressieve prostaatkanker.

Onschuldig, kafkaiaans maar mijn geest

opende zich als een wijds rekbaar laken om

te strijden met een bovenmenselijke moed,

vertrouwen en creativiteit.

Jan De Wachter,57 jaar. Vader van vijf

kinderen, negende kleinkind op komst.

Werkzaam als beeldend kunstenaar en

creatieve kracht in het onderwijs. Dagen van

lesgeven is in de ruime behandelings- periode

niet mogelijk. Gelukkig kan ik mijn ritme

bepalen om met grote ijver in het atelier, mij

operatief ingrijpen mogelijk geweest zonder
oncologische behandeling. Een zwaar wegend
probleem is het taboe rond de behandeling,
het verminkings- proces met de klassieke

hormoontherapie en zijn gevolgen. Het was
schrijnend hoe lichtzinnig de oncologe

van het

UZ in Leuven mij, bijna honend, informeerde
over het verdwijnen van de ‘libido’.

Mannen van waarde, geef ons een stem!

Als U mijn leven omvattende strijd plaatst op
het hedendaagse podium van de frequente

media aandacht omtrent ‘seksueel ongewenst
gedrag’ van Vlaanderen tot Hollywood …

.Begrijp dan de pijn en stil verdriet als dit

nieuws de huiskamer binnen komt .Wijl ik blauw
van liefde leef met ‘seksueel gewenst gedrag’
maar wordt onschuldig afgestraft.

Daarom is dit schrijven ook een streven

om de rug te rechten voor de integriteit van
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De Man. Mijn tochtgenote, straks 40 jaar

een vernieuwde horizon, aftastend als een

hoeven niet te juichen.

wenst te bereiken. Welke middelen zijn er nog

verliefd, omhelst de stille, tedere liefde. We
Ik besluit mijn brief vooreerst met de

samenvattende oproep met hoop op de nodige
aandacht voor;
-

Voorlichting tegen onwetendheid.

-

Structureel ingebedde aandacht bij de

huisarts in het vooronderzoek tegen
prostaatkanker.
-

Taboe doorbrekend, luisteren en weten

-

Meer aandacht voor de man en de

-

Voorkomen is beter dan genezen. Laten

van de verborgen verminking.
integriteit.

we het anders zeggen en eerlijker, als het

niet is voorkomen, is het ook niet te genezen!
Wat blijft is onduidelijkheid en magere hoop.
-

In ons onderzoek en gesprekken blijkt

dat in dertig jaar niet veel is verandert of

vernieuwing wenkt. Haal deze achterstand in

en communiceer met een breder gezichtsveld.
-

Opvallend hoeveel berichten dezer

dagen de media halen omtrent positief

onderzoek in kanker. In gesprek met mensen
die medisch verantwoordelijk zijn in de
oncologie worden deze berichten snel

ontkracht. Misleiding en valse hoop tiert welig
in de kanker communicatie!?

Menige jaren volg ik op afstand met

gemengde gevoelens het grote pensioen debat.
Wat alle ministers toch meer zou mogen

aanbelangen is dat er in het vele cijferen al
te vaak de Mens wordt vergeten. Ik voelde
me vroeger reeds nauw betrokken met het

grote aantal mensen die voor hun pensioen

getroffen werden door een zware of fatale

ziekte of die mensen die net na hun pensioen

koorddanser op slappe koord die de overkant
als plots alle faciliteiten zijn weggenomen.

1960 blijkt geen goed jaar te zijn. Zie ik, als
ik durf naar beneden kijken, een mogelijk
vangnet?

Deze open brief wordt ook verstuurd naar

Uw collega mijnheer Vandeurzen, Kom op
tegen Kanker en de Media.

Eindigend in schoonheid waar toch

creativiteit motor kan van zijn.

Als kunstenaar werd ik uitgenodigd deel te

nemen aan het project AGORA, ’ inspired by ’
Triënnale Brugge 2018.

De opdracht was, creëer een beleving pad

naar mijn kunstwerk ‘De Madonna van

Tederheid’ dat reeds menige jaren een vaste
plaats heeft in de Magdalena kerk. Door de

omvattende gebeurtenissen op mijn levensweg
staat in deze tentoonstelling/installatie de
Lichamelijkheid en Tederheid centraal. Het

krijgt de titel: “ Alles goed, Jan De Wachter?”
“Op de een of andere manier is toegang

hebben tot verdriet, een van de sleutels van
goede kunst” schrijft naamgenoot Dirk De
Wachter, we zullen zien.

Het kan een eye opener zijn in de

verborgen dramatiek. Mag het de nodige

aandacht krijgen. Misschien ook door U ?
Mag ik U beleefd danken voor de

volgehouden aandacht , graag Uw handelen en
reactie gekend,

Jan De Wachter
www.jandewachter.be
art_jan_dw@hotmail.com

dit lot moesten ondergaan. Het zijn er velen!

Deze nooit vernoemde dienstvaardige burgers,

weggecijferd. Het zijn de getuigen van de

waan van een utopische maakbare

maatschappij. In het rekenen en tellen

ontkennen we als het ware dat we allemaal

tragische mensen zijn en blijven. Nu zijn mijn

intense levensomstandigheden zoekend naar
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Licht urineverlies

Het zijn niet alleen mannen met
prostaatkanker die last hebben van incontinentie,
ook mannen met een “goedaardige”
prostaatvergroting, mannen na een blaasoperatie
overgewicht of een andere oorzaak of gewoon
omdat ze op een leeftijd zijn gekomen waarbij dit
voorkomt. Boven de leeftijd van 50 jaar kan één
op vier mannen last hebben van urineverlies.

Psychisch zwaar om dragen

Urineverlies werk isolerend, de man die eraan
lijdt heeft constant schrik dat anderen het zullen
ruiken. Daarom is er behoefte aan goede
oplossingen. Het gaat er dan niet alleen om het
urineverlies op zich op te vangen, die oplossing
moet bovendien ervoor zorgen dat de man zijn
leven kan verder zetten zonder risico op detectie
maar ook zonder risico op lekkages.

Oplossingen van klein tot groot
verlies

Bij groot verlies zoals vlak na een chirurgische
interventie zijn tijdelijke licht invasieve
maatregelen nodig waarbij sondering gebruikt
wordt. Tijdens deze periode zal de patiënt
begeleid worden en fysiotherapie krijgen om de
bekkenbodemspieren te activeren en een
optimale continentie te bekomen. Voor veel
mannen levert dit uitstekende resultaten op
eventueel met een beetje druppelincontinentie.
Voor andere patiënten is de best mogelijke
controle permanent licht urineverlies. Indien
belangrijk urineverlies blijft bestaan zal de uroloog
de toestand moeten evalueren en eventueel zelfs
chirurgisch moeten tussenkomen.

De meeste mannen zullen evenwel
geconfronteerd worden met licht tot niet zo licht
urineverlies waarbij deze ultieme maatregelen niet
overwogen worden. Voor deze mannen zijn er
diverse oplossingen beschikbaar waarbij de urine
in een absorberend verband wordt opgevangen.
Deze oplossingen zijn reeds jaren in gebruik en
zijn allemaal te vergelijken met baby-wegwerp
luiers en dames verbanden.

Kenmerkend is de opbouw in diverse lagen. Er
zijn lagen die de urine moeten doorlaten zonder
zelf nat te worden of vocht vast te houden.
Daaronder komt dan een laag die speciale korrels
bevat die een zeer hoog absorptievermogen heeft
voor urine. Het is in deze laag dat je de urine zal
terugvinden. Daaronder komen laagjes die een

overgang moeten
realiseren naar de
buitenlaag en die de
kleding moeten
beschermen tegen
urine. In de
absorberende laag
bevinden zich ook
geurstoffen die de
geur van urine moeten maskeren.

Door de opbouw uit laagjes wordt aan de ene
kant de huid efficiënt beschermd tegen langdurige
blootstelling aan urine en worden aan de andere
kant de kleding beschermt tegen urine
blootstelling.
De meeste oplossingen zijn van het eenmalig
gebruik type, voor hoge absorptiebehoeften
(belangrijk urineverlies) kan dat in de vorm van
een wegwerp-plastic broekje. Voor klein
urineverlies kan dat in de vorm van een
inlegverband dat in een onderbroek wordt
aangebracht. Het verband wordt naar behoefte
vervangen waarbij het vochtige verband wordt
weggeworpen.
Deze oplossingen werken allemaal maar
verschillen nogal in comfort doordat een
inlegverband kan verschuiven ook al is het
vastgekleefd is dit bij “publieksoptredens” niet
altijd een leuke oplossing.

In dit geval en voor licht urineverlies is er een
nieuwe oplossing, een broekje (mannen of
vrouwen) waarin de absorberende laag is
ingebouwd. De diverse laagjes zijn ook hier
aanwezig zodat de huid droog blijft evenals de
kleding. Omdat het één geheel is zal er geen
probleem zijn bij het bewegen. Na gebruik wordt
het broekje in zijn geheel gewassen om daarna
opnieuw gebruikt te worden. De afvalzak wordt
dus niet overmatig gevuld.
Vooral voor sportieve senioren kan dit een
interessante optie zijn.

Of ons milieu dit beter vindt? Mogelijk want er
worden geen verbanden weggeworpen, de
broekjes worden wel gewassen waarbij detergent,
water, energie gebruikt worden. Financieel is het
allicht een besparing, het gaat dan tussen het
aanschaffen van broekjes, detergent, energie en
het aanschaffen van wegwerpmateriaal.
De “Entusia” slips zijn een Belgisch fabricaat.

PROSTAATinfo 17(2018)2 p-13

PI 17(2018)2 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie 1/06/18 14:45 Pagina 14

In de schaduw van Kos
Enkele beschouwingen
over robotica en
geneeskunde

Dr. Luc Dewilde

Robot Sapiens

De term ‘robot’ vinden we in de literatuur voor
het eerst terug in 1921 bij de bekende Tsjechische
schrijver Karel Capec in zijn toneelstuk
R.U.R.(Rossum’s Universal Robots), en betekent
‘opgelegde arbeid’. Al de robots die men in de
literatuur of in films aantreffen vertalen de
ingebeelde vrees van de mens voor een rebellie
van de soort. In de film Metropolis (1927) van Fritz
Lang bijvoorbeeld is het de robot Maria die in
opstand komt, later gevolgd door Robocop,
Terminator, A.I., Ex Machina, Pacific Rim, Star
Wars, Ironman, Westworld en talloze anderen. In
1942 stelde Isaac Asimov in zijn novelle
Runaround de drie wetten van de robotica voor:
een robot mag de mens geen letsel toebrengen of
dit gebeuren toestaan, het moet de opdrachten
door de mens opgedragen uitvoeren, en het moet
zijn eigen bestaan beschermen. In feite is de
robot net het tegenovergestelde van wat wij
meemaken met het internet: en de
smartphonerage. De robot vindt zijn oorsprong in
de verbeelding van de mens en heeft tot nu toe
nog steeds geen eindpunt bereikt, terwijl daar
tegenover niemand de supersnelle ontwikkeling
van internet en smartphone had kunnen
voorspellen en dan vooral niet de immense impact
die het zou hebben op ons alledaags leven.
Tegenwoordig tracht men meer polyvalente en
intelligente robots te ontwikkelen maar de evolutie
in die richting is blijkbaar eerder traag.

Ik ben maar een robot, ik ervaar
geen vrees, ik mis emoties, en ik
laat geen tranen

Volgens de IFR (International Federation of
Robotics) zijn er vandaag op onze planeet meer
dan 12 miljoen robots actief.

De eerste industriële robot werd ontwikkeld in
1959 door George Devol en Joseph Engelberger.
Het toestel woog twee ton. In 1961 gebruikte
General Motors als eerste een industriële robot in
een productielijn. In Europa dienden we nog tot
1967 om een eerste industriële robot gebruikt te

zien worden bij Metallverken in Zweden.
Het is General Electric die de Hardiman (Human
Augmented Research and Development
Investigation) ontwikkelde in 1965 als een eerste
gemotoriseerd exoskelet die de menselijke kracht
kon doen toenemen met een factor 25 en
gemakkelijk een gewicht van 680kg kon
verplaatsen. Sedert verschillende jaren tracht men
nu vooral meer research te doen in de richting
van rehabilitatie en assistentierobots zoals
ReWalk (van Argo Medical Technologies) en
HULC (Human Universal Load Carrier). De
ReWalk is een exoskelet die aan patiënten met
paraplegie hulp biedt om rechtop te staan, te
stappen en trappen te doen. HULC werd op vraag
van het Amerikaans leger door LockheedHardiman en General Electric ontwikkeld om de
soldaten toe te laten ettelijke kilometers zonder
oponthoud en vooral zonder vermoeidheid af te
leggen zowel in woestijngebied als in berggebied.
De soldaten kunnen hiermee zowel door de
knieën plooien als kruipen en opstaan zonder veel
moeite terwijl ze een zware last dragen. Het laat
hen ook toe een lange afstand lopend af te leggen
aan een snelheid van meer dan 11km/u.
Sindsdien werden er een reeks exoskeletten met
gangassistentie ontwikkeld voor reëducatieve
doeleinden. De reëducatie is met deze toestellen
heel complex omdat zij niet aangepast zijn aan de
patiënt zelf terwijl de nieuwere toestellen zoals
Rex, RobotK, EKSO en ExoAtlet die met
sensoren uitgerust zijn een veel betere autonomie
verschaffen. Het probleem is dat deze
reëducatierobots zich moeilijk of niet kunnen
aanpassen naargelang de patiënt tijdens het
reëducatieproces van een passieve begintoestand
naar meer mobiliteit en lichaamsactiviteit
evolueert.

I’m not perfect, I am not Ironman

De ontwikkeling van operatierobots is in volle
opgang. Tegen 2021 zal volgens het
persagentschap Reuters in de Verenigde Staten
één ingreep op drie door een robot uitgevoerd
worden. De firma die de markt momenteel
domineert is Intuitive Surgical (Sunnyvale,
California) die als eerste de da Vinci operatierobot
lanceerde in 1999. Sedertdien heeft de firma
steeds blijven innoveren in dit domein en verkoopt
haar modellen wereldwijd met een jaarlijks
zakencijfer van meer dan 2.5 miljard dollar. In
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2015 werden de da Vinci robots gebruikt voor
670.000 ingrepen o.a. voor obesitaschirurgie,
colonchirurgie, hartoperaties, liesbreukoperaties,
maar vooral voor hysterectomie en
prostatectomie.

tal
4
ls.

De da Vinci operatierobot heeft vier armen
waarvan drie de operatieinstrumenten dragen en
de vierde arm uitgerust is met een camera. De
chirurg vanuit een console uitgerust met
bedieningshendels en voetpedalen. Het systeem
filtert en corrigeert eventuele tremor en
accidentele bewegingen van de bediener. Ook het
feit dat het systeem kleine toegangspoorten
gebruikt maakt de ingreep veel minder invasief,
vermindert het operatierisico en versnelt het
herstel postoperatief in belangrijke mate. Wat de
da Vinci operatierobot echter ontbreekt is een
haptische feedback: het toestel herkent niet de
zachtheid of de ruwheid van de weefsels noch de
weerstand die ze bieden bij de manipulaties door
de chirurg.
Het grote nadeel is de kostprijs. Eén da Vinci
toestel kost al gauw 1.600.000 € de jaarlijkse
onderhoudskosten (140.0000€) niet
meegerekend. In de Verenigde Staten wordt meer
dan 80% van de prostaatingrepen uitgevoerd met
behulp van een operatierobot (ter vergelijking, in
Frankrijk slechts 20%).

De mens is een robot met
gebreken

Nieuwe, goedkopere robots die ook andere
ingrepen kunnen uitvoeren komen stilaan op de
markt. Intuitive heeft zo recent zijn de kleine,
goedkopere broer van de da Vinci gelanceerd, de
da Vinci X. Deze sector maakt een heuse
ontwikkeling mee door het feit dat enerzijds de
elektronica steeds meer miniaturiseert waardoor
de robotarmen kleiner en meer wendbaar worden
dan deze ontwikkeld door Intuitive, en anderzijds
door het feit dat veel patenten recent vervallen
zijn of binnenkort gaan vervallen waardoor de
generische markt open komt.

Verb Surgical, ondersteund door Alphabet
(Google’s life-science afdeling Verify) en door de
farmareus Johnson & Johnson, TransEnterix die
de afdeling operatierobotica van SOFAR, die de
TELELAP ALF-X ontwikkeld had als
laparoscopisch operatiesysteem voor minimaal
invasieve chirurgie, heeft overgenomen, Medtronic
Inc., de grootste producent op wereldschaal van
medische instrumenten, en de Franse MedTech
gespecialiseerd in hersenchirurgie en
wervelzuilchirurgie, zijn zulke bedrijven.

De vraag is alleen maar of deze firma’s de
innovaties zullen kunnen aanbieden die de artsen
verwachten. In ieder geval laten al deze firma’s
zeer weinig los over de design van hun
robotsysteem. Waar men meer en meer naar
uitziet zijn robotten die de lichaamsweefsels op
afstand kunnen laten aanvoelen (haptische
perceptie), een betere beeldkwaliteit van de
camera’s (3D endoscopische beelden)
produceren, en gebieden kunnen bereiken die
tijdens de ingreep vaak moeilijk toegankelijk zijn
voor delicate bewegingen met grote precisie.

Verb Surgical heeft 250 miljoen dollar
geïnvesteerd in een project om een sneller en
handiger robotsysteem te ontwikkelen. Intuitive
Surgical wilt tevens ook de technologie verbeteren
voor een redelijke kostprijs. Voor Johnson &
Johnson die een tweede plaats op de markt
ambieert dank zij Verb Surgical, betreft het een
opportuniteit van verschillende miljarden dollars.
Verb plant in de toekomst alle toestellen die het
verkoopt met elkaar te verbinden via internet. Elk
toestel zou alle data en alle video’s van de
ingrepen opslaan, deze zouden vervolgens
doorgestuurd en geanalyseerd worden om
uiteindelijk de beste procedures te kunnen
identificeren. Die gegevens zouden dan,
ingebouwd in de robot, daadwerkelijk kunnen
helpen bij ingrepen om bv. gezond van ziek
weefsel te kunnen onderscheiden, de ligging van
bloedvaten en zenuwen te herkennen, om
uiteindelijk te helpen bij moeilijke peroperatieve
beslissingen of bij onverwachte situaties.
Opkomende landen zoals China en India maken
op korte termijn eveneens deel van de strategie
van deze bedrijven. Zo kondigt TransEnterix al
een nieuw meer geperfectioneerd systeem aan,
het SurgiBot System, een laparoscopisch
gerobotiseerd operatieplatform waarbij de chirurg
zich naast de patiënt mee in het steriel veld van
de operatietafel bevindt.
In samenwerking met Fossum Pharma, een
Chinees bedrijf, heeft Intuitive een nieuw systeem
aangekondigd om biospies te nemen bij
longcarcinomen in een vroegtijdig stadium
teneinde een beter zicht te hebben op de
prognose.
Het ROSA systeem van MedTech is een
geïntegreerd multiapplicatieplatform voor hersenen wervelzuilchirurgie. Het moet de chirurg in
staat stellen veiliger en betrouwbaarder te werken
zonder het klassiek operatieprotocol te moeten
aanpassen. Dit door de instrumenten in real time
en vergroot in het operatieveld te zien waardoor
de haptische capaciteiten voor de chirurg sterk
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toenemen en hij in staat is zijn instrumenten met
grotere nauwkeurigheid manueel te richten en te
manipuleren. Daarbij heeft hij alle voordelen van
het bewegingssysteem van een robot wat betreft
nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van de
fijne bewegingen. Daarbij zijn er geen
anatomische oriëntatiepunten met vaste en
stereotactische frames die vaak invasief zijn meer
nodig door een ingebouwd lasersysteem die de
anatomische herkenningspunten van de patiënt
zeer nauwkeurig meet en analyseert. Medtronic
heeft de licentie opgekocht van MIRO, een
systeem ontwikkeld in Beieren door DLR, het
Duitse ruimtevaartagentschap voor een
ruimterobot met de naam Justin, meer bepaald
voor de afstandsbediening van lichtgewicht
onafhankelijke mechanische armen in de ruimte.
Deze flexibele armen zouden rechtstreeks op de
operatietafel gemonteerd kunnen worden. Doordat
zijn instrumenten uitgerust zijn met
hoogtechnologische sensoren die essentiële
feedback - ook qua gevoeligheid - doorgeven aan
de bedieningshendels en dus aan de handen van
de chirurg kan een operatierobot gebaseerd op
het MIRO systeem hem in staat stellen veel
preciezer en betrouwbaarder te werken op
sensorisch en visueel vlak. De ingenieurs van
DLR Institute for Robotics and Mechatronics
werken verder aan robotsystemen die op afstand
vanop aarde of vanop het Internationaal
ruimtestation ISS kunnen gestuurd worden waarbij
de operator de indruk heeft ter plaatse aanwezig
te zijn (telepresence). Zo is een kosmonaut in
2015 voor het eerst in staat geweest vanuit de
ISS een Kontur-2 bedieningshendel van DLR op
aarde te bewegen en aan te voelen wanneer hij
een weerstand ondervond.

Ook een aantal startup bedrijven
zijn zeer actief op dit vlak.

Auris Robotics, opgericht door één van de
stichters van Intuitive Surgical, ontwikkelt een
systeem van flexibele armen met aangebouwde
camera’s en operatieinstrumenten die via de
mond kan ingebracht worden. Het is in de eerste
plaats ontwikkeld om longtumoren te verwijderen
door via de mond in de trachea te geraken en zo
de juiste plaats in de long te bereiken om enkel
het aangetast weefsel te verwijderen.
Medical Microinstruments (MMI) een Italiaans
bedrijf in Pisa, heeft een robot voorgesteld voor
reconstructieve microchirurgie. De chirurg bedient
twee gerobotiseerde miniatuurpolsen met een
diameter van 3mm, die aan hun uiteinde uitgerust
zijn met operatieinstrumenten. De chirurg zit naast

de patiënt aan de operatietafel en manipuleert de
instrumenten met een paar joysticks die zijn
bewegingen opvangen en op juiste schaal
overbrengen. Hij kan dus manipulaties uitvoeren
alsof de organen door een microscoop zichtbaar
zouden zijn. Een dergelijke robot zou dus ook
gebruikt kunnen worden om baby’s te opereren.
Cambridge Medical Robotics (CMR) is een Brits
bedrijf die Versius heeft ontwikkeld, ook met
onafhankelijke operatiearmen die elk op een
eigen console gemonteerd zijn. Het aantal armen
kan aangepast worden aan de vereisten van het
ogenblik en volgens het soort ingreep. De armen
zijn voldoende klein en licht om gemakkelijk rond
de operatietafel te kunnen bewegen, of van de
ene operatiekamer naar de andere. Voordeel is
dat er geen specifieke operatiezaal moet zijn voor
robotchirurgie. In tegenstelling tot de da Vinci
waar de operatiearmen zoals die van een
industriële robot zijn, is een Versius arm gebouwd
zoals een menselijke arm met drie gewrichten
(schouder, elleboog en pols) waardoor de chirurg
in staat is bewegingen uit te voeren waarmee hij
reeds vertrouwd is. De Versius is bedoeld voor
abdominale en thoraxchirurgie zoals de da Vinci.
De TULSA-PRO van Profound Medical is een
robotsysteem voor MRI-gestuurde ultrasone
ablatie van de prostaat. Het is een minimaalinvasieve procedure waarbij de probe van het
ablatiesysteem via de urethra tot bij de prostaat
wordt gebracht. Het systeem werkt met 10
ultrasone transducers die individueel aan- of
afgezet kunnen worden terwijl de probe een
draaiende beweging maakt. Hierdoor wordt het
ultrageluid heel selectief naar het te vernietigen
prostaatweefsel geleid. De MRI laat toe de juiste
locatie tijdens de verhitting te controleren. De
omringende weefsels worden beschermd door
een endorectaal koelingselement.

Wij zijn gefascineerd door robots
want het zijn reflecties van
onszelf

Maar er is meer. Twee Amerikaanse vorsers
van de Universiteit van Indiana, Kris Hauser en
Casey Bennett hebben een machine ontwikkeld
dat in staat is de adequate therapie te ontwikkelen
op een welbepaald ogenblik in het ziekteverloop
van een patiënt, en zich continu aanpassen aan
de evolutie ervan. Het toestel zou accurater
werken dan de arts om een ziekte te
diagnosticeren en de hiervoor meest geschikte
therapie uit te werken op basis van de
symptomatologie. Bij een studie, verschenen in
Artificial Intelligence in Medicine, bleek,
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voornamelijk bij patiënten met chronische ziekten
zoals hypertensie en diabetes, de artificiële
intelligentie 42% meer performant te zijn op
gebied van diagnosestelling en behandeling dan
de menselijke intelligentie.

“I’ll be back” (The Terminator,
1984)

Iedereen kent ook of heeft reeds gehoord van
de humanoïde robot Hitchbot die de USA en
Europa al liftend doorkruist, of de humanoïde
robot Zora die met kinderen opgenomen op de
dienst Pediatrie kan spelen, zingen, dansen, uitleg
geven enz., R2 de eerste humanoide robot in de
ruimte.

Kort
Brigitte Dourcy-Belle-Rose

Vlaams Instituut voor de Eerste
Lijn (ELZ )

Integratie van gezondheidszorg is het Vlaams
Sleutelwoord om de Herculestaak te omschrijven.
Een duidelijk start werd nu genoteerd door 49
eerstelijnszones in Vlaanderen goed te keuren(er
moeten er een 60 tal komen )samen met zeven
proefprojecten. In totaal zitten er nu 245 van de
308 in de goedgekeurde ELZ .
Vanuit de basis naar boven om een echte
samenwerking te krijgen.

Mogen we op een decade rekenen qua
structuur en geest. De patiënten staan er klaar
voor.
Artsenkrant 13.03.2018

CONCORD- 3: Evaluatie in de
kanker overleving wereldwijd

De gegevens verschenen in The Lancet en
betreffen 37.5 miljoen mensen bij wie tussen 2000
en 2014 de diagnose van kanker bevestigd
werd.. Het programma volgt 18 kankers.
Te vermelde valt:

• De 5 jaar overleving blijft het hoogst in de
VSA, Australië en Scandinavië

• Ook bij zeer dodelijke kankers is er de 5
jaars overleving gestegen met 5% o.a. voor lever,
pancreas en longkanker.

Het lijdt geen twijfel dat in de nabije toekomst
robots een aanzienlijk deel van het
ziekenhuispersoneel zullen vervangen. Maar een
machine blijft in de eerste plaats een werktuig dat
enkel nauwkeurig is door haar interpretatie van
algoritmen. Het blijven gesofisticeerde machines
gemanipuleerd door mensen. Het menselijk
inzicht blijft immers fundamenteel. De artificiële
intelligentie moet gezien worden als een
complementaire hulp voor onze geest en ons
denken met als enig einddoel een betere
behandeling voor het welzijn van de patiënt.
Luc Dewilde

• Borstkanker bereikt 90% in de USA en
Australië

• De hoogst 5 jaar overleving in geval van
maag-darmkanker vinden we in Zuid-Oost Azië

(70% maagkanker,72% darmkanker en 71%
rectumkanker).

Voor prostaatkanker blijft de 10 jaar overleving
dicht bij de 100%. Doorgaan zoals we bezig zijn.
Belgian Oncology News 15.03.2018

Risico Atriumfibrillatie (AF )
vermindert met
Chocoladeconsumptie

Zoet, goed nieuws. Een cohorte van 55.502
patiënten (mannen en vrouwen tussen 50 en 64
jaar) werden gedurende 13 jaar gevolgd na een
selectie tussen 1993-en 1997.

Bij 30 gr chocolade per maand daalde het
risico op atriumfibrillatie met 10%. Per week met
20%
Nu een glas wijn weer een teveel is ,kunnen
we ons troosten met Chocolade. Pure chocolade
bevat het meest flavonal.
Urologie 15.03.2018

Wilsbekwaamheid van de Patiënt
Attest
Correctie NR 17.03.2018

Dit advies van de Nationale Raad van de Orde
der Artsen van 17 maart 2018 vervangt het
antwoord aan de notaris van de patiënt op de
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derde vraag (15.11.1997 Medisch Attest
betreffende de geestestoestand van een
persoon).

De Nationale Raad is van oordeel dat de
behandelende arts,op verzoek van of met
toestemming van de patiënt, een
wilsbekwaamheidsattest kan verlenen aan de
notaris via de patiënt;
De behandelende arts dient hierbij de
volgende voorwaarden in acht te nemen:

• Indien de behandelende arts ingaat op het
verzoek van de patiënt, vermeldt hij met het oog
op de transparantie dat hij als behandelende arts
optreedt.
• Indien hij weigert in te gaan op het
verzoek van de patiënt, dient hij hem door te
verwijzen naar een collega.
Nationale Raad –Orde der Artsen
Nieuwsbrief 23.03.2018

Radiotherapie Complicaties, een
subspecialiteit in urologie?

Radiotherapie is een erkende behandeling in
urologische kankers als primaire, adjuvante en
finaal reddende therapie.

De complicaties komen meestal laat en vallen
onder een multidisciplinaire behandeling met
inbegrip van urologische en gastroenterologische
steun.

De auteur rapporteert over 1.198 opnames in
zes maanden waarvan 7.2% urgente opnames
complicaties van radiotherapie waren. In totaal 21
patiënten klagen over radio-cystitis, stricturen en
fistels. De duur tot de complicatie lag gemiddeld
rond 4 jaar en 67% werden geopereerd.
Dit kort overzicht suggereert het belang van
Longitudinale data en informatie naar de patiënt.
Overleving op lange termijn met levenskwaliteit
blijft een landmerk voor therapiekeuze.
BJUI 15.04.2018 DOI 10.1111/bju14252

Kan Vit D longkanker
voorkomen?

Een recente IARC publicatie bevestigde dat er
geen verband lag tussen bloed Vit D waarden en
het risico op longkanker. Een reeks kleinere
studies hebben vroeger gerapporteerd dat Vit D
kon beschermen tegen longkanker. Dit rapport is

een analyse van meer dan 5.300 casus control
paren gevonden in 20 internationale prospectieve
cohorte studies. Dit betekent het einde voor de
Vit. D supplementen voor de primaire preventie
van longkanker. De boodschap blijft “Stop met
roken”.
Muller DC et al ,Annals Oncology on line
2.04.2018

Zorgtrajecten nierinsufficiëntie
naderen kaap 30.000

Na al die jaren van hun bestaan wordt het
succes van de zorgtrajecten nierinsufficiëntie (ZT
NI) eens te meer bevestigd. De nieuwste RIZIV
cijfers tonen een niet te ontkennen, gestage en
bijna lineaire stijging sinds de invoering van de
ZTNI. Zelfs de afgelopen jaren kwamen er 2.500
tot 3.000 nieuwe ZTNI bij per jaar. Dat is
opmerkelijk: de ZTNI nierfalen zijn eigenlijk
ontworpen als een contract tussen drie partijen op
een moment dat de patiënt zelf een centrale rol
speelt bij de follow-up van zijn chronische ziekte.
Het is ook het bewijs dat de patiënt bereid is om
zich te engageren onder toezicht van zijn huisarts
en de nefroloog analyseert nefroloog Collart.
Grafiek ZT nierinsufficiëntie (bron RZIV)

Jaar
ZN
GT
2009
5.543
1.097
2010
11.298
2.324
2011
15.512
2.101
2012
17.992
1.796
2013
19.750
1.616
2014
22.254
1.908
2015
25.146
1.828
2016
28.224
1.930
ZN: aantal zorgtrajecten nierinsufficiëntie,
GT: aantal gevalideerde tensiometers

We merken een tendens bij patiënten die we
in dialyse nemen nadat ze langer gevolgd worden
door de nefroloog dan voorheen, en dat is wellicht
te wijten aan de ZTNI . Een langere neurologische
follow-up laat ons meer voorbereidingstijd om de
patiënt indien nodig in dialyse te nemen. Inclusief
informatie over gespecialiseerde consulten zoals
diëtetiek, ook een onmiskenbare bijdrage van de
ZT.
Buiten de vroegere verwijzing wordt het
zorgtraject een duidelijke opvolging van de
toestand van de patiënt inzake nierinsufficiëntie
voor alle betrokken zorgverstrekkers om de
patiënt zelf niet te vergeten.
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Arts Specialist 05.04.2018

Prostaatkanker Primaire Preventie

Een editoriaal , geschreven door een expert
als L Klotz, over het voorkomen van prostaat
kanker mag best herlezen worden.

We hebben de feiten, de histologische latente
vorm wordt gevonden in West en Oost, migratie
naar het Westen verhoogt de klinische progressie
gebaseerd op een lange evolutie van decaden om
als minikanker gevonden te worden.
Hier hebben enkele megastudies, als SELECT
en de PCPT en Reduce trials, geen oplossing
gebracht met inbegrip van studies over groenten
en fruit in het voorkomen of stabiliseren van het
microcarcinoma.
Wat we onthouden is vooral het missen van
de histologische graad als diagnose die het
klinisch verloop van de kanker voorspelt liever
dan een echte progressie.

Om relevant te zijn moeten we de eindpunten
van de RCT (Randomized clinical trials)
uitdrukken in de reële reductie van graad
progressie (Gleason /ISUP ). Het blijft een
Sisiphus oefening maar lange termijnstudies over
voeding kunnen mogelijks een oplossing brengen.
Voorlopig houden we aan onze mantra “Alles met
mate”.
L Klotz BJUI 2018, 121:487-488

Info PHA

Met bijzonder genoegen en de hoogste
verwachtingen ontvingen we het Nr 1 van de
24e jaargang van de Palliatieve Hulpverlening

Antwerpen (PHA).

Het voorwoord door secretaris Maechelberghe
waagt het erop in 2018 de PHA als huis van
vertrouwen te confirmeren. Meer dan
gerechtvaardigd en de structuur van de
organisatie laat het beste verlopen met een
duidelijk onderscheid tussen sympathisanten en
werkende leden. We hebben in 2000 al een
positieve steun in Europa gevonden en we hopen
als OCA steeds positief te staan in de strijd naar
patiëntenzorg en levenskwaliteit.

Het was warm aan het hart de bijdrage van
prof. Bart van Den Eynden te delen die met
emeritaat vertrekt. Mogen we hopen dat hij dit niet
ziet als een eindpunt voor zijn betrokkenheid maar
het begin van een blijvende roeping.
Info PHA JG 24 Nr 1

Keuzedag voor darmchirurgie

Bij analyse van ongeveer een kwart miljoen
Zweedse patiënten bleek de dag waarop de
operatie werd uitgevoerd, significante invloed te
hebben op de sterfte aan meerdere kankers van
het spijsverteringsstelsel. De sterfte steeg tijdens
de week en was het hoogst op vrijdag. Bij andere
kankers bleek de sterfte niet te verschillen volgens
de dag van de week waarop de operatie werd
uigevoerd.
Op vrijdag kopen we meestal een lotje wegens
verhoogde prijzen. Misschien toch beter een relax
weekend voor chirurg en patiënt of moet patiënt
nog behandeld worden om het weekend te
sparen.
Belgian Oncology 1.02.2018
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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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Sport de bondgenoot van
iedereen
Urbain Bruggemans - Wij Ook

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Zo
begon mijn turnleraar in het begin van de maand
september zijn les in het eerste jaar van de
middelbare school. Voor hem was het essentiële
van de sport niet het winnen van een wedstrijd,
maar sport aanwenden om een gezond lichaam te
ontwikkelen. Hierbij moet de persoon die sport
beoefent, rekening houden met de mogelijkheden
maar ook met de beperkingen van zijn of haar
eigen lichaam.
Wat deze wijze man ons in feite wilde
meegeven, was de filosofie dat sport beoefenen
heilzaam is voor de mens voor zover de
inspanningsresultaten niet in een spiraal van
opbod uitmonden, anders gezegd, voor zover dat
de sportman niet geobsedeerd wordt door de
betrachting om zijn prestatiegrenzen constant te
verleggen.

Ik was het onmiddellijk eens met de zienswijze
van mijn sportcoach, want ik herinnerde mij een
tragedie die zich lang geleden binnen onze familie
had voorgedaan.

De oom van mijn vader was van kinds af aan
een sportieve kerel. Als jonge volwassene nam hij
actief deel aan zwemwedstrijden. Na het
middagmaal ging hij steeds een half uur
zwemmen in een met ijskoud water gevulde
kleiput op het domein van een steenbakkerij. Zijn
moeder had reeds meermaals gezegd dat hij
gevaar liep om zo kort na het middagmaal te gaan
zwemmen en vroeg zich af of dergelijke zotte
toeren wel verantwoord waren. Deze wijze raad
stond evenwel in schril contrast met zijn
betrachting om ooit een grote zwemwedstrijd te
kunnen winnen, dus legde hij de aanbeveling van
zijn moeder naast zich neer. Op een bepaalde
dag kwam hij in het begin van de namiddag niet
op het werk opdagen. Zijn ouders werden door
zijn werkgever ingelicht. Na een korte speurtocht
vonden zij zijn levenloos lichaam drijvend op de
wateroppervlak van de bewuste kleiput. Zijn
ambitie om ooit een zwemkampioen te worden
was een ware obsessie geworden. Hij bekocht het
met zijn leven.
Als gewezen wielertoerist ken ik vrienden die

elk jaar met hun koersfiets 15.000 kilometers
rijden. Voor hen vormt slecht weer geen beletsel
om te gaan fietsen. Een paar van deze
wielerfanaten gaan nooit op reis, maar kopen elk
jaar een nieuwe fietskader. Het spreekt vanzelf
dat de kwaliteit van de frame minstens dezelfde
moet zijn als deze van de profrenners die we
vanaf eind februari regelmatig op de buis aan het
werk zien. Tijdens elke rit met de fietsclub rijden
ze steeds vooraan, frontaal in de wind.
Vanzelfsprekend rijden ze mee met de “snelle
groep”. Ik heb nooit omgang gehad met dergelijke
wielerfanaten.
Ik herinner mij ook het verhaal dat door
meerdere leden van mijn fietsclub verteld werd.
Het betrof een drama dat zich een vijftal jaren
ervoor had voorgedaan. Tijdens één van de
clubritten viel een 66-jarige wielertoerist plots van
zijn fiets. Hij was op slag dood. Een hartfalen was
de oorzaak van zijn plotseling overlijden. Elke
week reed hij mee met de snelle groep tegen een
gemiddelde snelheid van … 32 km per uur.
Het is duidelijk dat sport beoefenen slechts
verantwoord is als lichamelijke ontspanning de
centrale doelstelling is en als het dus niet de
betrachting is om ambitieuze resultaten te
bereiken. Bovendien is het nuttig om constant
naar de signalen van het eigen lichaam te
luisteren. Bij de minste twijfel is het aangewezen
om een arts te raadplegen.
Er zijn meerdere redenen waarom beweging
goed is voor je lichaam, met dien verstande dat
sport met mate wordt beoefend. Ik som tien
voordelen op die voor mij persoonlijk het meest
relevant zijn.

Sporten vermindert de kans op een
hartkwaal. Beweging zou het klonteren van het bloed
tegengaan, waardoor de kans dat je een hartkwaal
krijgt, afneemt.

Regelmatig bewegen kan je leven met enkele
jaren verlengen. Doordat een getraind hart veel
efficiënter werkt, wordt er meer zuurstof naar de
cellen van je lichaam gebracht. En … zuurstof is de
brandstof van alle leven.
Sport beoefenen verlaagt de bloeddruk. Voor
zover ik me kan herinneren heeft mijn moeder altijd
medicatie moeten nemen tegen hoge bloeddruk.
Aangezien hoge bloeddruk erfelijk kan zijn, is het
maximaal indijken van de risico’s om met een hoge
bloedruk geconfronteerd te worden, voor mij van
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groot belang.

Sport zorgt ervoor dat je botten sterker en
gezonder worden.

Lichaamsoefeningen zorgen voor een betere
conditie en sterkere longen.
Sporten zou je een gezondere huidskleur
geven en je helpen om je huid elastisch te houden.

Een sport beoefenen zou je helpen overtollig
gewicht te verliezen en zou bijdragen om je gewicht
op peil te houden. Lichaamsbeweging verhoogt je
metabolisme (de snelheid waarmee je lichaam
calorieën verbrandt) en vergroot daarnaast je
spiermassa waardoor er meer vet wordt verbrand.

Sport reguleert je bloedsuikergehalte en
houdt je cholesterolgehalte in balans. Fysieke
activiteit helpt om de glucosegehalten van je lichaam
op peil te houden en verhoogt het peil van de goede
cholesterol (HDL) ten opzichte van de slechte
cholesterol (LDL) en verlaagt ook het minder goede
vetgehalte (triglyceriden) in je lichaam.
Bewegingsoefeningen zijn een goed
“geneesmiddel” tegen stress en verbeteren je
vermogen tot nadenken.
-

Tenslotte vermeerdert sporten je energie.

Lichaamsbeweging is voor mij altijd zeer
belangrijk geweest. Vanaf de leeftijd van zestien
jaar kwam ik in de ban van de atletiek. Fietsen
deed ik ook graag. Omdat ik zo graag fietste heb
ik de aankoop van een auto jaren uitgesteld. Ik
moet evenwel bekennen dat ik mijn fiets soms
maniakaal gebruikte. Zo reed ik steeds naar de
bakker om de hoek met de fiets, gewoonweg
omdat te voet naar de bakker gaan veel te traag
verliep, wat voor mij gelijk stond met het verliezen
van kostbare tijd. Sporten op competitieniveau
heb ik nooit gedaan uit vrees dat ik na verloop
van tijd in dezelfde spiraal zou belanden zoals dit
het geval is geweest bij de oom van mijn vader.

Maar ja, toen huwde ik, kreeg een flinke
dochter, kocht een auto, en toen werd sporten
naar de achtergrond geduwd. Er stonden toen
belangrijkere punten op de agenda. Ik
compenseerde mijn verminderde sportprestaties
enigszins door in Brussel te voet van het station
naar het werk te stappen. ’s Avonds werd de
voettocht in omgekeerde richting uitgevoerd. Zo
stapte ik elke dag ongeveer een slordige drie
kilometer.

Op latere leeftijd – toen mijn dochter zo goed
als het huis uit was – heb ik een koersfiets
gekocht en ben ik lid geworden van een
wielerclub. Ik kon mijn passie opnieuw actief
ruiken, smaken en voelen.

En toen werd in 2016 bij mij een hoog risico
prostaatkanker met uitzaaiingen vastgesteld. Mijn
oncoloog raadde me aan om sport te beoefenen
omdat dit mijn gezondheidstoestand ten goede
zou komen. Ik moest wel rekening houden met
mijn “fysisch kunnen” en mocht mij in elk geval
niet forceren. De maandelijkse injecties met
Firmagon en de zes chemobeurten die ik heb
gekregen, lieten mij al vlug beseffen dat er eerder
van bewegingsoefeningen zou worden gesproken
dan van sport. In het begin had ik het moeilijk om
mijn beperkingen te kunnen aanvaarden. Na
verloop van enkele maanden heb ik geleerd om
met de gevolgen van mijn prostaatkanker te leven
en vooral om deze gevolgen te aanvaarden.

Mijn echtgenote overhaalde mij om deel te
nemen aan de feel+ oefeningen die door de VZW
Wij Ook wekelijks worden georganiseerd. Op
internet las ik dat de oefeningen heilzaam zijn
voor prostaatkankerpatiënten die hormonale
behandeling ondergaan. In oktober 2016 heb ik
voor de eerste maal deelgenomen aan de feel+
oefeningen. Ik vond mij de vreemde eend in de
bijt. Ik was de jongste deelnemer en had
dergelijke oefeningen nog nooit gedaan. Na
enkele weken werd elke woensdagmorgen
ingekleurd door het feel+ gebeuren. Met de auto
rijden tot linkeroever. Nadien te voet naar de SintAnnatunnel. Op de rechteroever bleef ik dikwijls
staan aan etalages. Soms zat ik enkele minuten
op een bank. Na de feel+ oefeningen ging ik af en
toe op de terugweg een koffie drinken in een
volkscafé. Feel+ is dus veel meer dan enkel
sportoefeningen doen onder het waakzaam oog
van de coach. Na verloop van tijd heb ik de
deelnemers beter leren kennen.

Ik ben nu reeds anderhalf jaar actief lid van
feel+ en stel tot mijn grote verbazing vast dat
bitter weinig lotgenoten woonachtig in de
onmiddellijke omgeving van Antwerpen zich
geroepen voelen om aan de wekelijkse feel+
sessies deel te nemen. Drempelvrees hebben is
totaal ongegrond: de turnoefeningen worden
gegeven door coaches die zeer toegewijd zijn en
de impact van alle oefeningen perfect kennen.
Wekelijks is er een uitstap naar hartje Antwerpen.
Indien sommige oefeningen niet worden
uitgevoerd volgens het boekje, zal niemand dit jou
kwalijk nemen. Kortom, ik kan feel+ slechts sterk
aanbevelen aan mijn lotgenoten en zou het op
prijs stellen indien enkele nieuwkomers ons
zouden komen vervoegen. Ik ben er trouwens van
overtuigd dat de coaches dit ook fijn zullen
vinden.
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En andere sporten, beoefen ik deze nog? Wel,
wandelen is voor mij niet meer zo
vanzelfsprekend geworden omdat mijn mobiliteit
het laatste jaar sterk is afgenomen. Gelukkig
verslechtert mijn toestand voorlopig niet. Houden
zo. Ik heb mijn koersfiets aan mijn schoonzoon
gegeven en mij een elektrische fiets aangeschaft.
Daarmee rijd ik niet enkel rond in de onmiddellijke
omgeving van mijn eigen stek. Ik gebruik deze
fiets ook om ’s woensdags naar Antwerpen te
rijden om deel te nemen aan de feel+ oefeningen,
als het ten minste niet regent of sneeuwt. De
wekelijkse feel+ oefeningen gaan dan gepaard
met een boeiend fietsavontuur. Inderdaad, tijdens
het fietsen naar Antwerpen ontmoet ik het heden,
het verleden en de toekomst. Het heden beleef ik
in de polders van Kruibeke waar de potpolder
onze contreien behoedt voor watersnood. Het
heden en het verleden worden gescheiden door
de Schelde. Het veer in Bazel brengt me in enkele
minuten naar Hemiksem. Tussen Hemiksem en
Antwerpen zie ik overal de sporen van een rijk
industrieel verleden. Als ik tenslotte in de
bebouwde kom van Antwerpen kom, voel ik de
kracht van een stad met een wereldhaven die de
ambitie heeft om de mensen een welvarende
toekomst te bieden.
Bovendien ga ik elke week wat karweitjes
opknappen in het bos dat we enkele jaren
geleden hebben gekocht. Bij het uitvoeren van
deze karweitjes wordt er flink gewerkt: hout
zagen, onkruid wieden, de omheining herstellen,
en tussendoor probeer ik de chalet op te

knappen. Wellicht zal het werk in het bos een
oneindig verhaal blijven. Voor mij vormt dit geen
probleem want zo blijf ik bezig in een gezonde
omgeving.

Als ik even alles op een rijtje zet, ben ik sinds
het ontdekken van prostaatkanker bij mij niet
minder actief geworden, maar mijn agenda is
aangepast aan mijn fysische mogelijkheden. Het
aanvaarden van het minder kunnen is zeer
belangrijk om gelukkig te blijven. Voor sommigen
van mijn lotgenoten kan dit raar klinken. Geen
probleem hoor, ik ben geen vreemde vogel, maar
een gelukkige vogel, net zoals een kanariepiet die
op één poot de pannen van het dak zingt. En als
deze vogel na verloop van tijd niet meer zal
zingen, zal zijn onmiddellijke omgeving zijn
gezang niet enkel missen maar hem vooral
herinneren als een positief ingesteld wezen, een
optimist, zowel op zonnige als op regenachtige
dagen.
Als je maximaal je best doet om positief te
blijven denken, zal sporten je een extra duw in de
rug geven, ongeacht de intensiviteit waarmee
sport wordt beoefend. Deze stap vooruit geeft je
dan moed om er ’s anderendaags opnieuw
positief tegen te gaan. Sport – in welke vorm dan
ook – maakt dus onmiskenbaar deel uit van de
“levens”ontwikkelcirkel die ons elke dag opnieuw
zuurstof verschaft om te kunnen blijven
functioneren. Voor een prostaatkankerpatiënt is
het trouwens van cruciaal belang om elke dag
voor het leven te blijven opteren.

De zomer 2018 zorgt voor een ongewilde leegte op het secretariaat (Lange gasthuisstraat 45,

2000 Antwerpen Tel: 03/338.91.54 louis.denis@skynet.be). Moederschapsverlof (fijn), ziekte
(spijtig) en vakantieverlof (fijn) zijn verantwoordelijk.

Om de permanentie, beschikbaarheid van het secretariaat (OCA Huis) gedurende de

verlofperiode te behouden zoeken we vrijwilligers die één of meer keren per week twee uur

vrij hebben om de receptie en telefoon te beantwoorden. Niet zoveel werk want onze leden
patiënten en partners genieten ook zoveel mogelijk van zonnige vakantiedagen.

Vrijwilligers vergoeding wordt berekend. Ook na 1 september is er verdere samenwerking

mogelijk doordat ons herfstprogramma een nieuw luik ontsluit met regelmatige bijeenkomsten

onder het motto “Gesprekken met lotgenoten”, waar ook de partners welkom zijn. Bedankt op
voorhand, wensen voor een zonzomer en warmte in onze dienstverlening.
Groetjes, bel mij als je een handje wil helpen…
Brigitte Dourcy-Belle-Rose, RN
Secretariaat Wij Ook vzw.
Tel 0475.420.250
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EEN HARDE NOOT OM TE KRAKEN
De prostaat van een man is dan al niet groter dan een walnoot,
maar, dat wil niet zeggen dat we hem moeten miskennen

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

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

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

