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verzekeringen en vind je het onaanvaardbaar
oneerlijk dat je de rest van je leven onverzekerbaar
zal blijven. 

Je wil dat er een moment komt dat men die
“KANKER” gaat vergeten.

Tijdens de ECCOSummit 2018 (september 2018)
werd dit probleem behandeld en kwamen de
deelnemers waaronder bijna een derde patiënten tot
het besluit dat kankerpatiënten het recht moeten
hebben om na tien jaar hun kanker niet langer te
melden. In Frankrijk bestaat dit onder de naam “Le
droit à l’oubli”, “Het recht om vergeten te worden”. In
dit bij unanimiteit goedgekeurde besluit wordt duidelijk
aangegeven dat het gaat om tien jaar na de laatste
“actieve” behandeling waarbij de typische langdurige
onderhoudsbehandelingen (hormonen bijvoorbeeld)
niet als actief wordt bestempeld. Er hoort een oproep
bij dat de Europese lidstaten de nodige wetgevende
maatregelen zouden nemen ten voordele van de
patiënten om dit recht af te dwingen bij de
verzekeringen.

En, zo geschiedde, op 17 oktober (2018) kwam
onze eigen minister van werk, economie,
consumenten en belast met buitenlandse handel, de
heer Kris Peeters met een persbericht over “recht om
vergeten te worden” invoeren voor verzekeringen.

Als minister van consumentenzaken zal hij dit
recht inschrijven in de Belgische verzekerings-
wetgeving. Uit het persbericht: “Hierdoor komt er een
wettelijk kader waarbinnen een bepaalde medische
voorgeschiedenis niet moet vermeld worden door
kandidaatverzekeringnemers bij een aanvraag. Het
zal onder andere toepasbaar zijn op de
schuldsaldoverzekering en de gezondheids-
verzekeringen.”

De wetswijziging is er nog niet, maar de minister
is optimistisch en rekent erop dat een en ander nog
voor de verkiezingen geregeld zal zijn. Wij hopen
mee met de minister.

PROSTAATinfo 17(2018)4 p-3

Inhoud van dit nummer
3     Wil jij vergeten worden? 
       [Erik Briers]
5     Een vraag van nonkel Frans, over wat te doen 
       nadat na Brachtherapie de PSA blijft stijgen
       [Erik Briers]
9     Het land van de heuvels: een aanrader voor elke 
       wandelaar en natuurliefhebber 
       [Urbain Bruggeman]
10   Fake news ontdekt door Fastcheck
       [Brigitte Dourcy-Belle-Rose]
11   Wat is er nog mogelijk bij de behandeling van 
       prostaatkanker wanneer castratie faalt?
       [Dirk Schrijvers]
13   Chirurgische benadering van prostaatkanker

Natuurlijk niet, maar er zijn zo van die toestanden
die we maar al te graag zouden vergeten. Neem nu
kanker, een ziekte met een heel lange staart, zelfs als
de artsen je na vijf jaar “genezen” verklaren ben je er
nog lang niet vanaf. Je kan niet alleen hervallen, je
wordt er ook steeds weer op aangesproken en je
draagt er nog heel lang, levenslang, de gevolgen van.

Stel, je hebt je oog laten vallen op een huis waar
je graag zou willen gaan wonen met je gezin maar
om het aan te kopen heb je niet genoeg geld. Je
moet gaan lenen. Dus je stapt bijna vrolijk naar de
bank met je laatste loonbriefje in de hand, je bent
trouwe klant en wat al niet meer en wacht vol goede
hoop, wat kan er mis gaan, op het voorstel van de
bank. Helaas, de bank wil je wel geld lenen maar die
schuldsaldoverzekering is een probleem. Deze laatste
moet ervoor zorgen dat, moest je onverhoeds
sterven, je nabestaanden de lening niet verder
moeten afbetalen. Nu dat cruciale onderdeel van de
afspraak is een probleem omdat je dan op papier je
gezondheidsverleden moet opgeven en daar staat
dan zwart op wit “KANKER” en plots trekt de
verzekeraar zich terug, geen verzekering of aan het
driedubbele van het tarief of zo iets.

Stel je bent een zelfstandig iemand, je kan niet
alleen heel goed je eigen plan trekken maar je werkt
ook vanuit een statuut van zelfstandige en je zou
graag een verzekering willen afsluiten om in geval
van langdurige ziekte toch nog een vervanginkomen
te ontvangen. Dit is voor werknemers automatisch
geregeld. Dus, je praat met je verzekeringsmakelaar
die je vraagt om een medische informatielijst in te
vullen. En daar staat het dan zwart op wit “KANKER”
en voor je het weet zegt de verzekering neen zelfs
niet met een hogere premie.

Als je dan een “klassieke” prostaatkankerpatient
van ver in de zestig bent kan je je schouders ophalen
maar ben je voor in de vijftig of ben je in je tienerjaren
en heb je de pech om leukemie te hebben dan ziet
dat er toch anders uit. Dan is er echt nood aan

       [Xavier Mortiers & Hendrik Vandeursen]
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Editoriaal: Wil jij vergeten worden?
Erik Briers, Hoofdredacteur PROSTAATinfo
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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
The Voice of Men With Prostate Cancer in Europe

Secretariat
Vrijheidstraat 32 bus 13

2000 Antwerp – Belgium
Tel: + 32 3 644 17 89
Fax: +32 3 647 13 19

E-mail: europauomo@skynet.be
www.europa-uomo.org ©
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Beste redactie, bij een goede vriend van mij
werd jaren geleden (meer dan zes)
prostaatkanker vastgesteld. Als behandeling werd
voor Brachytherapie gekozen. Na zes jaar bleek
de kanker niet genezen en is er herval, welke
opties heeft hij nog, de geraadpleegde artsen
waren het helemaal niet met elkaar eens.

Beste Nonkel Frans,
Het probleem waarmee je vriend heeft af te

rekenen is helemaal niet zo zeldzaam. Zowat 15-
40% van prostaatkankerpatiënten die een
genezende behandeling ondergingen
(bijvoorbeeld chirurgie of bestraling…) zullen jaren
later toch hervallen en een nieuwe behandeling
moeten krijgen om de kanker zo lang mogelijk
onder controle te houden.

In dit geval gaat het om bestralingstherapie,
meer bepaald Brachytherapie, zodat we eerst
over deze therapie zullen spreken.
Kanker behandelen met straling
Bij de behandeling van prostaatkanker zijn er

zoals we allemaal weten meerdere
mogelijkheden. Afhankelijk van de risicoklasse
(laag, gemiddeld of hoog), de wensen van de
patiënt en zijn persoonlijke situatie kan die
behandeling erg divers zijn. Dat kan gaan van
actieve opvolging, chirurgie, bestraling
enzoverder. In dit antwoord gaan we ons
beperken tot de behandeling met bestraling.

Bij bestraling bestaan er ook varianten, er zijn
variaties in de gebruikte apparatuur die een
invloed zullen hebben op de resultaten en
procedure en er is een groot verschil tussen
externe bestraling en interne bestraling of
Brachytherapie. 

Bestralen als eerste actieve behandeling heeft
enkel zin als de tumor zich nog in de prostaat
bevindt en dus nog niet uitgezaaid is naar
lymfeknopen, bot of andere organen in het
lichaam.

Bij externe bestraling kan bij de moderne
technieken zowel de toegepaste dosis als de
vorm van de bundel aangepast worden zodat de
tumor maximaal blootgesteld zal worden en het
gezonde weefsel daarrond minimaal. Dit laatste is

heel belangrijk omdat de nevenwerkingen
veroorzaakt worden doordat de straling ook vitale
gezonde weefsels raakt. Voorbeelden zijn
incontinentie, impotentie en bijvoorbeeld
problemen met de stoelgang.

Naast externe bestraling die in België de
voorkeur geniet is er ook interne bestraling. Bij
interne bestraling worden er kleine zaadjes met
een radioactieve stof ingebracht in de prostaat. Bij
de plaatsing wordt nauwkeurig rekening gehouden
met de positie van de tumor in de prostaat. Door
een groter aantal zaadjes dichtbij en in de tumor
te plaatsen zal deze laatste de hoogst mogelijk
dosis krijgen. Uiteraard gaat er ook straling van de
zaadjes ontsnappen uit de prostaat, maar het
bereik is beperkt zodat de schade ook minder zal
zijn maar niet nul.

Bij Brachytherapie voor prostaatkanker wordt
onder meer gebruik gemaakt van jodium-125 een
radioactieve stof die bij zijn ontbinding
gammastraling afgeeft. Het is deze gammastraling
die de tumor zal aanvallen en vernietigen.

Bij de behandeling worden zaadjes gebruikt
waarbij een kleine hoeveelheid jodium-125 in een
minicapsule wordt ingesloten. Figuur 1 toont een
zaadje in vergelijking met een muntje van één
cent in de Verenigde Staten, dit muntje heeft een
diameter van 19,05mm, net een beetje groter dan
een muntje van twee eurocent (18,75mm).

Figuur 2 toont een radiografie van een
prostaat met zijn omgeving en met de ingeplante
zaadje in de prostaat. De zaadjes zijn niet
willekeurig geplaatst maar na een nauwkeurige
analyse van de positie van de tumor en met als
doel deze maximaal met straling te bestoken. De
intensiteit neemt snel af wanneer men zich van
een zaadje verwijdert waardoor gezonde weefsels

Een vraag van nonkel Frans
Antwoord Erik Briers
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Figuur 1: Struktuur van een Brachytherapie zaadje
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rond de prostaat niet al te veel straling krijgen.
Figuur 3 toont hoe snel de stralingsintensiteit

daalt naarmate men zich verder van het zaadje
begeeft. Vanaf ongeveer 7mm is de dosis al
gedaald tot ongeveer 10%. Maar dat wil ook
zeggen dat er zelfs binnen in de prostaat zones
kunnen zijn die aanzienlijk minder straling
ontvangen.

Doel van elke bestraling is om voorgoed
komaf te maken met een tumor, deze een
dodelijke slag toe te dienen zodat we er vanaf zijn
voor de rest van ons leven.
Helaas soms is de tumor niet
volledig vernietigd
Uit het voorgaande blijkt dat er binnen een

prostaat zelfs met zorgvuldig geplaatste zaadjes

zones zijn die relatief weinig straling hebben
gekregen. Dat heeft minstens twee mogelijke
gevolgen.

Een van de gevolgen is dat doordat er na de
bestraling (door het langzaam opgebruiken van
het radioactief jodium duurt de bestraling met
afnemende intensiteit meerdere maanden) nog
prostaatweefsel aanwezig is en zoals wij weten
zal daardoor de PSA-waarde in ons bloed
afnemen maar niet noodzakelijk tot nul dalen.

Een tweede gevolg is dat er eventueel na
verloop van tijd ergens een nieuwe tumor zich kan
ontwikkelen in de prostaat of verder af in een
metastase die eventueel reeds microscopisch
aanwezig was bij de eerste behandeling.

Figuur 4 toont het verloop van de PSA-waarde
bij een (echte) patiënt die met Brachytherapy
behandeld werd. Nadat de PSA aanvankelijk flink
daalde viel de daling al snel stil en begon de PSA
opnieuw te stijgen. Die laagste waarde die
bekomen wordt noemt de stralings-oncoloog de
nadir. Deze waarde die zeer lang kan aanhouden
wordt veroorzaakt door residueel PSA

PROSTAATinfo 17(2018)4 p-6

Figuur 2: radiografie van de bekkenzone van een
patiënt na Brachytherapie. De pijl wijst naar de zaadjes

in de prostaat.

Na een Brachytherapie verwacht
je “genezen” te zijn. Helaas is
dat maar al te dikwijls niet het

geval. Regelmatig zijn er
patiënten bij wie de PSA terug
gaat stijgen, een biochemisch

recidief (BCR). Dat is geen einde
verhaal, er is dan nog heel wat

mogelijk.

Figuur 3: daling van de stralingsdosis in functie van de
afstand tot een zaadje

Figuur 4: PSA-verloop na een behandeling met
Brachytherapie 
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producerend prostaatweefsel.
De latere stijging wordt dan veroorzaakt door

mogelijk een metastase of een lokale
opflakkering, de groei van een tumor in de
prostaat die terug aan kracht heeft gewonnen en
opnieuw begint te groeien en PSA te produceren.

Het recidief na Brachy zit vaak op de
‘ondergedoseerde’ plaatsen: rond de urethra, in
de apex en in de zaadblaasjes. Moeilijke plaatsen
voor HDR brachy, cryo en HIFU!
Daar sta je dan
Na een lokale behandeling gaat de PSA terug

stijgen, dit is het moment om even stil te staan en
na te denken want er moet allicht actie
ondernomen worden.

De PSA-stijging moet zoals steeds door
enkele volgende metingen bevestigd worden
hetgeen ook een idee geeft van de tijd die nodig
is om de waarde te verdubbelen. De uroloog zal
zich ook afvragen of de PSA-stijging veroorzaakt
is door een tumor op de plaats van de originele
tumor (in de prostaat) of dat er meer aan de hand
is. Bovendien is op dit ogenblik de tumor nog
nooit geconfronteerd met hormoontherapie, we
spreken dan ook van een hormoon gevoelige
tumor.

Bij het inschatten van het risico op een ernstig
herval (prognose) is het belangrijk om de nadir te
kennen en hoe lang deze behouden is. Hoe lager
en hoe langer hoe beter. Zonder dat dit algemeen
is zijn er aanwijzingen (1) dat een nadir lager dan
0,5ng/mL bereikt binnen de twee jaar na
uitwendige of interne bestraling voor 90% van de
patiënten nooit meer tot een opflakkerende ziekte
zal leiden.
Risico inschatting van BCR
BCR staat voor “biochemical recurrence” of

biochemisch recidief, een terug oplopende PSA.
Het is logisch dat hoe sneller de stijging verloopt
hoe groter het risico op een ongunstig verloop. Op
basis van een groot overzicht van de beschikbare
literatuur (2-3) heeft het commissie van de
Europese Vereniging van Urologen die zich met
de behandeling van prostaatkanker inlaat een
onderscheid tussen laag en hoog risico BCR
gemaakt.
EAU laag-risico BCR
Indien de initiële lokale behandeling chirurgie

was, mag de PSA niet verdubbelen in minder dan
één jaar, bovendien moet de Gleasonscore
bepaald na de operatie lager zijn dan 8 (ISUP<4)

Is de initiële behandeling bestraling, dan dient
de tijd tot de PSA terug gaat stijgen (tot BCR)
langer te zijn dan 18 maanden met een
Gleasonscore bij de diagnostische biopsies lager
dan 8 (ISUP<4).
EAU hoog-risico BCR
Indien de initiële lokale behandeling chirurgie

was, is de PSA-verdubbelingstijd korter dan één
jaar, of moet de Gleasonscore bepaald na de
operatie hoger zijn of gelijk aan 8 (ISUP≥4)

Is de initiële behandeling bestraling, dan dient
de tijd tot de PSA terug gaat stijgen (tot BCR)
korter te zijn dan 18 maanden of een Gleason
score bij de diagnostische biopsies hoger of gelijk
aan 8 (ISUP≥4).
Na BCR volgt mogelijk een
“salvage” behandeling
Een salvage behandeling is een soort tweede

kans behandeling die evenwel meestal niet tot
genezing leidt maar eventueel wel tot langdurige
kontrole. Welke mogelijkheden zijn er dan?

Daarbij zijn ook de andere onderzoeken
belangrijk, zijn er verre metastases of niet, dit zal
de beslissing beïnvloeden maar ook hoe je zelf
tegen een verdere behandeling aankijkt,
misschien ben je ondertussen ver in de zeventig
en al een beetje hulpbehoevend en wens je
gewoon geen verdere behandeling, dat kan,
bespreek het grondig met de behandelende arts
en neem samen een beslissing.
Active surveillance na BCR
Bij de groep patiënten die een “EAU laag-

risico BCR” doormaken is het aanvaardbaar om
enige tijd te wachten en zorgvuldig op te volgen.
Voor deze groep van patiënten zeker de groep
met een wat hoger leeftijd heeft dit zin. Een
actieve salvage behandeling kan in een later
stadium steeds opgestart worden.

Voor de groep met een “EAU hoog-risico
BCR” is het helemaal anders, voor deze groep
van patiënten is een opvolgende behandeling
zeker gewenst tenzij de patiënt om persoonlijke
redenen daar liever van af ziet.
Hormoon-therapie
We hebben het al aangegeven, op dit ogenblik

in de evolutie van een prostaattumor is deze nog
niet geconfronteerd met een verlaagd testosteron.
Het is een hormoongevoelige tumor. Uit
overzichten blijkt dat deze vorm van therapie,
androgeen deprivatie therapie (ADT) het meest
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gekozen wordt na een BCR. Het “voordeel” is dat
deze therapie niet alleen de lokale terugval in de
prostaat behandelt maar ook eventuele verre
metastases die misschien zelfs nog niet zichtbaar
waren op een onderzoek met beeldvorming.

De nadelen van ADT en zeker van langdurige
ADT zijn ondertussen ook al wel gekend. Er zijn
de meest gekende zoals het verlies van het libido,
opvliegers, het verlies van bot dat kan leiden tot
osteoporose en eventueel osteo-necrose van de
kaak door het nemen van medicijnen die dat
botverlies kunnen compenseren. Verder kan ADT
ook aanleiding geven tot hart en bloedvat
problemen. Maar, zoals steeds het is niet zo dat
elke patiënt al deze nevenwerkingen zal vertonen,
behalve het verlies aan libido dat puur een gevolg
is van de bijna totale onderdrukking van
testosteron.

Het grootste aantal patiënten krijgen na een
BCR ADT aangeboden al is ADT nooit curatief. 
Bestraling (sRT)
Na Brachytherapie is een tweede bestraling

helemaal niet evident, ernstige nevenwerkingen
zijn te verwachten. Indien hiervoor gekozen wordt,
is HDR Brachytherapie (met iridium) aangewezen.
Dit is een therapie die veel expertise vraagt. Als
het recidief in de lymfeklieren zit, kan wel
pelvische RT gegeven worden.
Chirurgie (sRP)
Het kan wat vreemd klinken maar er is ook

een plaats voor radicale prostatectomie na BCR,
dit kan zowel robot-geassisteerd als klassiek open
gebeuren. Deze mogelijkheid wordt onderbenut,
maar er zijn ernstige risico’s verbonden aan deze
techniek maar ook het voordeel dat de chirurgie
mogelijk genezend kan zijn.

Chirurgie kan zowel gebruikt worden indien er
een lokaal herval is (beperkt tot de prostaat en
zijn directe omgeving) als bij de aanwezigheid van
metastases. In dit laatste geval kan het
wegnemen van de basistumor de verdere
metastasering tegengaan, vertragen.

Het laat zich raden dat het wegnemen van een
prostaat met daarin zaadjes (die niet langer enige
radioactiviteit hebben) en bovendien met door de
bestraling veroorzaakt littekenweefsel moeilijker is
dan het wegnemen van een “verse” prostaat. Dat
blijkt ook duidelijk uit de grotere risico’s van deze
ingreep. 

De positieve resultaten zijn heel bemoedigend,
37% van de patiënten zijn 10 jaar na hun sRP

BCR vrij, hun PSA is niet meer terug gestegen.
Na de sRP daalt de PSA over het algemeen naar
niet meetbaar. 77% zijn 10 jaar na hun sRP vrij
van metastases en 83% is nog in leven, 17% is
aan prostaatkanker overleden.

Aan de negatieve kant staan de grote
nevenwerkingen, daar waar de patiënten vóór
sRP 90-93% continent zijn daalt dit percentage tot
20-30%. Aan de kant van zware incontinentie
stijgt het percentage van 2% naar 20-30%. Dat
wordt even slikken.

Impotentie, het tweede groot aandachtpunt
wordt er ook niet beter op. Daar waar ongeveer
26% een normale erectie functie heeft vóór sRP
daalt dit tot 8% waarbij 50-70% enkel met een
implantaat geholpen kunnen worden.

Hier is het belangrijk om het verschil tussen
open chirurgie en robot-geassisteerde chirurgie
(RARP) aan te geven. Uit studies blijkt dat RARP
betere resultaten geeft voor zowel continentie als
potentie.

Zoals steeds geldt dat deze complexe ingreep
om ervaring vraagt en dus bij voorkeur uitgevoerd
wordt door teams die zich in sRP specialiseren.
Andere mogelijkheden
Er zijn nog andere mogelijkheden zoals

cryoablatie waarbij de prostaat bevroren wordt. Na
de bevriezing gaat het weefsel afsterven en
langzaam omgezet worden in littekenweefsel.

HIFU of High Intensity Focal Ultrasound is een
andere mogelijkheid waarbij de tumor dan weer
door grote hitte gekookt wordt zoals een ei. 

Deze technieken zijn evenwel voorlopig niet
voldoende bewezen zodat het gebruik thuishoort
in klinische onderzoeken in ervaren handen.
Besluit
Het is belangrijk om met de uroloog goed te

overleggen aangezien er zelfs bij een herval
meerdere mogelijkheden zijn.

Met vriendelijke groeten, 
Erik Briers
Voor al uw vragen: wij_ook@hotmail.com

1- Rukstalis D, Treatment options after failure of
radiation therapy - a review. Rev. in Urology 2002;4
2- Van Den Broeck T, et al, Prognostic value of BRC
following treatment with curative intent for Prostate
Cancer: a systematic review. Europ. Urology 2018 (in
press) doi.org./10.1016/j.eururo.2018.10.011
3- Joniau S, Salvage surgery for recurrent disease.
EMUC 2018
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Het Land van de Heuvels:
een aanrader voor elke
wandelaar en
natuurliefhebber
Urbain Bruggeman, lid Raad van
Bestuur
Het is algemeen geweten dat bewegen

heilzaam is om gezond te blijven. Velen verkiezen
wandelen als bewegingssport. Vooral de wijde
natuur trekt vele wandelaars aan.

Vandaag wil ik jullie kennis laten maken met
een natuurpark dat in Vlaanderen weinig gekend
is: het natuurpark van het Land van de Heuvels (le
Pays des Collines). Deze streek ligt ten zuiden van
Ronse, in het noorden van de provincie
Henegouwen. Het natuurpark bestrijkt de Waalse
gemeenten Elzele, Vloesberg, Frasnes-Lez-
Anvaing, Mont-de-l’Enclus en het westen van de
stad Aat. Wie rust zoekt maar toch niet ver van
huis wil gaan genieten van de natuur, moet daar
naartoe. 

De Route des Collines is de slagader van deze
groene vlakte en is honderd kilometer lang. Een
getrainde fietser kan deze tocht op één dag
gemakkelijk verteren. Een wandelaar kan stukken
uit deze Route kiezen.

Negen mooie plekken in het Land van de
Heuvels verdienen bijzondere aandacht:

1. D’Hoppe. Vertrekkend op de top van de
Pottelberg in Vloesberg kunt ge prachtige
wandelingen maken, zowel in het Brakelbos als in
het D’Hoppebos. Stilte en zuivere lucht zijn de
bondgenoten van de natuurliefhebber. 

2. De kattenmolen in Elzele (le Moulin du Cat
Sauvage). De molen met centrale as werd in 1750
gebouwd voor gravin de Rohan-Soubise. In 1958
kocht de toeristische federatie van de provincie
Henegouwen de molen aan. In 1960 werd hij
geklasseerd als beschermd monument.

3. Beau site. Beau site bevindt zich in Saint-
Sauveur op het einde van de beruchte met
kasseien geplaveide helling. Vanop Beau Site heeft
men een spectaculair panorama over een gedeelte
van het natuurpark met de Kluisberg op de
achtergrond.

4. Mont-de-L’Enclus. De Waalse kant van de
Kluisberg kan worden beklommen vanuit Orroir. Op
de Kluisberg is er spijs en drank in overvloed.

5. De Sint-Georgiuskerk in Cordes. Het is een
goed bewaard Romaans zaalkerkje uit de twaalfde
eeuw. 

6. Het kasteel van Anvaing is een waterburcht
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en hoofdverblijfplaats van de graaf de Lannoy. Het
kasteel is streng symmetrisch en heeft 4
hoektorens, die in de 19de eeuw werden
verbouwd. Het interieur is Frans en telt
verschillende salons. De trap is in empirestijl
uitgewerkt. Op 28 mei 1940 was het kasteel het
toneel van een belangrijke historische gebeurtenis:
de Belgische capitulatie voor de Duitsers werd er
ondertekend.

7. Het suikermuseum in het gewezen
spoorwegstation van Frasnes-Lez-Buissenal laat
de bezoeker kennis maken met de suikerindustrie
die hier tot in het begin van de eenentwintigste
eeuw aanwezig was. 

8. De Kruisweg van Mainvault. Deze
Kruisweg werd in blauwe hardsteen van Zinnik
gebouwd op het hoogste punt van deze
deelgemeente van Aat. 

9. De witte molen van Ostiches – tevens een
deelgemeente van Aat – werd rond 1789
opgetrokken in baksteen en bleef familiaal bezit tot
in de 20e eeuw. Hij werd op de lijst van de
beschermde monumenten geplaatst in 1982. In
1997 kocht de stad Aat de molen aan. Hij heeft
een draaiende kap die de wieken in de richting van
de wind zet. Sinds 1 juli 2000 werken de wieken
opnieuw en drijven 4 molenstenen aan. In de gang
van het gelijkvloers is er een tentoonstelling die de
geschiedenis illustreert. Op de 1e verdieping geven
twee deuren uit op het platform. Op de 2e
verdieping bevinden zich de 4 molenstenen.

Informatie met betrekking tot het Land van de
Heuvels kan worden bekomen in het Huis van het
Land van de Heuvels in een straatje naast de kerk
van Elzele.
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De geruchtenmolen begon in november 2017
toen onze directeur, Denis Lodewijk, zijn smaak
verloor en als gedwongen geheelonthouder en
veganist zijn rond gewicht op punt stelde door
twintig kilo af te vallen naar een rijzige 100kg.

Dit vierde hij met onverwachte vreugdedansjes
en de haka-ceremonie die op zijn verjaardag
20.01.2018, eindigde door een faux pas tegen de
barkast (foto 1).

Dit ging beter met een oude toverformule van
Asterix uit de pharmacopie van Hein Van Poppel
(niet te koop en onverklaarbaar met Evidence
Based Medicine).

Het noodlot sloeg echter toe toen hij in april op
de spoed AZM werd opgenomen met septische
shock op een villeine longontsteking. Genezen na
5 dagen en nog eens 10kg lichter werd toch nog
een luchtwegeninfectie met Human
MetaPneunomia Virus in het labo bevestigd. Dit
was het begin van een chronische aandoening die
niet alleen gewicht maar ook spieren kostte.
Opgeven staat niet in zijn wapenspreuk en uit zijn
ziektebed werd hij overtuigd om een korte
inleiding te geven met tekst voor het
zorgpadproject dat op 22.09.2018 met succes
werd afgerond.

De fotoshop van onze Denis Louis kwam
aanvaardbaar over dankzij de expertise van onze
hoffotograaf en regisseur (foto2).

Dit bracht hem enkele collegiale troostbrieven
en zelfs twee met innige deelneming tot de 

realiteit.
De fastcheck leert ons echter dat hij genas en

nu teruggekeerd is tot zijn oude droom, manusje
voor alles in de vzw Wij Ook, vooral nu met de
geplande verhuis, als onze Lowie (foto 3). Op
29.11.2018 is het zover en we kunnen zeker
enkele vrijwilligers gebruiken om ons nieuwe huis
op te warmen en functioneel te maken (keuken,
bibliotheek, versieringen, enz.).

Zeker omdat onze handlanger Lowie, met
Movenbersnor, op vrijdag 16.11.2018 geopereerd
werd voor een ingeklemde liesbreuk (voor de
kenners de Lichtensteinoperatie). Hij laat het dus
even afweten maar zal zeker meevieren met de
geplande Café Santé op 19.12.2018 in onze
nieuwe zaal (Archiefzaal Maagdenhuis, Lange
Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen). In verloop en
te bespreken in de RvB. De zaal is vrij en Rik is
bereid om een programma voor te stellen.

Dank op voorhand van het secretariaat om in
december vrijwilliger te spelen bij de huiswarming.

Fake news ontdekt door
Fastcheck
Brigitte Dourcy-Belle-Rose,
Secretaris Wij Ook België vzw
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Inleiding
Patiënten met

prostaatkanker kunnen
gediagnosticeerd worden
met een gelokaliseerde
ziekte, maar ook met
metastasen op afstand.
Deze laatste groep
bedraagt in België
ongeveer 5-10% doordat
veel patiënten
opgespoord worden in
een vroegtijdig stadium
door een prostaat specifiek antigen (PSA) test. 

Bij het optreden van gemetastaseerde ziekte
worden de meeste patiënten behandeld met een
castratie, waardoor het testosterongehalte, het
hormoon verantwoordelijk voor prostaat-
kankergroei, daalt. Deze castratie kan gebeuren
door het heelkundig verwijderen van de teelballen
of door een biochemische castratie met
Luteïniserend Hormoon Releasing Hormoon
(LHRH) agonisten (vb. gosereline, leuproreline,
triptoreline) of antagonisten (vb. degarelix).

Bij patiënten met gemetastaseerde
prostaatkanker reageert de ziekte, afhankelijk van
bepaalde prognostische factoren, gedurende
ongeveer 12-18 maanden op
deze hormonale manipulatie.
Nadien komen de patiënten in
een castratie-resistente fase,
waarbij andere interventies
mogelijk zijn.
Behandelingsopties
van
gemetastaseerde
castratie-resistente
prostaatkanker
Op dit ogenblik zijn er

verschillende mogelijkheden om
patiënten met een
gemetastaseerde castratie-
resistente prostaatkanker, die
enkel een castratie kregen, te
behandelen. De keuze van

behandeling hangt af van patiëntfactoren en de
agressiviteit van de ziekte. 

Als de ziekte een traag verloop kent zonder
aantasting van organen, kan een hormonale
behandeling worden overwogen met abiraterone
acetaat in combinatie met prednison, waardoor de
aanmaak van testosteron volledig stilvalt, of
enzalutamide, dat de activiteit van de
androgeenreceptor moduleert. Uit
gerandomiseerd onderzoek (Tabel 1) is gebleken
dat beide behandelingen een verbeterde
overleving geven vergeleken met de controle arm. 

Het nevenwerkingsprofiel van beide
geneesmiddelen is iets anders, zodat dit de keuze
kan bepalen voor de individuele patiënt.
Frequente bijwerkingen van abiraterone acetaat
zijn hoge bloeddruk, perifere oedemen, diarree,
urineweginfectie en hypokaliëmie; deze van
enzalutamide zijn hoge bloeddruk, hoofdpijn,
opvliegers en vermoeidheid. Abiraterone acetaat
wordt daarenboven samen met prednisone, een
corticosteroïd toegediend, zodat het suikergehalte
in het bloed, zeker bij mensen met suikerziekte
dient te worden opgevolgd.

Als de ziekte een snel verloopt kent of er
metastasen in de organen zijn, kan
chemotherapie met docetaxel een

Wat is er nog mogelijk bij de behandeling van
prostaatkanker wanneer castratie faalt?
Dirk Schrijvers, Medisch oncologie, Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
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eerstelijnsbehandeling zijn. Hierbij krijgen de
patiënten 6-10 cycli docetaxel om de 3 weken
intraveneus toegediend om de ziekte te
controleren. Er zijn belangrijke neveneffecten op
het bloedbeeld, en haarverlies en vermoeidheid
kunnen als meest frequente nevenwerkingen
optreden.

Een andere behandeling is het gebruik van
immunomodulatie door T-sipuleucel. Bij deze
behandeling worden immuuncellen bij de patiënt
afgenomen en in het laboratorium gemanipuleerd
om prostaatkankercellen te herkennen en te
doden. Dit is een complexe en dure procedure,
zodat ze nog zelden wordt toegepast.

Een laatste behandeling is het toedienen van
een radioactief isotoop, radium-223, bij patiënten
met voornamelijk botmetastasen zonder grote
klier- of orgaanmetastasen. Op dit ogenblik wordt
radium-223 enkel aangeraden in een latere
behandelingsfase omwille van botcomplicaties en
een slechtere overleving als het gecombineerd
wordt met abiraterone acetaat.

Bij patiënten, die al behandeld werden met
docetaxel voor castratie-resistentie ziekte, werd
een gunstig effect beschreven op de overleving
met abiraterone acetaat, enzalutamide, T-
sipuleucel, radium-223 en cabazitaxel, een
chemotherapeuticum met een betere activiteit dan
docetaxel (Tabel 2). Ook het hervatten van
docetaxel (rechallenge) kan een gunstig effect
geven indien het interval van ziekteprogressie na
een voorafgaande behandeling met docetaxel
langer is dan 6 maanden.

Recentelijk is er een verandering gekomen in
de behandeling van patiënten met een
hormoongevoelige gemetastaseerde
prostaatkanker met
hoge tumorload of met
slechte prognostische
factoren. Deze
patiënten worden nu
behandeld met
castratie in combinatie
met 6 cycli docetaxel
of met abiraterone
acetaat in combinatie
met prednisone tot
ziekteprogressie. Als
de prostaatkanker
daarna resistent wordt
aan castratie, zijn er
nog geen goede
gegevens hoe deze
patiënten behandeld

moeten worden. Er zijn dezelfde opties als
hierboven werden vermeldt, maar patiënten die
abiraterone acetaat kregen, kunnen niet meer met
dit geneesmiddel worden behandeld. Het lijkt ook
dat patiënten die al docetaxel kregen voor een
hormoongevoelige gemetastaseerde
prostaatkanker, minder goed reageren op een
rechallenge met docetaxel. 
Behandelingsopties van
gelokaliseerde castratie-resistente
prostaatkanker
Buiten Europa worden patiënten die een

biochemisch recidief met PSA-stijging zonder
argumenten voor klier-, bot- of orgaanmetastasen
behandeld met een castratie. Sommige van deze
patiënten ontwikkelen een lokale castratie-
resistente prostaatkanker. Een recente studie
toonde aan dat als deze patiënten een
behandeling krijgen met apalutamide, een
androgeenreceptormodulator, het optreden van
metastasen op afstand kan worden uitgesteld en
dat de overleving verbeterd vergeleken met
placebo. 
Besluit
Bij patiënten met een gemetastaseerde

prostaatkanker, die niet meer reageert op een
castratie, zijn er verschillende
behandelingsmogelijkheden met een gunstig
effect op de overleving. De keuze van deze
behandeling is afhankelijk van de snelheid van
ziekteprogressie en patiënt-gerelateerde factoren. 

Er dient nog verder onderzoek te gebeuren
om de optimale behandeling en volgorde te
bepalen bij patiënten met een castratie-resistente
prostaatkanker.
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De prostaatklier is een
orgaan, omgeven door
een kapsel (het
prostaatkapsel), dat zich
tussen de blaas en de
plasbuis (urethra) bevindt.
Bij chirurgie bij prostaat-
kanker verwijdert de
uroloog het prostaat-
zaadblaasjescomplex (zie
rode lijn op de
afbeelding).

Bij de oppunt-stelling
van de lokale uitgebreidheid van prostaatkanker
beoordeelt de uroloog dit orgaan door middel van
een PPA (met de vinger langs de aars de prostaat
evalueren) en echografie, dit in correlatie tot de
PSA-waarde in uw bloed.

Daarnaast wordt bij de oppuntstelling van de
ziekte tegenwoordig steeds meer de MRI-scan
verkozen. Dit voor het opsporen van afwijkende
intraprostatische (d.i. in de prostaat) letsels.
Hiermee kan eveneens de lokale uitgebreidheid
beoordeeld worden, zoals in-/doorgroei door het
prostaatkapsel en ingroei in de zaadblaasjes of in
de omgevende organen, wat met echografie niet
beoordeeld kan worden.

De lokale uitgebreidheid van prostaatkanker
wordt hierop met een “T-stadium” aangeduid.
Hieraan wordt telkens een cijfer gekoppeld wat als
volgt dient geïnterpreteerd te worden:

- T1: zeer kleine tumor, niet voelbaar en niet
zichtbaar op beeldvorming

- T2: voelbare tumor, nog binnen het
prostaatkapsel

o T2a: in maximum de helft van 1 van de
prostaatlobben

o T2b: in meer dan de helft van 1 prostaatlob, maar
nog niet in beide

o T2c: tumor in de 2 prostaatlobben
- T3: tumor door het prostaatkapsel
o T3a: door het kapsel gegroeid aan 1 of 2 kanten
o T3b: in 1 of 2 zaadblaasjes gegroeid
- T4: tumor in blaas/endeldarm

(rectum)/urethra/bekkenwand
Na de voorgaande oppuntstelling wordt steeds

meer selectief gebiopsieerd op basis van de

beelden van de MRI-scan. Dit noemen we “MRI
fusion prostaatbiopsies”.

Wanneer de uroloog besluit, in samenspraak
met u als patiënt, over te gaan tot een
prostaatoperatie, dan spreken we van een
“radicale prostatectomie”, oftewel een volledige
wegname van de prostaat met zaadblaasjes. Dit
gebeurt steeds onder een algemene verdoving,
vaak gecombineerd met een ruggenprik. Deze
operatie kan de uroloog op twee methoden
uitvoeren:

- Open methode (via een grote verticale incisie
van de navel tot het schaambeen): zie afbeelding
hierboven

- Tegenwoordig vaker met de robot (langs 6
incisies van 1-1,5cm worden in het kleine bekken
werkinstrumenten ingevoerd die de uroloog via de
aparte console in het operatiekwartier bedient).
Deze techniek heeft verschillende voordelen,
waaronder minder pijn, minder bloedverlies en
snellere recuperatie dan via de open methode.

Chirurgische benadering van prostaatkanker
Xavier Mortiers, M.D. (Arts-specialist in opleiding urologie) en Hendrik
Vandeursen, M.D., PhD (Diensthoofd urologie GZA Antwerpen)
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Anatomie van de prostaat, bron UpToDate

Open radicale prostatectomie (Bron 1)
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Na het wegnemen van de prostaat wordt de
continuïteit tussen de blaas en de urethra hersteld
door middel van hechtingen en wordt er eveneens
tijdelijk een urinesonde geplaatst. U verblijft een 4-
tal dagen in het ziekenhuis na de ingreep.

Na een operatie kan de uroloog, op basis van
de microscopie, ook met zekerheid vertellen of het
prostaatkapsel al dan niet was aangetast en of de
eerste lokale klierstations in het kleine bekken
reeds aangetast bleken te zijn. Met andere
woorden kent men een correcte omschrijving van
de lokale aantastingsgraad aan de hand van het
operatiespecimen.

De klieren die tijdens de operatie kunnen
worden weggenomen (= lymfadenectomie) zijn
hieronder weergegeven. Verwijzend naar de “wait-
and-see”-houding die voor de laagrisico tumoren
van toepassing is (zie presentatie van Dr. Van de
Velde), is er steeds meer aandacht voor de
hoogrisico tumoren (Gleasonscore ≥8, PSA

>10ng/mL, lokaal uitgebreide tumor). Deze
kwamen voordien niet in aanmerking voor
chirurgie, maar hierbij is nu een alternatief (indien
chirurgisch-technisch operabel): de radicale
prostatectomie aangevuld met uitgebreide
lymfadenectomie. Langetermijnsresultaten zijn
nog in evaluatie, doch wordt de lokale controle
zeker bevorderd. Aanvullend aan de heelkunde
wordt bij deze uitgebreide tumoraantasting
adjuvante (d.i. na de operatie) radiotherapie en/of
medicamenteuze therapie opgestart, wat voor
elke patiënt individueel dient besproken te worden
op een multidisciplinair oncologisch overleg. De
uitgebreidheid van dit deel van de ingreep zorgt
voor een correctere stadiëring (hierover kan u
meer lezen in het artikel van de derde bron), maar
daartegenover staan wel complicaties zoals een
lymfocoele (opstapeling van lymfevocht), een
hematoom (bloeding), pulmonair oedeem (vocht
op de longen) of een letsel aan een van de
bloedvaten of zenuwen of de dichtbij gelegen
ureters (urineleiders).

Bronnenlijst
1. https://www.youtube.com/watch?v=gBKmx16CShY
2. https://www.martinhealth.org/robotic-prostatectomy-
surgery
3. Fossati N, Willemse PM, Van den Broeck T, van den
Bergh RCN, Yuan CY, et al., “The Benefits and Harms
of Different Extents of Lymph Node Dissection During
Radical Prostatectomy for Prostate Cancer: A
Systematic Review.” European Urology, vol. July 2017,
pages 84-109, 2017.
4.
http://anatomy.lexmedicus.com.au/pathologies/pelvis-
hip
5. Daniar K. Osmonov, Alexey V. Aksenov, Annkathrin
Boller, et al., “Extended Salvage Pelvic Lymph Node
Dissection in Patients with Recurrent Prostate Cancer,”
Advances in Urology, vol. 2014, Article ID 321619, 8
pages, 2014.
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Locaties incisies robot (Bron 2)

Klierstations in het kleine bekken (Bronnen 4 en 5)
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“Quo Vadis?”
“ ‘Monumental’ prostate care
breakthrough”
Tijdens een recent verblijf in het buitenland

wordt mijn aandacht tijdens het ontbijt getrokken
door een grote titel op de eerste pagina van ‘The
London Times’ van 22 oktober: “ ‘Monumental’
prostate care breakthrough”. Het betreft de
resultaten van een studie voorgesteld tijdens het
laatste congres van de ESMO (European Society
for Medical Oncology) in München, over een
doorbraak in de behandeling van gevorderde
prostaatkanker door radiotherapie.

Misschien een goed idee om in heel korte
items, de vorderingen van het afgelopen jaar
betreffende de behandeling van prostaatkanker te
overlopen. Mijn excuses voor het (soms
overdreven) wetenschappelijk jargon, daarom in
voetnoot een verduidelijking van de afkortingen.
PSA screening levensreddend
maar…
Een PSA screening is levensreddend maar

kan ook leiden tot overbehandeling. AS
vermindert overbehandeling bij laag risico PCa en
lost zo het voornaamste twistpunt op over PSA
screening. De beschikbare data tonen aan dat de
functionele resultaten van AS op oncologisch vlak
uitstekend zijn. Of AS ook een optie is voor
patiënten met een PCa Gleason 7 (ISUP 2 en 3)
moet nog bekeken worden. Het is echter ook zo
dat de huidige tumormerkstoffen zoals PSA,
PSAV (velocity, concentratieverandering in tijd),
PSADT (doubling time, verdubbelingstijd) en
PCA3 (prostate cancer antigen 3, urinetest)
onbetrouwbare triggers zijn om bij AS te beslissen
tot een behandeling over te gaan. In de nabije
toekomst zijn de nieuwe beeldvormingstechnieken
en de nieuwe biomarkers in ontwikkeling, zoals
PSA-gerelateerde parameters, het enzyme
TMPRSS2 (transmembraan protease serine 2),
PSA isovormen, humaan kallilreïne 2,
osteoprotegerine, en genetische tumormarkers
(gen DD3) veelbelovend.

Mannen met gunstige klinische en
pathologische evolutie na radicale prostatectomie
vertonen laattijdigere biochemische symptomen

van PCa recidief en hebben meestal een langere
levensduur. Bij patiënten met een niet
detecteerbare PSA waarde na 20 jaar zijn
biochemische tekens van recidief zeldzaam.
Daarom is het redelijk de PSA testen na een
radicale prostatectomie na 20 jaar niet meer uit te
voeren.
PET-CT
Een PET-CT waarbij gebruik gemaakt wordt

van de Ga-PSMA tracer om de precieze
lokalisatie en de uitgebreidheid van een
biochemisch gerecidiveerde - hiermee bedoelt
men een PSA toename (>0.2ng/ml) na een
prostatectomie of radiotherapie - PCa te bepalen
heeft een positieve predictieve waarde van meer
dan 85%. 
mpMRI
Een mpMRI onderzoek is zeer accuraat niet

enkel voor de diagnose van PCa maar ook om
een preoperatieve risico stratificatie (bv. een
nomogram, een UCSF-CAPRA score of een
D’Amico risico classificatie) te kunnen opstellen.

Een mpMRI toont bij 99% van de patiënten die
nadien een radicale prostatectomie ondergaan
klinisch belangrijke PCa letsels. 16% van het
totaal aantal klinisch belangrijke letsels worden
daarentegen gemist en bij 5% is het geschatte
volume te klein.

Er is een positieve correlatie tussen de
aanwezigheid van inflammatie bij biopsies van
goedaardig prostaatweefsel en de mogelijke
ontwikkeling van PCa op een later tijdstip.

Alhoewel dutasteride (°Avodart) niet
aanbevolen wordt ter behandeling van PCa,
hebben studies aangetoond dat de medicatie de
prevalentie en de progressie van de ziekte afremt.
Het werkingsmechanisme is nog niet volledig
duidelijk. Het prostaatvolume kan onder
dutasteride tot 25% verminderen. Op MRI is ook
vastgesteld dat de waarneembaarheid van de
PCa vermindert en dat de ADC van de tumor
toeneemt.
Focale therapie
40% van mannen met gelokaliseerde PCa

gediagnosticeerd met gerichte biopsie onder
mpMRI komen in aanmerking voor focale

In de schaduw van Kos
Dr. Luc Dewilde
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therapie. De accuraatheid van een MRI-US
(echografie) voor het bepalen van de patiënten
die in aanmerking komen voor focale behandeling
bedraagt 75%. 
Op metastase gerichte
behandeling (MDT)
Er zijn argumenten voor het toepassen van

MDT in geval van oligo-metastatische PCa. De
behandeling is niet op iedereen toepasbaar. Bij
patiënten met een korte PSA verdubbelingstijd en
Gleason 8 voor wie er geen lokale
behandelingsmogelijkheden zijn, heeft men twee
opties: MDT toepassen om het opstarten van ADT
te vertragen, of een kortdurende hormonale
behandeling combineren met MDT teneinde een
grotere invloed te hebben op de overlevingsduur.
Voor patiënten met een tragere PSA
verdubbelingstijd en Gleason <8 dient men
voorzichtiger te zijn, deze patiënten hebben een
zeer gunstige prognose en lopen het gevaar op
overbehandeling. 
mCRPC behandelen
De behandeling van mCRPC in eerste lijn is

een evolutief proces waarvan de complexiteit in
de nabije toekomst nog sterk zal toenemen. Men
beschikt tegenwoordig reeds over 6 verschillende
medicaties. 

1. Een eerste vraag is wanneer de
behandeling opstarten, wachten of snel
opstarten? 

Een PSA bepaling stelt ons in staat een CRPC
te ontdekken nog vóór er klinische metastasen of
symptomen optreden wat ons een langere
tijdsduur geeft.

Het toevoegen van bicalutamide (°Casodex)
aan de hormonale behandeling heeft echter geen
invloed op de OS en de verlaging van de PSA
waarde (bij 20% van de patiënten) is meestal van
korte duur. Veranderen van LHRH agonist kan
ook leiden tot lagere PSA waarden maar heeft
hoegenaamd geen invloed op de PFS of op de
OS. 

De TERRAIN-studie heeft aangetoond bij
asymptomatisch of matig symptomatisch mCRPC
patiënten dat inname van enzalutamide een 10
maanden langere PFS geeft dan bicalutamide.
Ook de STRIVE-studie toonde bij niet
gemetastaseerde CRPC zowel als bij mCRPC
een significante invloed van enzalutamide op de
progressie tov bicalutamide.

2. Is het te verkiezen chemotherapie toe te
passen of geven we de voorkeur aan de nieuwere
hormonale behandelingen?

Bij asymptomatische patiënten of bij beperkte
symptomen zijn abiraterone-acetaat (AA),
enzalutamide, of docetaxel in eerste lijn
aanbevolen. Als er symptomen zijn is doxetaxel
de eerste keuze.

3. Bij asymptomatische patiënten of bij
beperkte symptomen, aan welk product,
Enzalutamide of abiraterone-acetaat (AA), geeft
men de voorkeur en in welke sequentie zal men
ze toedienen (AA-enzalutamide of enzalutamide -
AA)?

Best gebruikt men eerst het meest actief en
minst toxisch product. Eerst enzalutamide
gebruiken zal een grotere invloed hebben op de
PSA daling, eerst AA (abiraterone-acetaat)
gebruiken zal de progressie meer vertragen. Er is
echter geen verschil in OS tussen de twee
producten.

4. Bij een mCRPC is er de keuze als
eerstelijnsbehandeling tussen docetaxel en
cabazitaxel. De FIRSTANA-studie heeft
uitgewezen dat docetaxel minder toxisch is en dus
als eerste keuze geldt.

5. Combinatietherapie in eerste lijn
(enzalutamide + AA en prednison) is niet
aangewezen gezien de hoge kostprijs en
afwezigheid van verschil in de PSA PFS (PLATO-
studie).

Een adjuvante chemotherapie (docetaxel) bij
niet gemetastaseerde hoog of intermediair risico
gelokaliseerde PCa vooraf behandeld met een
LHRH analoog en radicale prostatectomie en/of
radiotherapie geeft geen significant verschil in
biochemische progressie. (SPCG-13-studie)

Het opsporen van androgeenreceptor (AR)
stoornissen zoals AR-V7 (een RNA merker voor
een splice variant van de androgeenreceptor) in
circulerende tumorcellen bij patiënten met niet
viscerale mCRPC, voorafgaand aan een
behandeling met enzalutamide of abiraterone-
acetaat toont aan dat AR-V7-positieve patiënten
een zeer lage kans hebben om voordeel te halen
uit abiraterone-acetaat of enzalutamide. Het is dus
een goede prognostische merker voor het
aantonen van resistentie of respons op een
endocriene behandeling. (PROPHECY-studie).

Patiënten met PCa en positieve lymfeklieren
(Lnn) hebben een slechte prognose. Zij
ondergaan meestal een multimodale behandeling
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met, na radicale prostatectomie, een adjuvante
ADT therapie en radiotherapie. Patiënten met een
beperkte aantasting van de lymfeklieren (één of
twee positieve Lnn) die geen adjuvante
behandeling krijgen na radicale prostatectomie
hebben een 5 jaar overlevingskans van 94%.

Mutaties in kiemcellen (germline mutations) in
het DNA herstel (BRCA2) zijn geassocieerd met
een slechtere prognose bij mCRPC
(PROREPAIR-B-studie)

Bij patiënten met chemo-naïeve mCRPC is de
OS vergelijkbaar met een behandeling in eerste
lijn met carbazitaxel (25mg/m2) of docetaxel
(75mg/m2). Er is echter een hogere significante
respons vastgesteld met carbazitaxel. (FIRSTANA
studie)

Er is geen significant verschil in overleving
tussen het toedienen van AA (1g/d en prednison 5
mg/2xd) in vergelijking met het toedienen van
docetaxel (75mg/ m2 alle 3 wk, 6 cycli en
prednison 5mg/2xd) bij hoog risico PCa
behandeld met ADT en/of radiotherapie.
(STAMPEDE subset analysis)

Een behandeling met ADT gekoppeld aan
abiraterone-acetaat (AA) ,1g/d en prednison
5mg/d, toont een significante toename van de
overlevingsduur en een belangrijke vertraging van
de ziekteprogressie bij gemetastaseerde castratie-
gevoelige PCa (LATITUDE-studie). Ook is er een
duidelijke verbetering van de QOL vastgesteld,
meer bepaald op gebied van pijn en vermoeidheid
wat ook invloed heeft op de overlevingsduur. De
toevoeging van abiraterone-acetaat (AA,1 g/d en
prednison 5mg/d) aan intermittente ADT
behandeling (LHRH agonist) heeft een gunstig
prognostisch effect (significante toename van de
PSA-vrije overleving) bij een eerste biochemisch
recidief van niet gemetastaseerde PCa (na
radicale prostatectomie of radiotherapie). 

Intermittente of continue behandeling met ADT
bij M0-HSPC geeft een verbetering van de QOL
maar geeft geen verbetering qua overleving.
Vermits abiraterone-acetaat wel een verbetering
van de PSA-PFS en de OS tot gevolg heeft is een
combinatie van abirateroneacetaat en
intermittente ADT (LHRH agonist) te overwegen.

Een mHSPC heeft een slechte prognose.
Behandeling enkel met ADT (STAMPEDE studie)
geeft een beperkte OS, terwijl een behandeling
met ADT en toevoeging van docetaxel een
significante toename van de OS aantoont
(CHAARTED en STAMPEDE studie). In

vergelijking wordt de OS nog iets beter, maar
vooral de PFS en de FFS indien men AA
(abiraterone-acetaat) met ADT combineert.
(LATITUDE en STAMPEDE studie). Een
behandeling met docetaxel is kortdurend maar er
is meer kans op neutropenie terwijl een
behandeling met AA een aantal jaren moet
aangehouden worden, en de kans op
cardiovasculaire stoornissen ligt hoger.

Hoog risico gelokaliseerd PCa ( cT2c, PSA
>20 ng/ml, Gleason 8-10) en hoog risico lokaal
progressief PCa (cT3-4, cN1) hebben de slechtste
prognose, en zijn de agressiefste met de hoogste
mortaliteit. Tegenwoordig opteert men voor deze
groep meer en meer voor een curatieve
behandeling (radicale prostatectomie). Na de
chirurgische behandeling zijn de resultaten zeker
niet homogeen. Het zijn de patiënten met een
lymfeklierinvasie die na de ingreep het meeste
baat zullen hebben met een adjuvante
behandeling met ADT of radiotherapie.
Neoadjuvante hormonale behandelingen (een
associatie van apalutamide en degarelix) vóór de
prostatectomie kunnen ook een rol spelen in de
prognose (ARNEO studie).

Bij hoog risico M0-CRPC, die niet meer
antwoorden op ADT, met een PSA
verdubbelingstijd van < 10 maanden, is het risico
op metastase sterk gereduceerd door toevoeging
van apalutamide (°Erleada) aan ADT (SPARTAN
studie). De vastgestelde verbetering van de OS is
echter niet significant. Ook door toevoeging van
enzalutamide (°Xtandi) aan de bestaande
behandeling met ADT (PROSPER studie) is er
een gunstigere overleving vrij van metastasen,
maar geen duidelijke verbetering van de OS
vastgesteld.

Radiotherapie wegens recurrentie (PSA
stijging) na radicale prostatectomie en
lymfadenectomie toont een betere
overlevingsduur (OS) indien daarbij ook
bicalutamide als antiandrogeen wordt toegediend. 

Het toedienen van radiotherapie als adjuvante
behandeling bovenop ADT bij N1PCa patiënten
(positieve lymfeklieren) zou een verbetering van
de OS aantonen. De studies hieromtrent zijn
echter beperkt in aantal.

Bij mannen met PCa stadium T1 tot T3 is
moderne IMRT (75,6 - 79,2 Gy), met MRI-CT
fusie simulatietechnieken en doelgerichte dosis-
volume aanpassingen, geassocieerd aan een
significante lagere graad van rectale toxiciteit dan
conventionele IMRT (81 Gy) maar echter zonder
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een vermindering van de biochemische progressie
of OS.

Een immunotherapie met pembrolizumab (een
gehumaniseerd monoklonaal antilichaam tegen
PD-1), °Keytruda, driewekelijks 200mg i.v., bij
mannen met docetaxel-refractaire mCRPC die
reeds een endocriene therapie en een
chemotherapie hebben ondergaan, toont een
antitumorale activiteit met een aanvaardbaar
veiligheidsprofiel. Er waren betere resultaten
(ORR) bij BRCA1/2 en ATM mutaties.
(KEYNOTE-199-studie)

Homologe recombinatie deficiëntie door
germinale of somatische alteraties/mutaties in
BRCA1, BRCA2 en ATM genen treedt op bij 20%
van de patiënten met een mCRPC .De
gevoeligheid van PARP inhibitoren kunnen
hierdoor gestimuleerd worden en een duidelijke
anti-tumorale activiteit werd aangetoond. Een
studie met rucaparib (°Rubraca) 600mg/2xd, een
PARP inhibitor, toont gunstige resultaten bij
patiënten die progressie vertoonden na ADT en
docetaxel behandeling. (TRITON-2-studie). De
TRITON-3-studie moet verder zien of rucaparib
een alternatief kan zijn voor een behandeling met
abiraterone, enzalutamide of docetaxel bij
mCRPC patiënten met radiologisch bewezen
progressie.

Het circulerend celvrij DNA herkent de
multiclonale heterogeniciteit van BRCA2 mutaties
die bij gemetastaseerde PCa geassocieerd zijn
met een resistentie aan PARP inhibitoren (PARPi)
zoals olaparib of talazoparib die het DNA defect
zouden moeten herstellen. Testen met celvrij DNA
is een effectieve methode om PARPi resistentie
op te sporen.

De toevoeging van een PARP-remmer zoals
olaparib (°Lymparza, 300mg, 2x/d) aan AA bij
mCRPC patiënten die reeds chemotherapie
(docetaxel) hebben gekregen geeft een
significante stijging van de PFS (TOPARP-A-
studie) door de associatie met een HRR
(homoloog recombinatieherstel) van DNA
defecten. De OS bleef onveranderd. 

Recent is ook vastgesteld dat een
vermindering van de concentratie van het
circulerende celvrije plasma DNA (cfDNA)
hiermee geassocieerd is. Deze bevindingen
ondersteunen de rol van vloeibare biopsies als
een predictieve, prognostische biomarker bij
gemetastaseerde PCa.

Een behandeling met zes standaarddoses

(55kBq/kg) radium-223 bij chemotherapie-naieve
patiënten met mCRPC en symptomatische
botmetastasen is het optimale regime. Hogere
doses of langdurigere toediening zijn niet
geïndiceerd en vertonen geen klinisch voordeel
wat betreft overleving (OS) zonder
symptomatische skeletale events. Daarbij
verhogen ze op merkbare wijze de belasting voor
de patiënt.

Een vaccinatie door toediening van een
recombinant pokkenvirus vaccin (Prostvac-
Vaccinia en Prostvac-Fowlpox) aan mannen met
asymptomatische mCRPC heeft geen duidelijke
invloed op de overleving (OS)0 (PROSPECT-
studie)

Lexicon:
ADC Apparent Diffusion Coëfficient
ADT Androgeen Deprivatie Therapie
AR Androgeen Receptor
AS Active Surveillance, actieve opvolging
ATM Ataxia Telangiectasia Mutated (gen)
BRCA BReast CAncer (gen)
CAPRA CAncer of the Prostate Risk Assessment
FFS Failure Free Survival, afwezigheid van herval,
andere morbiditeit of andere systemische therapie
Ga-PSMA Gallium 68 Prostaat Specifiek Membraan
Antigen
HRR Homologous Recombination Repair, homoloog
recombinatie herstel
IMRT Intensity Modulated Radiation Therapy
kBq Kilobequerel (eenheid voor radioactiviteit van 10³
becquerel)
M0-CRPC niet gemetastaseerd castratie resistent
prostaatcarcinoom
M0-HSPC niet gemetastaseerd hormoon gevoelig
prostaatcarcinoom
mCRPC gemetastaseerd castratie resistent
prostaatcarcinoom
mHSPC gemetastaseerd hormoon gevoelig
prostaatcarcinoom
MDT metastase directed therapy, metastase-gerichte
behandeling
mp-MRI multiparametric magnetic resonance imaging
OS overall survival
PARPi poly-adp-ribose polymerase inhibitor
PD-1 is een transmembraaneiwit op het oppervlak van
T-helperlymfocyten
PFS progression free survival, progressievrije
overleving
QOL quality of life, levenskwaliteit
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Kennismaking met onze
nieuwe vergaderzaal te
Antwerpen
Onze “Prostaatdag” op 20 oktober 2018 verliep

vlot, de vier sprekers kregen een massa vragen en
er werd druk onder mekaar gepraat. Daar doen we
het voor.

Onze vroegere lokalen met burelen en
vergaderzaal, op één plaats, zijn nu opgesplitst in
twee locaties: de burelen in de Vrijheidstraat 32
Antwerpen en de bijeenkomsten voor de leden in
de multimediazaal van het Maagdenmuseum
Gasthuisstraat 33 Antwerpen. Dit is dicht bij de
vroegere plaats.

Deze zaal werd omgetoverd van een vroeger
magazijn en nog vroeger een slaapzaal voor de
meisjes, tot een prachtige zaal met veel mogelijke
toepassingen. Toen wij er bijeen kwamen waren de
muren nog versierd met een mooie
fototentoonstelling.

Alhoewel het voor het Maagdenhuis een
primeur was in hun nieuwe zaal een symposium te
laten organiseren, verliep de samenwerking met
het beheer zeer goed en wij zullen ons best doen
om dat zo te houden.
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Vernieuwing van het lidmaatschap
Wij Ook België vzw 2019

2019 is bijna ingezet. Waarschijnlijk wilt
u nog steeds op de hoogte blijven van alle
nieuwtjes om uw levenskwaliteit in stand
te houden. 
Niettegenstaande de levensduurte
behouden we onze tarieven: 

Lidmaatschap + abonnement
PROSTAATinfo: 20€
Steunend lid: 40€

Feel+ (wekelijkse bewegingsles): 
- Voor leden gratis. 
- Partner van leden: 3€ per jaar 
(verzekering).
Blijf Wij Ook vzw steunen en schrijf u
vandaag nog in: 

IBAN: BE78 4037 1493 0186
BIC: KREDBEBB

Alvast bedankt. Zo blijft u op de hoogte. 
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Geen onmiddellijke invasieve
behandeling voor laag risico
prostaatkanker
De constructieve aanpak voor laag risico

prostaatkanker (PSA <10ng/mL, Gleasonscore >-
6 stadium cT1/T2) werd geëvalueerd op 125.038
PCa-patiënten in het Veteran Administration
systeem in de VSA tussen 2005 en 2015. Met
conservatief is bedoeld WW (waakzaam wachten)
d.i. alleen behandelen zo er symptomen zijn en
AS (active surveillance) waar reguliere controles
met inbegrip van controle biopsies nakijken of er
tekenen zijn van tumorprogressie. 

Conservatieve aanpak zit duidelijk in de lift. Zo
zien we dat respectievelijk in het jaar 2005, 27%
van patiënten <65jaar en 35% van patiënten >65
jaar in 2015 tot 72% en 79% (P is <0.00001)
gestegen waren.

De reden werd gezocht in de gratis
behandeling door gesalarieerde dokters zonder
financieel voordeel alhoewel er nog grote
verschillen waren tussen staten onderling voor
alle patiënten van 39% in het zuiden tot 14% in
het Noordoosten van de VSA.

In Europa is de conservatieve aanpak sinds
lang een deel van de opties bij de diagnose van
prostaatkanker. Een digitaal rectaal onderzoek en
volume berekening met verdachte zones met
radiografie (MRI) of ultrasone controle (TRUS)
wordt meestal mee bepaald. 

In Europa een succesverhaal ondersteund
door de resultaten van de ERSPC (Europees
gerandomiseerde studie rond screening voor
prostaatkanker). Het zestiende evaluatiejaar werd
dit jaar gepubliceerd. 

Waar blijft de patiënt. Steeds euforisch bij het
goede nieuws. Nochtans treed twijfel op bij de
reguliere controles en geruststellende informatie
blijft nodig in de AS-fase gebaseerd op evidentie
en vertrouwen.

HotSheet, juli 2018, pag. 3
Nationale Consensus
richtsnoeren voor een rapport
over prostaatnaaldbiopsies
Knappe presentatie van de BWGUP

(Belgische Working Group Urologie Pathologie).
Nog steeds blijven er vragen rond de

histopathologische (microscopisch onderzoek op
weefsel) diagnose. Deze anatomische diagnose,
gekend als TNM-systeem (tumor, lymfeklieren,
metastasen), is complex, is niet altijd een
weerspiegeling van de prognose (evolutie van de
kanker) en soms zelfs niet van de diagnose
kanker. Bij enkele vaste tumoren bvb.
prostaatkanker komt een diagnose van kanker
niet overeen met een evolutie naar een
biologische actieve kanker die uiteindelijk
levensbedreigend wordt. 

Deze richtlijnen omvatten nieuwe concepten
over de histologie van prostaatkanker bvb.
intraduct en cribriform patroon in het
kankerweefsel. Ook de differentiatie of bepaling
van tumorgraad wordt het bekende
Gleasonsysteem aangepast met ISUP (Int. Soc.
Uropathology) die in 2016 een nieuw classificatie
van graad voorstelde. In dit ISUP-systeem, 5
graden, is graad 1 gelijk aan Gleasonscore 6.
Hierbuiten wordt ook rekening gehouden met
radiologische en ultrasone diagnose van
prostaatkanker. The final date set van het verslag
vereist antwoord op 23 vragen die uiteindelijk
kunnen eindigen in een standaard gestructureerd
rapport van prostaatbiopsies.

Een flinke stap vooruit in de diagnose en
therapiekeuze van prostaatbiopsies. De
consensus zal tijd en extra geld vragen. Nieuwe
inzichten in genetische informatie komen eraan.
Zij hebben zelfs de potentie, de histologische
diagnose te vervangen door een biologische
diagnose. Dit vraagt tijd maar intussen in
consensus samenwerken zal de klinische
therapeutische keuze zeker helpen. Niet vergeten
dat we nu gaan voor “survivorship”, leven in
levenskwaliteit van diagnose tot overlijden. Een
twistpunt de prostaatbiopsie langs perineale weg
verkiezen lijkt niet praktisch.

Belg. J Med. Oncol. 2018; 12(6) 279-286
Verpleegkundige specialisten
De regering heeft uiteindelijk een wetsontwerp

goedgekeurd voor verpleegkundigen die zeer
goed op de hoogte zijn van de medische
specialiteiten waarin ze jaren werken en sommige
taken van de arts kunnen en mogen overnemen. 

Voor iedere ingewijde in urologische zorg is
het duidelijk dat voor moeilijke sondages van de
blaas (meestal problemen in de pisbuis) men
beter is bij een geroutineerde verpleegkundige
dan een beginnend assistent. Dit is niet nieuw
maar ook in gespecialiseerde onderzoeken als
cystocopie (in de blaas kijken) of ultrasonografie
via de endeldarm bestaat er reeds een traditie van
verpleegkundige specialisten. Dit is routine in de
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Brigitte Dourcy-Belle-Rose 
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UK of Denemarken sinds tientallen jaren.
Certificaten bestaan al voor bvb. oncologische
verpleegkundigen.

Dat zij taken van de arts zullen overnemen in
supergespecialiseerde eenheden in de
gezondheidszorg komt eraan. En zeggen dat ik
amper een decade geleden voor de Provinciale
Commissie moest verschijnen voor het uitvoeren
van een rectaal digitaal onderzoek in het kader
van een Europese screeningsproject. De
waarheid gebied me te zeggen dat alles eindigde
met een glimlach en een voorzitter die mijn
prostaatbrochure in dank aanvaarde.

De Specialist 13.11.2018
Betere georganiseerde zorg
(management)
We staan even stil voor de start van de

laagvariabele zorg in Vlaanderen op 1.1.19
Vragen en antwoorden werden reeds

besproken in het RIZIV en FOD Volksgezondheid 
De VAS (Vlaams Artsensyndicaat) heeft reeds

onderwerpen vastgesteld: 
1. De principes van het nieuwe systeem:

algemene principes van het systeem van de
laagvariabele zorg. 

2. De patiëntengroepen: de verschillende
patiëntengroepen en de toepassingen van globale
bedragen volgens bepaalde kenmerken van
patiënten.

3. Het globaal perspectief bedrag: wijze van
berekening en evolutie van dit bedrag alsook de
invloed op revalidatie overeenkomst en de
accrediteren van artsen.

4. De verstrekkingen: op welke wijze
verstrekkingen zijn deze globale prospectieve
bedragen van toepassing.

5. Het facturatieproces: wijze van factureren
voor de verblijven ”laagvariabele zorg“, de
remgelden of de honorariumsupplementen.

6. Ondersteuning: ondersteuning voor de
implementatie van het nieuwe systeem.

7. Monitoring van het systeem: controle van
de correcte toepassing van dit nieuwe systeem.

De nadruk wordt zoals steeds afgelegd bij de
kosten van ons globaal gezondheidsbeleid. Hierbij
komt nog een kritische evaluatie voor erkenning
door een gespecialiseerde US company. We zien
een lang en moeizaam proces. Iedereen kent de
financiële overwegingen in het gezondheidsbeleid
in de VSA. De laatste druppel is de strijd van
Trump tegen Obamacare die een inhaalbeweging

lanceerde voor 40 miljoen patiënten.
USA Nieuwsbrief 9.11.2018
Ziekenhuisnetwerken
Aansluitend op het vorige punt van “hoeveel

geld blijft ter beschikking voor een modern,
sociaal gezondheidsbeleid”.

De verschillende ministers van
Volksgezondheid hebben een akkoord bereikt
over de verdeling van toekomstige 25
ziekenhuisnetwerken. In Vlaanderen komen er 13,
in Wallonië 8 en in Brussel 4.

Onmiddellijk reageren 7 Belgische
Universitaire Ziekenhuizen om te wijzen dat zoals
gewoonlijk het netwerk initiatief tot nog toe niet
voldoende ondersteund wordt door een
aangepaste financiering en de beloofde
budgettaire garantie. Ze wijzen op hun
verantwoordelijkheid inzake nieuwe
ontwikkelingen in geneeskundig beleid en
zorgsystemen waar ze reeds 200 miljoen euro
moeten besparen ondanks hun onderfinanciering.
Ze stellen scherp dat het management streeft
naar economische samenwerking die tegemoet
komt aan een businessmodel van status-quo
waarbij de patiënt als koopwaar dient.

Dit zijn de hoge noten in het concert waar de
kleine aspecten in een perfecte muzikale
uitvoering ook en zeker hun belang hebben. We
denken meer aan tariefzekerheid, directe en
indirecte kosten, belangenconflicten tussen de
partners en last but not least de pensioenbom
voor de statutaire gezondheidswerkers.

De Specialist 9.11.2018
Verband tussen appendix en de
Parkinsonziekte
Grote gezondheidsregistraties leggen soms

onverwachte verbanden. Een onderzoek op
1.689.000 Zweden die gedurende 52 jaar werden
gevolgd wijst de kleine, banale appendix
(aanhangsel dikke darm) als mogelijke factor in
het ontstaan van Parkinsonisme. Mensen zonder
appendix (na chirurgische wegname) hadden 25%
minder kans op Parkinson in landelijke gebieden
of kregen de ziekte drie jaar later dan het
gemiddelde. 

Volgens de auteurs zou de appendix een eiwit
bevatten (alfasynucleine) dat aggregaten vormt
die zenuwcellen kunnen vernietigen. De weg naar
de hersenen verloopt langs de centrale nervus
vagus. Een oorzakelijk verband is er niet maar in
het huidig denken van grote getallen (big data) en
de cruciale rol van het microbioom (onze
darmbacteriën) zullen er nog associaties volgen.
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Voorlopig uw appendix koesteren. 
Artsenkrant 13.11.2018
De darmen direct verbonden met
de hersenen
We lazen al een mogelijk indirect verband met

Parkinson in Zweden en nu lanceren vorsers de
ontdekking van een specifiek neuronaal circuit
tussen onze darmen en hersenen via de nervus
vagus. We weten al sinds 2015 dat hormonen
geproduceerd door neuro-endocrine cellen in de
darm via de bloedbaan in de hersenen geraken.
De verbinding in synapsen tussen deze cellen en
de vagale neuronen is aangetoond. Uit suikers
ontstaat glutamaat die meespeelt met reuk en
smaakzin. Het is duidelijk dat we een nieuw
gebied betreden waar kennis van ons microbioom
een rol speelt. 

De Specialist 8.10.2018
Er is een god voor kleine dingen
Zo dit waar is werkt een van zijn engelen,

Mieke Gelay, als pedicure in het Dienstencentrum
De Meersenier, St. Nicolaasplaats Antwerpen. Zij
werkt om vooral de ouderen comfortabel te been
houden, maar brengt vreugde door haar
optimistisch en vrolijk karakter.

Hierbuiten speelt ze Tante Kaat voor kleine
bobo’s. Zo beveelt ze azijn aan voor het genezen
van een schimmel, die de witte aanslag geeft in
de hoeken van de teennagels. Het werkt goed en
net. 

Daarbuiten herinnert ze zich van bompa dat
tegendruk op de operatiewonde na liesbreuk de
pijn bijna praktisch onmiddellijk verzacht. Ook
meegenomen.

Meer Miekes zullen bijdragen aan de
levenskwaliteit van de senioren. 

Persoonlijk relaas 10.2018 
Wij laten ons hoofd niet hangen
Philip en Marja Metselaers hebben een lerend

interview gegeven in ons Nederlands zusterblad
Nieuws. Het verhaal leest zoals we het allen
wensen. Interessante jobs, katten, tuin, koken,
lezen en boven alles hun twee kleinkinderen.
Marja klaagt van haar rug en Philip was nooit ziek
tot zijn 70 jaar.

In januari 2017 voelde hij zich moe en
doktersonderzoek en eerste behandeling gaf een
PSA van 30, 12 prostaatbiopsies bleken positief,
botscan negatief en 8 lymfeklieren werden
weggenomen voor controle. De behandeling
begon met hormoneninjecties gevolgd door 19

bestralingen. De nasleep bracht een super
blaasirritatie en bestendige darmlast.

De uroloog verwees hem voor hyperbare
zuurstoftherapie (de gekende tank voor duikers
met problemen). Hier kreeg hij 55 behandelingen
van 2 uur over 11 weken. Hij werd ook behandeld
voor letsels in de endeldarm. 

Philip is nu tevreden over zijn nieuwe controle
voor processen plassen en ontlasten. Zijn PSA is
ook 0,01. Hyperbare zuurstofbehandeling is
onbekend bij problemen na radiatie. Te onthouden
want het kan echt helpen. De meningen zijn
verdeeld. In Finland routine bij zware bestraling, in
België niet terugbetaald. De auteur zou graag van
u horen zo je deze behandeling kreeg via
aart.vandijk@planet.nl.

Nieuws (PKS), september2018
CM schrapt terugbetaling
homeopathie
Het christelijk ziekenfonds heeft het pakket

voordelen voor zijn leden herzien en vanaf 1
januari 2019 worden geen homeopathische
middelen meer terugbetaald.

Het ziekenfonds ankert het besluit aan het
grootste gezondheidseffect. Dit kan gaan over
terugbetaling van transport naar het ziekenhuis tot
meer terugbetaalde vaccins.

Het besluit realiseert een stop van
terugbetaling van 30% op homeopathische
geneesmiddelen. We kunnen een reeks reacties
verwachten van voor- en tegenstanders. In ieder
geval een beslissing die de toekomst aanduidt
van de geneeskunde naar “evidence-based”,
persoonlijke voorkeur en druk naar een
eenheidsbeleid met economische normen.

Artsenkrant, 16 november 2018

Aankondiging
NIEUW ADRES SECRETARIAAT
Vrijheidstraat 32 bus 13 
2000 Antwerpen
Tel: 03/645.94.44
Fax: 03/647.13.19
E-mail blijft ongewijzigd: 
wij_ook@hotmail.com
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† IN MEMORIAM †

Naar aanleiding van het overlijden van dhr. F.
Robson °03.09.2018, lid Wij Ook België vzw,
publiceren we met toestemming van zijn familie
één van zijn gedichten:

Oudejaarsavond
als weldra weer
de klokken
beginnen te luiden 

en we ons
van onze oude
gewaden ontdoen

laat ons dan
met z’n allen
het nieuwe bedruipen

en elkaar omhelzen
met een pas
geboren zoen

twee en vijftig lettergrepen
twaalf regels
en vier strofen
méér is niet nodig
om naar en kalender te verwijzen

F.J. Robson † 03.09.2018

Nieuwjaarswensen
Wij Ook vzw en de

redactie van PROSTAATinfo
wensen alle leden en lezers
een gezond en voorspoedig
2019.
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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 11 tot 12 h. te

Antwerpen # Interesse, tel. 03/645.94.44
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