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zorg en levenskwaliteit (lees artikel p.9).
De naamsverandering naar “Ontmoetings-

Centrum Antwerpen” werd dan ook unaniem
aanvaard door de algemene vergadering.

Het Medisch Huis op de campus AZ St. Elisabeth
werd eerst in 2001 OCA-huis waar velen
zelfhulpgroepen van patiënten een eerste warm
welkom vonden. Na de verhuis naar een
onafhankelijk lokaal wordt de benaming “Prostaathuis”
aangehouden als klemtoon op de aanwezige
expertise van Europa Uomo vzw en Wij Ook België
vzw. Onze OCA2 is verantwoordelijk voor het
Voorlichtingscentrum Gezondheid in de regio
Antwerpen om onze zwakke medeburgers in
samenwerking met de sociale diensten van de stad te
steunen.

Een nieuw secretariaat
Waar het invullen van onze OCA-activiteiten op

erkend gewaardeerde publieke opinie kon rekenen,
werd het jaar 2018 moeilijk om een nieuw secretariaat
te vinden. Eerst konden we uitkijken naar het Huis
Claes op campus AZ St. Vincentius, afgeblazen na
het afhaken van onze zusterorganisatie Naboram
vzw. 

Dan kregen we in september te horen dat een
geplande overgang naar het Marnixhuis niet kon
doorgaan. Het is dankzij de firma IRET (Botanische
Tuin Real Estate Developer) in onderhandeling met
Brigitte Dourcy-Belle-Rose (coördinator OCA vzw en
secretaris Wij Ook België vzw) dat we uiteindelijk
nieuw respijt kregen tot 29 november 2018 om te
verhuizen. Aan beiden onze diepe dank voor deze
ultieme steun.

Vervolg op pagina 9 
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In de realiteit van het dagelijks leven zien we
regelmatig hoe ideeën, projecten en pogingen ten
bate van nobele, maatschappelijke doelen uiteindelijk
toch falen of gewoon in stilte verdwijnen. Deze
vaststelling is zeker niet vreemd in het gezondheids-
beleid met inbegrip van de strijd tegen kanker. De
oorzaken zijn meestal van politieke, economische en
financiële aard waarachter beleidvoerders, die zich
afzetten tegen samenwerking, zich verschuilen. De
Europese Unie is een voorbeeld waar de aangesloten
landen nog steeds hun eigen, nationaal
gezondheidsbeleid voeren. 

Het is dan ook verstanding als actieve
patiëntenvereniging zich aan nieuwe realiteiten aan te
passen.

Wat de geschiedenis ons leert
Bij het lezen van het artikel over de 21e OCA-

nieuwjaarsreceptie, is het duidelijk dat we een nieuwe
koers moeten varen. Dit is geen falen, in tegendeel.
Het OCMW Antwerpen gaf reeds in 1985 de
verantwoordelijkheid over het Voorlichtingscentrum
Gezondheid aan het Oncologisch Centrum AZ
Middelheim, toen stichtend lid van de Europese
Organisatie van Kanker Instituten (OECI). Dit omvat
simpel de strijd tegen ziekte en behoud van
gezondheid. Later in 1997 nam ze het initiatief tot het
oprichten van het Oncologisch Centrum Antwerpen,
bedoeld om de krachten en initiatieven van al haar
ziekenhuizen samen te brengen inzake voorlichting
en initiatieven tegen kanker. Medische behandeling
wordt echter nooit gegeven en is voorbehouden aan
officiële erkende artsen en gezondheidswerkers.

De medische voorlichting werd stilaan maar zeker
overgenomen door professionele groepen en
voordrachten door de regionale en lokale artsen op
het niveau van de patiënten met nadruk op holistische
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Editoriaal: 2019 - Een nieuwe start voor
OCA2 en zijn partners
Louis J. Denis, Directeur Wij Ook België vzw
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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, mijn neef van 25 jaar waar ik
een zeer goed contact mee heb, heeft een
genderdysforie.

Hij heeft inmiddels een zeer lange weg
afgelegd gaande van de huisdokter, psycholoog,
androloog, chirurg.

De laatste stap is een vaginaplastie.
Het probleem wat hem nu enorm bezighoud is

dat enkele dokters een tegengestelde visie
hebben nml. of zijn prostaat al of niet dient
verwijderd?

Kunt u mij de juiste diagnose geven?

Beste Nonkel Frans,
Beslist een bijzondere vraag waarop een

gemakkelijk antwoord niet mogelijk is, trouwens,
je hebt nog geen gemakkelijke vragen gesteld.
Over genderdysforie, transseksualiteit, wordt dan
al wel gemakkelijker gesproken, daarmee is het
voor de persoon niet eenvoudiger om over kanker
informatie te vinden. 
Genderdysforie 
Het geslacht van een persoon wordt bepaald

tijdens de bevruchting van de eicel deze bevat
steeds een X chromosoom. De spermacel draagt
ofwel een X chromosoom of een Y chromosoom
waardoor papa het geslacht bepaalt. Indien de
spermacel die toevallig binnengeraakt een Y
chromosoom meebrengt is het genetisch geslacht
man is het een X chromosoom, dan is het een
vrouw.

Dit genetisch geslacht zal heel wat functies
bepalen en dat niet alleen in de seksuele sfeer,
primaire en secundaire geslachtskenmerken,
maar ook andere in bijvoorbeeld de
hormonenhuishouding. Alles samen maakt dat dat
een man eruit ziet als een man en een vrouw als
een vrouw. Maar naast het genetische geslacht is
er ook het “geleefde” geslacht, daar bestaan er
wel meer variaties en de harde macho is er maar
één van.

Het is vandaag niet langer zo dat zich anders
voelen dan de “doorsnee” man of vrouw een
ziekte zou zijn. Een man die zich tot mannen
aangetrokken voelt is niet ziek maar heeft een
andere geaardheid. Nochtans kan zo’n andere

geaardheid voor de man of vrouw problematisch
zijn en medische en psychologische hulp
vereisen. 

Daarbij komt het ook voor dat de persoon zich
niet kan identificeren met zijn genetisch geslacht,
met zijn geboortegeslacht. Dat kan zich op jonge
leeftijd bij een jongetje uiten door een voorkeur
voor meisjesspeelgoed, spelletjes, kleding en
gezelschap. Tijdens de groei kan deze voorkeur
evolueren, mogelijk verdwijnen. Het is ook
mogelijk dat deze onvrede met het genetische
lichaam zo sterk is dat de jongere, of de man
letterlijk een ander lichaam wil, we spreken dan
van “genderdysforie”. Vandaag is het mogelijk
voor een persoon met genderdysforie om die
droom om een ander lichaam te bekomen te
realiseren.

Figuur 1 toont het mannelijk uro-genitaal
systeem dat start bij de nieren en eindigt in de
plasopening. De eigenlijk geslachtsorganen zijn
verweven hiermee en bestaan uit de prostaat, de
teelballen in het scrotum, de penis en de
verbindingen. Zichtbaar zijn dan enkel de penis en
de balzak met daarin de teelballen. Bij de laatste
stap van de transformatie zal de chirurg een
vaginaplastie uitvoeren waarbij de transvrouw een
vagina krijgt waarbij weefsel van de penis en van
de balzak wordt gebruikt, de teelballen worden
verwijderd.

Een vraag van Nonkel Frans
Antwoord Erik Briers

PROSTAATinfo 18(2019)4 p-5

Figuur 1: Het mannelijk uro-genitaal systeem
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Hormonen
Een vaginaplastie is evenwel slechts de finale

stap in de transformatie van man naar vrouw. De
stappen daarvoor zijn even belangrijk om een
succesvolle transformatie te bekomen.

Het is duidelijk dat het hormonale systeem van
mannen en vrouwen niet hetzelfde is ook al gaat
het vaak meer om de hoeveelheid dan om de
soorten hormonen. Alle mannen en vrouwen
produceren zowel estorgenen als testosteron,
twee gekende sexhormonen. Maar vrouwen
produceren slechts heel kleine hoeveelheden
testosteron, bij te veel testosteron vertonen
vrouwen bijvoorbeeld ongewenste haargroei in het
aangezicht of hirsutisme. Bij mannen is de
hoeveelheid estrogeen dan weer erg laag. Figuur
2 toont het overzicht hoe deze hormonen
opgebouwd zijn vertrekkend van cholesterol.
Tussen androgenen (van andros man) en
estrogenen is er ook een overgang. Een kleine
vergelijking voor testosteron, volwassen mannen
hebben van 2,80-11 µg/L testosteron in hun bloed,
vrouwen 0,15-0,70. Een µg is één duizendste van
een mg en dat is op zijn beurt één duizendste van
een g, dus héél weinig.

Testosteron controle zit tussen de
oren
Bij de man en in letterlijke betekenis wordt de

productie van testosteron gestuurd vanuit de
hypothalamus, een klein kliertje in de hersenen
dat verbonden is met een tweede klein kliertje de
hypofyse eveneens in de hersenen. Zoals wij
allemaal ondertussen weten zal de hypothalamus
bij lage testosteron hoeveelheid in het bloed de
hypofyse een signaal geven om twee hormonen
(LH en FSH) in het bloed af te geven die de

PROSTAATinfo 18(2019)4 p-6

Genderdystrofie is een ernstige
aandoening die een langdurige
behandeling vraagt die kan

eindigen in vaginaplastie voor de
man. Bij deze behandeling wordt

het testosteron-gehalte op
castratieniveau gebracht
waardoor de “kans” op

prostaatkanker klein wordt.

Figuur 2: overzicht van enkele van de hormonen
vertrekkend van cholesterol. Beneden links de

mannelijke geslachtshormonen (androgenen), beneden
rechts de vrouwelijke estrogenen. Je hoeft geen

chemicus te zijn om te zien hoe erg deze structuren op
elkaar lijken.
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teelballen stimuleren om testosteron te
produceren en in het bloed vrij te geven. Indien de
hypothalamus vaststelt dat er genoeg testosteron
in het bloed circuleert stopt ze met de hypofyse te
stimuleren. Daardoor blijft het testosteron-gehalte
bij een man altijd ongeveer gelijk.

Figuur 3 toont dit mechanisme, een (+) is
positieve stimulering en een (-) is een afremming.

LH en FSH zullen bij de vrouw de eierstokken
stimuleren om estrogenen te produceren.

Anderzijds weten wij ook dat de bijnieren
eveneens kleine hoeveelheden testosteron
produceren en dat zowel bij mannen als bij
vrouwen.

Testosteron zal er voor de geboorte voor
zorgen dat penis en teelballen zich ontwikkelen
om tijdens de pubertijd echt aan de slag te gaan.
Testosteron zal zorgen voor een behaard gelaat
en lichaam, de ontwikkeling van een stevige
Adams-appel en een diepe stem. Penis en
teelballen groeien, er komen erecties en stevige
spieren. Met andere woorden testosteron zorgt
voor de typische mannelijke “look”. En daar wil de
man met genderdysforie nu net van af. Bovendien
zou hij ook borsten willen, geen beharing
enzoverder.

Estrogenen zorgen bij de vrouw voor de
vrouwelijke trekken zoals borstvorming, beperkte
lichaamsbeharing enzoverder.

Hormoonmodulerende
behandelingen
Een man met genderdysforie (gezien de vraag

spreken wij alleen over mannen met dysforie)
heeft, vóór dat hij enige behandeling ondergaat,
zijn “normaal” genetisch lichaam met alleen
mannelijke trekken. Daarnaast heeft hij weinig of
geen vrouwelijke trekken al komt het voor dat
deze mannen fijn gebouwd zijn en “van nature” er
wat vrouwelijk uitzien.

Om aan de ene kant de mannelijke trekken
zoveel mogelijk te onderdrukken en de vrouwelijke
te bevorderen worden deze mannen met
hormonen behandeld.
Estrogenen - estradiol
Deze hormonen maakt de man slechts in zeer

geringe mate vanuit androgenen. Er zijn meerdere
toedieningsvormen mogelijk maar in het lichaam
is estradiol het actieve bestanddeel.

Estradiol heeft naast zijn activiteit als
vervrouwelijkend hormoon ook een remmende
werking op de hypothalamus/hypofyse, maar niet
zo sterk als testosteron. Door estradiol met
andere preparaten te combineren kan testosteron
dalen tot in de buurt van het castratieniveau.
Testosteron
Dit is een hormoon dat wij heel goed kennen,

het stimuleert de groei van de prostaat en van
prostaattumoren. Maar het doet veel meer in een
mannenlichaam denk alleen al maar aan het
libido, de zin in seks maar ook kan een gebrek
aan testosteron tot erectiele dysfunctie lijden
enzoverder.

Bij mannen met genderdystrofie is het niet
gebruikelijk om de behandeling te starten met een
chirurgische castratie, de verandering naar vrouw
wordt heel gelijdelijk gerealiseerd door de activiteit
en hoeveelheid testosteron naar een
castratieniveau te brengen en anderzijds
vrouwelijk estradiol toe te dienen.

Daarbij worden geneesmiddelen ingezet die
wij kennen vanuit de behandeling van
prostaatkanker. Het doel is telkens hetzelfde,
testosteron naar castratieniveau brengen. Maar,
de nevenwerkingen zijn ook dezelfde, mannen
kunnen gynecomastie krijgen hetgeen in dit geval
niet als erg wordt ervaren, opvliegers enzoverder.
Daar komen ook voor sommigen psychische
problemen zoals depressie en eventueel
zelfmoordgedachten bij.
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Figuur 3: testosteronproductie in de teelballen wordt
door de hypothalamus gestuurd. EST staat voor

estrogenen die ook een remmende werking hebben op
hypothalamus/hypofyse. 

EST

-

-
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Transformerende chirurgie
Nadat de man een hele periode zijn uiterlijk

met behulp van hormonen heeft veranderd,
psychologisch is ondersteund, kan overgegaan
worden tot een onomkeerbare transformatie. De
penis en scrotum worden “gebruikt” om een
vagina te creëren en de teelballen worden
verwijderd. Dit is een vaginaplastie.

Na deze ingreep is de man chirurgisch
gecastreerd en valt zijn testosteron op het
overeenkomstige niveau. De voornaamste bron
van testosteron worden de bijnieren. De
transvrouw blijft natuurlijk estradiol nemen en
andere medicatie om de vrouwelijke kenmerken te
behouden.

Doordat het testosteronniveau op het niveau
van een vrouw zit, heeft de transvrouw daar de
gevolgen van zoals gebrek aan libido.
Borstkanker bij transvrouwen
Biologisch blijft een transvrouw een genetische

man en daardoor is de kans op borstkanker
bijzonder klein, wij weten dat bij mannen
borstkanker een zeldzame ziekte is. Voor
transvrouwen is het risico mogelijk wat hoger.
Prostaatkanker bij transvrouwen
We zijn nu bij de vraag van nonkel Frans, en

met het voorgaande kunnen we daar een
antwoord op formuleren. We hebben uitgelegd dat
bij mannen met genderdysforie er alles aan
gedaan wordt om het testosteronniveau zo laag
mogelijk te maken. Als we dan kijken naar de
behandeling van prostaatkanker moeten we
vaststellen dat in dat geval er op dezelfde wijze
gewerkt wordt.

De diverse preparaten die gebruikt worden
vóór de transformatie operatie hebben dat tot doel
evenals het laten ontwikkelen van de vrouwelijke
kenmerken.

We kunnen dan wel twee situaties
onderscheiden, mannen die zéér jong zijn bij de
transformatie en oudere mannen.

Bij jonge mannen in de puberteit zijn de
mannelijke kenmerken nog niet voluit ontwikkeld
en zal het effect op hun vrouwelijke kenmerken
belangrijker zijn. Dat geldt ook maar in mindere
mate voor jong volwassen mannen. Deze mannen
hebben een “jonge” prostaat waarin nog weinig
problemen zoals goedaardige hyperplasie,
prostatitis en prostaatkanker voorkomen. Door
deze mannen met testosteronverlagers te
behandelen vertragen we alle processen in de

prostaat met inbegrip van de ontwikkeling van
bijvoorbeeld prostaatkanker en de andere
pathologieën. De kans dat deze transvrouwen op
latere leeftijd prostaatkanker zouden ontwikkelen
lijkt daarom heel klein, kleiner dan voor mannen
die op een hogere leeftijd voor transformatie
hebben gekozen.

Bij oudere mannen is de situatie anders,
afhankelijk van de leeftijd van de transformatie
kan de prostaat al “problemen” bevatten zoals
hyperplasie, prostatitis en prostaatkanker.
Prostaatkanker heeft een lange ontwikkeling
waardoor we zouden kunnen stellen dat mannen
die zich op 50 jaar laten transformeren 40-50%
kans hebben op een prostaatkanker allicht in een
niet-diagnostiseerbare vorm. 

Door deze mannen met testosteronverlagende
geneesmiddelen te behandelen wordt de verdere
ontwikkeling van de tumoren sterk vertraagd.
Niettemin is het mogelijk dat er eens een tumor
zich verder ontwikkelt en resistent wordt aan de
lage testosteron waardoor er een gevaarlijke
prostaatkanker met mogelijke metastases kan
ontstaan.

Er zijn in de literatuur weinig rapporten
beschreven, in 2006 publiceerde Rebecca A. en
collega’s een casus van een transvrouw die na 41
jaar prostaatkanker kreeg met een PSA van 240
ng/mL. In hetzelfde artikel wordt melding gemaakt
van nog 9 gevallen. Prostaatkanker komt dus wel
voor bij transvrouwen maar heel zeldzaam, het is
een zeldzame ziekte geworden.
PSA meten?
Daar is geen evidentie noch richtlijnen voor

maar zoals steeds kan het geen kwaad om daar
vanaf 50 jaar mee te starten en de bepaling te
herhalen volgens het resultaat.
Besluit
Prostaatkanker komt voor bij transvrouwen

maar als een zeldzame aandoening. Opvolging bij
een uroloog met een degelijke kennis van de
problematiek is aangewezen.

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

1- Rebecca A. et al., Prostate cancer in a transgender
woman 41 years after initiation of feminization Jama
2006, 296 2316-2317
2- S. Weyers (UZ Gent) et al., Gynaecological aspects
of the treatment and follow-up of transsexual men and
women F,V&V in ObGyn, 2010,2 (1) 35-54
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Editoriaal: 
2019: Een nieuwe start voor het
OCA2 en zijn partners
Vervolg van pagina 3

Met André Deschamps als
voorzitter
Meer nog dan secretariaten en een

aangepaste hoorzaal te vinden, blijven mensen
meestal het probleem om  samen te werken.
Zeker bij patiënten met kanker en depressie
blijven effectieve raad en steun woorden in de
wind. 

Hier heeft André Deschamps internationaal en
nationaal faam verworven door zijn doordachte
aanpak van problemen, vol empathie en zonder
zweem van egocentrisme of haantjesgedrag. Om
die reden noem ik hem ‘Man van het jaar’ en niet
‘Patiënt van het jaar’. In zijn logica en praktijk
wordt elke patiënt een partner. Hij heeft door
moreel gezag, objectief oordelen, natuurlijke
vastberadenheid en gesteund door de kwaliteit
van zijn raad van bestuur de 23 landen van
Europa Uomo samengebracht naar een
patiëntgerichte koers. 

Misverstanden werden dan ook omgezet in
een open geest van wederzijds vertrouwen en
respect. Als nieuw unaniem verkozen lid van de
raad van bestuur OCA en voorzitter Europa Uomo
kwam er na een week een contract uit de bus
tussen OCA en Europa Uomo. Het contract is
zakelijk, klaar, met wederzijds vertrouwen en
respect en kan als voorbeeld dienen voor Wij Ook
– Nous Aussi – Wir Auch België waar met de vele
federale en regionale regeringen tegenstellingen
legio zijn en een patiëntenpolitiek nog veel geduld
en solidariteit vraagt.

De man die we ook in Wij Ook tot voorzitter
verkozen kan rekenen op zijn gezag van
rechtvaardigheid en charisma om samen met alle
vrijwilligers de juiste prioriteiten te leggen en er te
zijn voor patiënten.

Als Limburger preekt en zingt hij
bescheidenheid maar hij is zelfverzekerd en staat
volop achter het idee dat zowel Europa Uomo als
Wij Ook de  “The Voice of Men with Prostate
Cancer” moeten zijn.

We rekenen op al onze leden, sympathisanten
en gelijkgestemden om deze boodschap uit te
dragen. Op ieder van ons komt het aan.

PROSTAATinfo 17(2018)4 p-9

Nieuwjaarsreceptie OCA
vzw 2019
Brigitte Dourcy-Belle-Rose, 
lid Raad van Bestuur
Deze receptie in 2019 legt de nadruk op een

nieuw begin, een nieuwe lente en een nieuw
geluid in onze samenwerking in Antwerpen.

We hebben het vertrouwde Medisch Huis
OCMW Antwerpen vervangen door een nieuw
trefpunt, het Prostaathuis, in de Vrijheidstraat 32,
2000 Antwerpen. Tevens hebben we een de
vergaderzaal Roger baron Avermaete geruild, in
samenwerking met het Maagdenhuis, tot de
Archiefzaal van het museum voor onze grotere
evenementen. We danken de firma IRET,
Botanische Tuin Real Estate Developer, voor haar
belangeloze steun om de planning in 2018 in
goede banen te houden. Uiteraard danken we het
OCMW Antwerpen, de stad Antwerpen, al onze
partners en leden voor hun blijvende interesse en
steun bij al onze projecten in OCA1 en OCA2.

Een receptie zou niet feestelijk zijn zonder een
infosessie geregeld door onze ex en tevens
nieuwe voorzitter van OCA2, de heer Marco
Laenens. We laten hem graag aan het woord.

“Dames en heren,
Beste wensen voor 2019. Hartelijk welkom op

de 21e nieuwjaarsreceptie van OCA vzw.
Vandaag is een speciale dag in de historiek van
dit OCMW-initiatief, genomen in 1997 en
gedragen door niet alleen het OCMW, de stad en
provincie Antwerpen, maar ook door Vlaanderen
en de Europese Gemeenschap. We vonden het
dan ook gepast in deze mooie archiefzaal van het
Maagdenhuis, een renovatie die we delen met het
museum, even the denken aan OCA 1. Het
Oncologisch Centrum Antwerpen.

In tegenstelling tot mijn afkeer voor lange
speeches duurt deze herinnering wat langer daar
we willen beklemtonen dat de taak van medische
en vooral voorlichting prostaatziekten met steun
van onze partners Wij Ook vzw en Europa Uomo
vzw verder loopt in de huidige context van de
GZA-ZNA samenwerking en de universitaire
wereld.

Een beknopte historiek over de voornaamste
fasen in de overgang van OCA 1 naar OCA 2
werd samengesteld in enkele dia’s.
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Dr. E. Rubens toonde een ATV-reportage in
1999 over OCA (in absentie wegens hospitalisatie
– we wensen hem een spoedig herstel). In dat
jaar was hij stadsgeneesheer.

Ik meen dat uw begrip en steun voor OCA2
vzw na deze samenvatting duidelijk is.

De reden voor de naamverandering is
duidelijk. Er bestaat een optimale medische
voorlichting (universiteiten, artsenverenigingen,
verpleegkundigen) die we trouwens al jaren
gebruiken uit ons nationaal en internationaal
netwerk. Er blijft veel ruimte om de zorg voor
patiënt en medemens inzake levenskwaliteit te
verbeteren door de inzet en kunde van overheid
en zelfhulpgroepen. Samen met het
OntmoetingsCentrum Antwerpen of OCA2 vzw
staan we klaar om die noodzakelijke steun aan de
gemeenschap te geven.

Het keerpunt waar de patiënt partner wordt ten
bate van zichzelf en de gemeenschap. Samen
bereiken we meer.

Dank voor uw interesse en verdere steun.”

PROSTAATinfo 18(2019)1 p-11

Prostaatkanker: tijd voor een
nieuwe Europese strategie
André Deschamps, voorzitter Europa Uomo en Wij ook België

Feiten
30 miljoen mannen in Europa worden in hun

leven geconfronteerd met een diagnose van
prostaatkanker. Elk jaar sterven 75.000 mannen
aan prostaatkanker. Een vragenlijst onder onze
leden in 24 Europese staten toonde aan dat:

 Minder dan 50% van alle mannen is op de
hoogte van de ziekte.

 PSA-geleide vroegopsporing wordt door
zorgverleners in slechts 50% van de landen
gepromoot.

 Afhankelijk van het land, worden bij de
eerste diagnose in 20 tot 60% van de gevallen
metastasen vastgesteld.

 Een multidisciplinaire aanpak is slechts
gedeeltelijk beschikbaar, niet alle behandelingen
zijn in alle landen beschikbaar. Ongelijkheid van
zorg is de norm.
Verkeerde zuinigheid
Sommige landen ontmoedigen nog steeds

PSA-geleide vroege opsporing en beweren dat ze
hun burgers hiermee geen schade toebrengen.
De argumenten zijn meestal: minder kosten voor

het zorgstelsel, overbehandeling vermijden en dat
dit beleid geen invloed heeft op sterftecijfers.
“Mannen sterven niet aan, maar met
prostaatkanker”.
Minder kosten voor het
gezondheidszorgsysteem
Hier zijn enkele cijfers (België): een PSA-test

kost minder dan 10-25€ (afhankelijk van
terugbetaling); de kosten van een mpMRI
ongeveer 300€; behandeling in vroege fase PCa
ongeveer 5.000€. Behandeling in de late
gemetastaseerde fase: kosten voor een
verlenging van het leven van 2 jaar vanaf
100.000€. Ik moedig je aan om de berekening op
lange termijn te doen.
Overbehandeling
Overbehandeling was en is nog steeds een

probleem. Maar het hoeft niet zo te zijn. De
wetenschappelijke methoden zijn beschikbaar om
dit te voorkomen. PSA-resultaten worden nu veel
slimmer geïnterpreteerd dan vroeger. PSAD en
velocity zijn toegevoegd aan de toolbox.
Biomarkers kunnen hoog en laag risico
differentiëren. mpMRI detecteert significanter en
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negeert onbeduidende kankers. Dit vermindert
biopsies en overdreven diagnose. Actief
surveillance is een volwaardige behandeling en
vermijd agressieve behandelingen of stelt deze uit
met een aantal jaren.
Sterftecijfer
Statistieken tonen aan dat de daling van het

sterftecijfer, die enkele jaren geleden werd
waargenomen, niet langer afneemt. In sommige
landen zien we (cijfers 2015 en 2016) een
significante toename van de primaire detectie in
fase IV (geavanceerde en metastatische PCa).
Het kan niet anders of dat zal de sterftecijfers
negatief beïnvloeden.
Kwaliteit van het leven
Nog belangrijker en in wetenschappelijke

studies vaak niet meegenomen is de
levenskwaliteit van de patiënt en zijn partner.

Helaas hebben mannen geen invloed op het al
dan niet ontwikkelen van PCa, en ook niet of het
een langzaam ontwikkelende kanker met een laag
risico of een zeer agressieve kanker zal zijn. Wat
mannen (en beleidsmakers) kunnen beïnvloeden,
is een vroege detectie van de kanker.

Als je in een vroeg stadium wordt
gediagnosticeerd, wordt je kwaliteit van leven
beïnvloed, maar in veel mindere mate dan
detectie in een metastatische fase. Vooral
wanneer de behandeling wordt uitgevoerd in een
kankercentrum met ervaren chirurgen,
radiotherapeuten en oncologen.

Detectie in een metastatische fase betekent
een levenslange van hormoonbehandeling die de
volgende bijwerkingen heeft: impotentie.
vermoeidheid, osteoporose, verlies van libido en
in een latere behandelingsfase chemotherapie.
Een nieuwe strategie
Wij als patiënten dringen er bij onze politici en

beleidsmakers op aan om een verandering in de
strategie door te voeren op basis van drie pijlers.
Alle drie moeten tegelijkertijd worden
geïmplementeerd om de beste behandeling en
kwaliteit van leven te verzekeren met lagere totale
kosten. 

Deze pijlers zijn:
 Bewustwording vergroten
 Bevorder geïnformeerde PSA-geleide

vroege opsporing
 Zorg voor de behandeling van PCa in

multidisciplinaire kankercentra
Bewustwording vergroten
Het is noodzakelijk om

bewustmakingscampagnes te starten, zoals werd
gedaan voor borst- en dikke darmkanker. Mannen
en hun familieleden moeten zich ervan bewust
zijn dat PCa bestaat en dat een curatieve
behandeling mogelijk is, vooral wanneer deze in
een vroeg stadium wordt ontdekt.
Bevorder geïnformeerde PSA-
geleide vroege detectie
Het is belangrijk dat geïnformeerde mannen

actief worden aangemoedigd door de overheid en
professionals in de gezondheidszorg om hun
PSA-niveau te testen. Het wetenschappelijk
onderbouwde advies over wanneer te testen
wordt beschreven in de nieuw gepubliceerde
EAU-richtlijnen. Ze dringen aan op een individuele
vroege diagnose bij geïnformeerde gezonde
mannen met een levensverwachting van 10 tot 15
jaar. Als er een vermoeden bestaat van PCa op
basis van de PSA-test, moet een mpMRI worden
uitgevoerd voordat tot een biopsie wordt beslist.
De diagnose begint bij 45 tot 50 jaar, afhankelijk
van de risicoanalyse en de familiegeschiedenis.
Afhankelijk van de levensverwachting zou 70 jaar
niet altijd de einddatum van door PSA-geleide
vroege detectie moeten zijn.
Zorg voor behandeling in
multidisciplinaire kankercentra
Gezien de beste uitkomst voor mannen, is

behandeling in een kankercentrum met een
multidisciplinaire aanpak een must. Studies
hebben aangetoond dat de mate en ernst van de
bijwerkingen van behandelingen een functie is
van de ervaring van de chirurg en / of
radiotherapeut.

We verwachten dat kankercentra de patiënt
gerelateerde uitkomsten meten en laten
publiceren en vrij toegankelijk voor patiënten.

De vereisten voor deze kankercentra worden
beschreven in vele publicaties, zoals de position
paper van de European School of Oncology (ref.
1) waarin 40 verplichte en aanbevolen normen
zijn gedefinieerd.

Bijvoorbeeld: In een centrum voor
prostaatkanker moeten de volgende disciplines
deel uitmaken van het multidisciplinaire team:
uroloog, oncoloog, radiotherapeut, patholoog,
gespecialiseerde verpleegkundige, pleitbezorger,
psycholoog, coördinator klinische proeven,
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sekstherapeut, fysiotherapeut, geriater. Het
minimale aantal te behandelen patiënten is
gedefinieerd om voldoende ervaring te
garanderen.

Er zijn verschillende initiatieven genomen om
prostaatkankercentra op te zetten. Duitsland
bijvoorbeeld heeft zijn eigen vereisten ontwikkeld.
Vanuit een patiëntenstandpunt, zolang het
algemene idee wordt gehandhaafd en alle
behandelingen worden verzekerd, kunnen we met
deze ontwikkelingen leven.

Aangezien multidisciplinaire centra zich
voornamelijk in grotere steden bevinden, moeten
zij waar mogelijk met lokale gezondheidsdiensten
samenwerken. In nauwe samenwerking en onder
leiding van de centra kunnen sommige
vervolgacties op lokaal niveau worden uitgevoerd.
Dit is gunstig voor de patiënt omdat onnodig
reizen wordt vermeden.
Actieve surveillance
De ontwikkeling van een actieve surveillance

behandeling voor mannen met een laag risico van
PCa is essentieel om overbehandeling te
voorkomen en een optimale levenskwaliteit voor
de patiënt te verzekeren gedurende de jaren dat
hij in dat programma kan verblijven.

Het is belangrijk om te beseffen dat actief
surveillance een behandeling op zich is en
evenwaardig is aan elke andere behandeling in
fase I en fase II van de ziekte. Actief surveillance
moet niet worden verward met de “waakzaam
wacht” programma's in de latere stadia van de
kanker.

In de afgelopen drie jaar is er veel vooruitgang
geboekt en is er kennis opgedaan over het veilig
toepassen van actieve surveillance. De laatste
studies tonen aan dat tot 30% van de patiënten
met een laag of gemiddeld risico baat zouden
hebben bij deze behandeling. 
Conclusie
Sinds de PSA-test op de markt is gekomen

(meer dan een kwart eeuw) kan prostaatkanker
ontdekt worden in een vroeg stadium in plaats
van te wachten op symptomen die slechts
voelbaar zijn in een metastatische fase.

Deze vroege diagnose werd en wordt niet
altijd gedaan. Zij is afhankelijk van het initiatief
van de man zelf en wordt niet door elk
gezondheidsbeleid ondersteund. Bv. afgeraden in
België. 

We hebben nu de middelen en de

wetenschappelijke kennis om het beter te doen.
Door onze inspanningen opnieuw te focussen,
kunnen we leren van de fouten en het succes van
de afgelopen decennia. Een beter geïnformeerde
en georganiseerde patiëntenpopulatie staat klaar
om zijn deel te doen.

Referentie
1. Valdagni R, et al. Prostate Cancer Unit

Initiative in Europe: een position paper van de
European School of Oncology. Crit Rev Oncol /
Hematol (2015)

Het recht om vergeten te
worden…
Vervolg van het editoriaal in ons vorig
nummer
Erik Briers
In het editoriaal van ons december nummer

meldden wij met enige trots dat de overheid een
belangrijke beslissing genomen had over “ons”.

Het ging over ons recht dat men niet ad
eternam (tot in de eeuwigheid) rekening mocht
houden met onze ziekte, kanker. We willen
natuurlijk niet als persoon vergeten worden, maar
we willen wel dat men onze ziekte vergeet. De
gevolgen voor verzekeringen, leningen zijn
belangrijk.

We konden ook melden dat onze minister van
werk, economie enzoverder, de heer Kris Peeters,
een besluit klaar had om de
verzekeringswetgeving in die zin aan te passen.
Maar helaas, driewerf helaas, de regering is
gestruikeld en daarna gevallen met als gevolg dat
dit besluit niet zal worden omgezet in wetgeving,
of er moet een klein mirakel gebeuren.

Dus helaas, we wachten op de volgende
regering en parlement om één en ander terug op
de agenda te plaatsen.

Blijven hopen… en wordt vervolgd…

Hopelijk vergeten ze vlug dat ik gevallen ben…
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Op “mij” komt het aan
Inleiding
Een adequate gezondheidszorg moet kunnen

beschikken over een multidimensionaal
referentiekader, we noemen het een ‘holistische
benadering’, dat rekening houdt met de
samenhang en de interacties tussen zowel
biologische, psychologische als sociale factoren,
niet enkel bij ziekte maar ook bij gezondheid. De
patiënt, en niet enkel zijn ziek orgaan, moet
centraal gesteld worden. De mens moet steeds
voorgaan op het systeem en daarom is de zorg
van de toekomst een zorg waarbij zijn waarden
gerespecteerd worden. Uiteindelijk gaat het over
welke samenleving we voor onszelf willen.
“Power to the patiënt - Yes we
can!”
De patiënt is een partner naast de

zorgverstrekker, en met de deskundigheid en de
ervaring van beiden moeten zij uiteindelijk samen
tot de meest aangewezen en correct uitgevoerde
behandeling komen. Communicatie is hierbij een
primordiale factor. Persoonlijk contact tussen
dokter en patiënt zal in de toekomst wel steeds
belangrijk blijven, maar patiënten zullen meer en
meer een andere rol van de dokter verwachten,
meer als een soort coach of adviseur. Edgard
Eeckman, communicatiemanager en
woordvoerder van het UZ Brussel heeft het over
‘patiënt empowerment’, over responsabilisering en
zelfbeschikking. 

Patiënten die een behandeling krijgen moeten
beter geïnformeerd en meer betrokken worden in
het behandelingsplan en de trend is dat zij meer
en meer hun rol als makers van hun
behandelingsbeslissing (treatment-decision
makers) zullen kunnen en moeten opnemen. 

Er is echter een discrepantie tussen het geloof
dat de mondige patiënt evenveel macht zal krijgen
als de arts, en anderzijds de vaststelling dat er in
het ziekenhuis veel machteloze en passieve
patiënten worden gezien bij een consultatie. De
arts moet er zich wel van bewust zijn dat de
patiënt vaak geen goed inzicht heeft in, en het
moeilijk heeft met het afwegen van de voor en
nadelen van de verschillende
behandelingsmogelijkheden. De machtsbalans
weegt door in het voordeel van de arts want de
patiënt vertrekt bij een consultatie vanuit een

zwakkere positie. Maar de patiënt moet ook de
zelfkennis kunnen loslaten en vertrouwen hebben
in de expertise van de arts. 

Patiënten hechten veel belang aan autonomie
en onafhankelijkheid omdat we stilaan
geëvolueerd zijn van een samenleving waarin de
arts gekenmerkt wordt door een paternalistische
houding naar een meer egalitaire samenleving.
Het concept “patiënt empowerment” sluit aan bij
het idee van een egalitaire samenleving. Door
empowerment wil men de patiënt zoveel mogelijk
het gevoel van controle over zijn gezondheid
geven en hem in staat stellen autonoom en
onafhankelijk te kunnen beslissen over zijn
lichaam. Dit vanuit het idee dat afhankelijkheid
iets negatief is, maar in feite wordt afhankelijkheid
pas negatief als ze misbruikt wordt. Het is voor
iedere patiënt niet altijd goed om te beschikken
over alle informatie en kennis want niet iedereen
is gewapend om daar op de juiste manier mee om
te gaan, al moet de patiënt natuurlijk zelf de
uiteindelijke beslissing nemen. Veel artsen
verstrekken daarom informatie op maat van de
patiënt wat een houding is die in feite juridisch
botst met de wet op patiëntenrechten die stelt dat
de patiënt recht heeft op complete informatie. Op
maat informeren en communiceren omvat echter
ook dat een patiënt soms niet op de hoogte wenst
te zijn van een bepaalde diagnose, een element
dat overigens óók voorzien is in de wet op
patiëntenrechten.
“Het grootste probleem met
communicatie is de illusie dat ze
heeft plaatsgevonden”
(G.B.Shaw)
Bij artsen leeft soms de misvatting dat hun

kennis in vraag wordt gesteld. Het is echter niet
hun kennis maar wel hun legitieme autoriteit dat in
vraag wordt gesteld. Patiënten willen mee
beslissen en zij die dat niet willen, wensen op zijn
minst wel ingelicht te worden bij die beslissing,
wat is zeker essentieel als deze een belangrijke
invloed uitoefent op de levenskwaliteit van de
patiënt. 

Naast toegang krijgen tot alle informatie, gaat
het ook over verantwoordelijkheidszin en keuzes
maken. In de zorg krijgen we vaak te maken met
‘the paradox of choices’. Hoe kan de patiënt
bijvoorbeeld de drie behandelingsopties
interpreteren die zijn oncoloog hem voorstelt?
Vaak wordt de behandeling gekozen in overleg,

In de schaduw van Kos
Dr. Luc Dewilde
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vaak laat de patiënt de keuze ook over aan de
arts. Deze laat de keuze over aan de patiënt
omdat hij hem een gevoel van controle wilt geven
en niet over zijn hoofd heen wilt beslissen. Omdat
de vanzelfsprekendheid dat de arts beslist in
vraag wordt gesteld, is de intrinsieke motivatie van
de patiënt des te belangrijker. Het vraagt de arts
tijd om de patiënt te overtuigen van het nut van
een behandeling, maar hiermee bevordert men
anderzijds ook de therapietrouw. Veel van onze
ziektes komen echter voort uit ongezond gedrag,
gedrag dat we moeilijk of niet willen aanpassen.
Als patiënt controle willen verwerven, betekent dat
dus ook de verantwoordelijkheid opnemen voor je
eigen gezondheid.

Als we patiënt-empowerment willen bereiken
moeten arts en patiënt daar samen aan werken.
Het gezamenlijk doel is hetzelfde, namelijk de
beste gezondheid voor de patiënt bereiken. Dat
lukt enkel door te communiceren, niet door vast te
houden aan een machtsrelatie en
machtsuitoefening.
Beleving
“Niet wat je niet weet brengt je in
moeilijkheden, maar dat waar je
zeker van bent en anders is dan
je denkt” (Mark Twain)
Patiënten vinden het evident dat ze goede

medische zorg krijgen, maar de beleving heeft
ook een grote impact. Als zorgorganisatie kan je
denken vanuit de beleving van de patiënt door
met hen samen te zitten op een doorgedreven en
continue manier wat natuurlijk een andere
mentaliteit vereist en een participatieve manier
van denken. De grootste hindernis om dat te
realiseren is de terreinbewaking, de egotripperij
en de angst voor machtsverlies die ook in de zorg
nog teveel aanwezig is. De verantwoordelijkheid
om de service in het ziekenhuis te verbeteren ligt
bij iedereen, niet alleen bij de artsen maar ook
eerst en vooral bij de zelfhulporganisaties zelf.

Dat betrekken en luisteren mag ook niet
beperkt blijven tot ad hoc momenten maar moet
de vanzelfsprekendheid zelf worden. Patiënten
vragen ook meer transparantie. Het digitale
samen met de actieve inspraak van patiënten
moet worden ontwikkeld en de behoeften van
patiënten moeten correct begrepen worden. We
moeten een ziekenhuislandschap zien te bereiken
dat een hoge zorgkwaliteit combineert met goede
service die vertrekt vanuit de beleving van de
patiënt en de zorgkwaliteit laat meetellen. 

De patiënt is de enige die een holistische visie
heeft op zijn zorgtraject, hij is de specialist in het
patiënt zijn en moet dus vanzelfsprekend van

nabij betrokken worden bij het ziekenhuisbeleid tot
op het niveau van elke dienst en met wederzijds
respect. De patiënt vraagt betrokkenheid, dat er
naar hem wordt geluisterd met eerlijke aandacht.
Hij vraagt ook respectvol en menswaardig
behandeld te worden en samen met de arts te
kunnen beslissen. Aandacht voor de persoon en
rechtstreeks contact is van het grootste belang in
het genezingsproces. In een holistisch mensbeeld
betekenen lichamelijkheid en zintuiglijkheid een
belangrijke factor in de genezing van de mens in
zijn geheel. Gezondheidszorg is inderdaad geen
exacte wetenschap omdat ze ook te maken heeft
met relaties en emoties, met economische,
ecologische, sociale en culturele contexten, met
zingeving en al deze factoren beïnvloeden elkaar.

De zorg moet ook zo dicht mogelijk bij de
patiënt thuis aangeboden worden. Algemene
ziekenhuizen nemen nog enkel tweedelijnszorg
voor hun rekening en universitaire ziekenhuizen
focussen zich uitsluitend op tertiaire zorg en
worden in feite vooral expertise- en
speerpuntcentra.

De doorverwijzing naar een ziekenhuis mag
echter een ethische patiëntenkeuze nooit in de
weg staan. Privacy blijkt ook een bekommernis,
alle direct betrokken zorgverstrekkers moeten
toegang hebben tot het medisch dossier maar
waar wordt het opgeslagen en wie beheert het?
Zorgorganisaties moeten daarover transparant zijn
en ook het zorgaanbod moet één transparant,
coherent, overzichtelijk en op elkaar afgestemd en
gecoördineerd geheel worden waardoor het een
beter antwoord is op de holistische en preventieve
zorg die de mens vraagt.

De vrees bestaat ook dat een overdaad aan
technologie ten koste zou gaan van de
menselijkheid van de zorg. Men moet daar dus
een evenwicht in vinden én het menselijke
aanwezig laten waar dat essentieel is. Patiënten
aarzelen indien robotten mensen zouden
vervangen omdat ze de voorkeur geven aan
menselijk contact, zeker bij ziektes met een grote
impact op het leven van de patiënt en zijn
omgeving. 

De evoluties in de geneeskunde komen ook
aan bod zoals bijvoorbeeld de personalisatie van
de zorg via het genetisch profiel en de verhoging
van preventie via genomics. Dit leidt tot een
ethische discussie want niet elke patiënt wenst
proactief geïnformeerd te worden wanneer hij
genetisch voorbestemd is. Meerdere patiënten zijn
kritisch hoe er wordt omgegaan met zeldzame
ziektes zeker als de diagnose nog niet vastgesteld
is of als een ziekte nog niet formeel erkend is.
Evidence-based richtlijnen mogen geen keurslijf
worden die een individuele diagnose in de weg
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staan en er wordt gepleit voor een combinatie met
conscious-based geneeskunde. Terwijl artsen
gefocust zijn op medische zorg is de mens meer
gefocust op beleving en welbevinden. De zorg
van de toekomst vraagt dus een combinatie van
beide. We zien ook een verschuiving van
ziektezorg naar gezondheidszorg, van curatief
naar preventief, van sick care naar healthcare. 
“Don’t Google it!”
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,

Volksgezondheid en Gezin, verwoordde het als
volgt in “De rode draad in het Nieuwe Welzijn”:
“Wij moeten ijveren voor meer zorg op maat en
voor de vermaatschappelijking van de zorg. Het
beleid berust op een visie van het op lange
termijn in stand houden van een zorgzame
samenleving. Niet de logica van de organisatie
maar het perspectief van de patiënt moet de zorg
bepalen. Zorg hoort thuis in de samenleving, het
hoort bij het leven van elke dag, in het gezin, de
buurt, op het werk. Zorg is pas goede zorg als de
betrokkene ook het authentieke gevoel heeft iets
te betekenen voor anderen, en erbij te horen. Er
is een verdere verschuiving nodig van residentiële
naar ambulante zorg, en ook naar preventie,
vroeg-detectie en vroeg-interventie.”

Het surfen naar medische informatie op het
internet niet in het minst op sites als Dr. Google is
razend populair maar leidt vaak tot desinformatie,
verkeerde interpretaties en paniek. De Vlaamse
overheid startte hierover een vijftal jaren geleden
zelfs een campagne ‘Don’t google it’. De link
raadde aan jezelf niet ziek te googelen maar
liever naar betrouwbare bronnen te grijpen zoals
de eigen huisarts.

Een patiënt wenst ook dat de
ervaringsuitwisseling met lotgenoten wordt
gefaciliteerd, het idee neigt eigenlijk naar crowd-
sourcing in de zorg. Patiënten voelen de nood
aan persoonlijke begeleiding en er wordt
gesuggereerd om ook patiëntenverenigingen
daarbij in te schakelen. Patiënten merken ook op
dat er meer gefocust moet worden op preventie.
Ze vermelden ook dat zij het vandaag niet
gemakkelijk hebben om de behandelingskwaliteit
te beoordelen, en er dus nood is aan duidelijke
kwaliteitsindicatoren van het behandelingsaanbod. 

Sedert een drietal jaren bestaat er ook een
patiëntencommissie die in nauwe samenwerking
met een biomedische commissie samen beslist
welk kankeronderzoek financiering krijgt. 

Het Vlaams Patiëntenplatform ontwikkelde
vorig jaar “De Doelzoeker”, een communicatietool
waarbij de patiënt centraal staat vooral bedoeld
om te communiceren met de zorgverleners
teneinde de levensdoelen van de mens als patiënt

te bepalen en hierop de zorg voor de toekomst uit
te zetten. Het is ook een hulpmiddel om de patiënt
verder te begeleiden in zijn behandeling. 
Besluit 
“Verwacht geen ander antwoord
dan dat van jezelf” (Viva la
Liberta, film van Roberto Ando,
2013)
Het lijkt erop dat patiënten zich vandaag vaak

nog buitenstaander voelen in het eigen
zorgproces en in het zorgaanbod in het algemeen.
Patiënten hebben veel ideeën en het is daarom
essentieel dat het zorgaanbod van de toekomst
wordt uitgetekend samen met de patiënten, terwijl
vandaag nog te veel voor hen of in hun plaats
wordt gedacht. Het zorgaanbod moet meer oog
hebben voor de beleving van de patiënt. Vandaag
is het nog te veel biomedisch geïnspireerd.
Enerzijds heeft dit met de logistiek van de
zorgomgeving te maken en kan worden
geïnterpreteerd als een vraag om een healing
environment. Anderzijds is het ook gerelateerd
aan de informatie en de communicatie met de
patiënt die toegankelijk en laagdrempelig moet
zijn.

De mens komt in de toekomst echt centraal te
staan in de zorg. In de nabije toekomst draagt hij
zijn gezondheidstoestand in een digitaal medisch
dossier overal en een leven lang met zich mee via
de chip op zijn ID. Hij heeft er toegang tot en
meer nog: hij is er de eigenaar van. 

De gezondheid van een mens wordt de eerste
bekommernis van hemzelf èn alle betrokken
zorgenverstrekkers samen. Hij moet geholpen
worden om meer en voldoende inzicht te hebben
om de informatie over zijn gezondheidstoestand
correct te kunnen interpreteren. De mate van
betrokkenheid is de vrije keuze van de mens zelf.
Arts en patiënt zijn partners die de behandeling
co-creëren vanuit een holistische visie op de
mens die zonder betutteling als “expert-patiënt”
beschouwd wordt, hij is immers deskundig zowel
in het hebben van een ziekte als in het krijgen van
de behandeling. 
ZORG 2030
(www.zorg2030.be) is een denktank die van

september 2017 tot en met april 2018 liep op
initiatief van het UZ Brussel met het doel ideeën
en visies te verzamelen over de toekomst van de
zorg en meer bepaald over welke zorg wij, als
maatschappij, in de toekomst willen beschikken.
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Supermarkten gaan medische
hulpmiddelen verkopen
Het gaat vooral over steriele materialen zoals

verbanden en sonden. De bedoeling is de
toegang tot deze producten te verbeteren en de
prijs te verlagen zegt minister van
Volksgezondheid Maggie De Block.

In ons land werden deze producten enkel door
apothekers verkocht. Deze hebben wel bezwaren.
Zo er deskundige uitleg nodig is, zullen de
mensen toch bij hun apotheker blijven
aankloppen! Die is dan wel gratis zeker.

Ook voorgeschreven hulpmiddelen moeten bij
de apotheker gehaald worden. Anders geen
terugbetaling!

Deze maatregel gaat terug naar de tijd dat
geneesheren ook zelf een apotheek beheerden
maar is nu een Europese verordening van 2017.
Deze verordening garandeert het vrij verkeer van
medische hulpmiddelen binnen de Europese
Unie.

Beste patiënt, het is tijd dat je de “drugstore” in
de VS leert kennen. Meestal 99,8% store en de
apotheek ergens achterin te zoeken. Wie gelooft
in de huisapotheker in deze evolutie krijgt een
abonnement op Fabeltjeskrant.

Benieuwd hoe de artsen reageren?
Artsenkrant, 29.01.2019
Switch to Hope
Dit nieuw initiatief werd opgericht om de

dagelijkse frustraties van een kankerpatiënt te
verlichten door er over te praten en aandacht te
geven van de gezonde mensen in onze
samenleving. Het basisprobleem blijft uiteindelijk
dat de complexiteit van de huidige geneeskunde
aan de gezondheidswerkers, zeker artsen en
verpleegkundigen, geen tijd laat om het
zorgaspect van een behandeling te begeleiden.
Deze onmisbare taak wordt grotendeels
overgenomen wegens te weinig gespecialiseerde
krachten, bv. psychologen, door de mantelzorgers
en patiëntengroepen. De klachten van de
patiënten behelzen voor 80% chronische
vermoeidheid, 48% heeft moeite met een
veranderd lichaam, 39% voelt zich een last voor
familie en vrienden, 35% heeft minder eetlust,
33% vindt te weinig psychosociale steun en 37%
heeft moeite wegens het effect van de kanker of

behandeling op hun intieme relatie. Zelfs in het
“gewone dagelijkse leven” hebben kankerlijders
moeite met banale opmerkingen als “je ziet er
prima uit” of maken ze zich zorgen bij genezing
(toch de helft van kankerbehandelden in 2019)
over re-integratie in de normale samenleving en
werk.

De mantelzorgers moeten dan nog eens
trachten hun beproeving de baas te blijven en een
depressie/burn-out te vermijden. Een detail op de
Werelddag tegen Kanker maar belangrijk in het
echt genezen van deze ziekte.

De Nieuwe Gazet, 04.02.2019
Een 10-minuten consultatie
U weet het of misschien toch niet. De directies

in de ziekenhuizen zien efficiency/efficacy
(Engelse termen werken goed bij financiële
problemen) in consultaties waar de arts gemiddeld
10 to 15 minuten tijd heeft om een patiënt te
helpen. U leest goed: 6 patiënten per uur. Is dit
haalbaar?

De Nederlandse De Volkskrant deed een
poging om dit vraagje op te lossen. Een
consultatie bevat de voorbereiding, de patiënt
halen, de klachtpresentatie, anamnese lichamelijk
onderzoek, verwerking in het
informaticasysteem/medisch dossier, beleid en ja
ook handen wassen.

Deze factoren werden per seconde berekend,
bv. anamnese (ondervraging klachten) van 1 tot
2,5 minuut en het lichamelijk onderzoek 2
minuten. Vraag dus nooit aan een senior om zijn
broek uit te doen.

De conclusie, mogelijk extra duur 51 minuten.
Hoeveel uren consultatie wenst u per dag, per
week?

De Specialist, 16.07.2018
Pilootproject tegen burn-out in
banken en ziekenhuizen
Dit project gaat in op een brandend probleem,

op de burn-out (uitgeblust) status van meer en
meer werknemers. Het is een initiatief van Fedris,
het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, en
zal drie jaar duren. Het opzet is een
begeleidingstraject uit te werken dat moet toelaten
werknemers in een eerste fase van burn-out te
behandelen. De behandeling is geschat op 9
maanden met sessies van psychologen,
kinesisten en aanverwante specialisten als
stappen naar een herstel met een begeleider.

Het wordt tijd dat de afstomping door te veel
druk, te veel uitdaging, te veel onzekerheid en
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meestal te weinig tijd en te weinig middelen
aangepakt wordt. Ook andere initiatieven als
dokter4dokters dienen gesteund.

De mens dient benaderd in de werknemer.
De Specialist, 18.01.2019
Vivel zag het levenslicht
Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn werd

gesticht als expertisecentrum voor de 60
eerstelijnszones die in Vlaanderen vorm en
inhoud krijgen. Het doel is het verzamelen en
ontsluiten van informatie, data voor de
eerstlijnsactoren en ontwikkelen van strategieën
die hier ondersteuning bieden. Hierbij dient het de
zorgvertrekkers te coachen en advies te
verstrekken, de bevolking te sensibiliseren en
innovatie te stimuleren.

De Koning Boudewijnstichting ontfermt zich
over het project en lanceert tevens een
“Academie voor de eerste lijn” geboren uit het
Fonds Dr. Daniël De Coninck (volgens de
modetrend Primary Care Academy – PCA).

Ook het Vlaams Patiëntenplatform en het Wit-
Gele Kruis zijn erbij betrokken.

Een forse stap in de goede richting maar
waarom niet alle structuren deelnemen blijft
steeds een vraag in een kleine gemeenschap als
Vlaanderen. Zijn er ook patiënten bij betrokken. U
weet het toch de patiënt is een partner geworden.

Artsenkrant, 17.01.2019
Eerstelijnszorg in Vlaanderen
Alle eerstelijnszones in Vlaanderen zakken op

19 maart af naar de Elisabethzaal in Antwerpen
om de ervaringen, tips en kennis over de
eerstelijnszones met elkaar te delen. U kan
daarbij deelnemen aan werksessies over de taken
en uitdagingen waar u als eerstelijnzone voor
staat, deel uw ervaringen in intervisiesessies,
maar vooral … grijp de kans om bekende en nog
onbekende gezichten uit andere eerstelijnszones
te ontmoeten.

BVAS, 18-24.01.2019
Kankersterfte 2016
De laatste cijfers over overlijden werden

vrijgegeven door Statbel, het Belgisch
statistiekbureau. Hart- en vaatziekten blijven de
lijst van doodsoorzaken leiden met 27,7%
ondanks enorme successen. Ironisch uiteraard
dat de verbeterde overleving van deze
aandoening de levensduur verlengt en hoe ouder
hoe meer kanker, nu op 26,4%, samen met
longziekten (tabak). Borstkanker stijgt om

dezelfde reden (+ 2,8%) wijl prostaatkanker
overlijden 1,4% van alle doodsoorzaken betreft en
een vermindering is van 0,5%.

Succes in de kankerbestrijding is duidelijk
maar de strijd naar genezing met herwonnen
levenskwaliteit blijft een uitdaging en vraagt een
totale aanpak. Het doel van de huidige
behandeling is “survivorship”. Deze
Angelsaksische term betekent overleven met
levenskwaliteit van diagnose tot overlijden.

De Nieuwe Gazet, 04.02.2019
The European Prostate
Awareness Day (EPAD) 2019
Deze jaarlijkse vergadering ging door op

22.01.2019 in het Europees Parlement. Europa
Uomo is één van de stichtende organisatoren. Het
thema dit jaar was het belang van screening voor
prostaatkanker.

Onze vertegenwoordiger, André Deschamps,
omschreef het blijvend probleem van
prostaatkanker in onze West-Europese regio.
Sommige sleutelpunten werden in het debat
besproken:
•     Voor de PSA era was de mortaliteit van PCa
ongeveer een derde van de behandelde patiënten.
•     Een georganiseerd screeningsprogramma redt
levens, ongeveer 20% in het ERSPC-project.
•     Er is geen plaats voor opportunistische screening.
•     Basislijnscreening, van 45 tot 50 jaar, kan de
patiënten opzoeken die minder monitoring nodig
hebben.
•     Een late diagnose voor genezing kost € 300.000.
•     Een bevolkingsscreening is kost/baten in
evenwicht.
•     In Zweden beveelt men Actieve opvolging (AS) aan
voor 75% van de laag-risico PCa.
•     PSA is geschikt voor een initiële risico stratificatie.
Het rapport ‘PSA Screening for Prostate Cancer’,
uitgegeven door de EAU, zal rond einde februari 2019
beschikbaar zijn.

Europa Uomo Update, 31.01.2019
Effect van screening op de
borstkankersterfte
Deense vorsers hebben aan de hand van

verschillende modellen het effect van screening
op de sterfte aan borstkanker onderzocht. De
sterfte aan borstkanker was 20% lager bij de
vrouwen bij wie de diagnose werd gesteld in de
leeftijdsgroep waarin screening wordt aanbevolen.

De auteurs hebben de gegevens
doorgenomen van de registers van Kopenhagen
en Denemarken. In het totaal ging het om
18.781.292 vrouwjaren, meer bepaald 976.743
vrouwjaren bij vrouwen die waren uitgenodigd
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voor screening, en 17.804.549 vrouwjaren in de
controlegroep. Vrouwen van 50 tot 69 jaar werden
om de twee jaar uitgenodigd voor een
screeningsmammografie. De auteurs hebben de
sterfte aan borstkanker bij vrouwen die waren
uitgenodigd voor screening, zowel de totale sterfte
aan borstkanker als de diagnose werd gesteld na
de eerste uitnodiging tot screening, vergeleken
met de verwachte sterfte zonder screening. De
sterfte aan borstkanker bleek respectievelijk 10%
en 11% te zijn na uitnodiging tot screening. Als de
analyse werd toegespits op de vrouwen bij wie de
diagnose werd gesteld tijdens de
screeningsleeftijd, was de sterfte aan borstkanker
20% lager na uitnodiging tot screening.

Raar maar waar. In de 180.000 deelnemers
aan de European Randomised Study for Prostate
Cancer (ERSPC) werd ook 20% meer overleving
gevonden bij de screeningspatiënten. Alleen
werden ze hier niet weerhouden als bewijs van
een aanbeveling tot screenen.

Belgian Oncology News, 13.12.2018
Verspreiding van misinformatie
rond Prostaatkanker op YouTube
YouTube is een platform in de sociale media

met meer dan 1 miljard volgers en meer dan
600.000 video’s over PCa. De tot nu grootste
studie over PCa informatie op YouTube volgde
gevalideerde DISCERN-kwaliteitscriteria voor
publieke gebruiksinformatie en een
patiëntenevaluatie educatieve aanpak en
vergeleek de eindresultaten.

De video’s omvatten 1,3 miljoen beelden en
de kwaliteit was maar matig. Een totaal van 115
video’s (77% van het totaal) had misinformatie of
bevooroordeelde inhoud in de video of
commentaar bij de beelden. Een meer kritische
aanpak is echt nodig.

S. Loeb et al., European Urology online,
28.11.2018

En nog een keer…
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

In Memoria
Prof. Johan Braeckman
Geboren te Gent op 28 augustus 1953.

Overleden in familiekring te Erembodegem op 14
januari 2019.

Johan was een actieve telg uit de familie
Braeckman in het Gentse. Ik had het privilege
hem te kennen daar zijn ouders, studievrienden
waren aan de faculteit geneeskunde Gent. Met
een oudere en jongere zus bracht hij zeker een
onbezorgde jeugd door en zoals in vele Vlaamse
gezinnen als een enig, ietwat bedorven, jongetje.
Hij ontpopte zich als een echte mix van zijn
ouders. De onblusbare energie en bruisend
optimisme had hij van zijn vader en zijn
vriendelijke empathie en plichtsbewustzijn had hij
van zijn moeder.

Vijfentwintig jaar na zijn levenslicht begon hij
een opleiding als uroloog in het Algemeen
Ziekenhuis Middelheim en in het Universitair
Ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel. Een
hele uitdaging om samen met Frans Keuppens
niet alleen een praktische klinische opleiding waar
te maken voor beiden maar ook samen met mij
een universitaire dienst urologie uit de grond te
stampen. Een pionierstijd met vallen en opstaan
maar succesvol afgesloten dankzij de steun en
vriendschap van de Vlaamse universitaire
diensten. Een professor heeft steeds een
indrukwekkend curriculum waarin men hoofdlijnen
terugvindt. 

In de CV van Johan valt de symbiose op
tussen superieur klinisch werk en de benadering
van de mens achter de patiënt en de
samenwerking op multidisciplinair vlak op het
breedst mogelijke draagvlak.

Zijn interesse voor beeldvorming, zeker voor
de ultrasonografie, bracht snel erkenning door de
medische wereld. Reeds in 1982 kreeg hij de
Second Prize for Clinical Research op het vijfde
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Europese congres voor urologie te Wenen. De
titel: J. Braeckman – L. Denis, “The Practice and
Pitfalls of Ultrasonography in the lower urinary
tract”. Een jaar later gevolgd door de Prize for
Clinical Research op het tweede congres van de
European Society of Surgical Oncology. De titel: J.
Braeckman – F. Keuppens, “Algorythms of
Ultrasound in Urological Oncology”. Deze
opzoekingen heeft hij met vaste hand en
leiderschap gehouden om in 2013 te bekronen
met een PhD in medical sciences aan de VUB
met globaal applaus en waardering van de
urologische gemeenschap.

Typisch voor Johan is dat hij zo lang gewacht
heeft met zijn thesis omdat zijn vriend en
diensthoofd Frans Keuppens jaren moest wachten
op zijn verdiende bekroning als hoogleraar
wegens het ontzaglijk klinisch werk dat prioritair
was en bleef.

De tweede hoofdlijn in het CV van Johan is de
onmeetbare inzet van tijd en talent die hij, naast
een gamma eerste klas klinisch werk,
onbaatzuchtig gaf aan multidisciplinaire,
multiprofessionele samenwerking als secretaris
van de Belgische Vereniging Urologie en van
universitaire groepen als MOVUB. Geen
verwondering dus dat zijn afscheid op 29 januari
2019 in het crematorium Siesegemkouter te Aalst
door honderden vrienden en collega’s uit
Vlaanderen werd bijgewoond als laatste hulde
aan een Omega-man. Er werd niet gesproken
over zijn lauweren noch over zijn sociale status
maar over het levensverhaal van een gelukkig,
serene man die uiting gaf aan zijn verknochtheid
aan zijn echtgenote en naaste familie, vrienden en
collega’s. Het deed deugd.

Als voetnoot past het vanuit OCA vzw
Antwerpen te herinneren aan de cruciale rol die hij
bracht als lid van het Antwerps team in de
Europese Gerandomiseerde Studie voor
Prostaatkankerscreening (ERSPC). Gelanceerd in
Antwerpen in 1991 met pilootprojecten en finaal in
1994 als de grootste wereldstudie naar screening
van prostaatkanker. Na 168.000 deelnemers in
Europa, waarvan 10.000 uit Antwerpen, was het
Johan Braeckman die persoonlijk bij alle
Antwerpse deelnemers de prostaatbiopsie, zonder
enige verdoving en lege artis, uitvoerde. Een
Herculestaak die doorging op zaterdagmorgen of
een zeldzame vrije weeknamiddag. De studie
volgt nog alle levende patiënten. Na 16 jaar
opvolging zijn er drie kernmededelingen: Bij
ongeveer de helft van de ontdekte kankers is er
geen onmiddellijke invasieve behandeling nodig

bij laag-risico. Deze breuk met de klassieke
aanpak noemt men Actieve Opvolging (Active
Surveillance – AS in the Engelse literatuur). Nog
steeds te weinig toegepast, bv. in Zweden wordt
70% van deze patiënten op AS gevolgd.
Belangrijk is dat ondanks de historische
overbehandeling toch 20% minder mortaliteit werd
aangetoond in het totaal van de patiënten, de lage
en de hoge risico prostaatkankers. Sommige
experten vinden dit een laag cijfer maar een
recente studie bevestigde dat ook bij borstkanker
20% minder mortaliteit gemeten wordt.

De huidige fase in de moderne urologie pleit
dus vastberaden voor de screening naar hogere
risico prostaatkankers gebaseerd op correcte
diagnose en aangepaste individuele screening
(EPAD, Brussel, 22 januari 2019).

Johan, het Antwerps team, herinnert u zich
vooral als een gedreven uroloog met de patiënt
als partner. Voor de medische kronieken hebt u
ons de verbetering van de transrectale
ultrasonografie (TRUS) nagelaten als urologische
aanpak en de stevige steun aan de ERSPC-
studie. We hopen dat uw navolgers dezelfde
patiëntgerichte klinische behandeling en zorg
hoog in het banier dragen.

In dankbaarheid,
Louis Denis

De heer Hugo Boliau
Geboren te Antwerpen op 19 december 1937.

Overleden te Aartselaar op 8 januari 2019.
Hugo was aan steunpilaar vanaf 2001 bij de

vzw Vrienden van het OCA. Deze vzw werd
gesticht onder impuls van de Rotaryclub
Antwerpen-Wilrijk-Terbeke geleid door F.
Reinardts, G. De Herdt en J. Lammineur om de
wetenschappelijke activiteiten te steunen.

Als vanzelfsprekend werd hij de accountant
die jarenlang de financiële controle van OCA vzw
en partners onder zijn hoede nam. Problemen
waren er nooit. 

Dank u Hugo,
Louis Denis
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Ik ben nu 75 en sedert 2007 lid van Wij Ook.
Op 50 jaar liet ik voor de eerste keer mijn PSA

controleren (2,20). Daarna, vanaf 2001, heb ik
jaarlijks de PSA laten vaststellen en dit bij mijn
éénmalig jaarlijks controleonderzoek bij de
huisarts. Dit waren tot 2007 mijn enige medische
onkosten.

Bij het jaarlijks onderzoek begin augustus
2007 had ik een PSA van 8,26 (voorgaande jaar
2,26). Zei mijn huisarts: “Dit moet verder
onderzocht worden, maar je hoeft je niet ongerust
te maken. Waarschijnlijk een goedaardige
ontsteking van de prostaat.” Bij de uroloog
volgden biopties (ik denk een twaalftal). De
consultatie bij hem daarna was eventjes
schrikken. Zijn besluit, gericht aan mijn huisarts,
“Prostaattumor. Best wordt er een behandeling
ingesteld, Brachytherapie of een robot-
geassisteerde radicale prostatectomie, na
screening op meta’s via botscan en CT van de
bekken”. Mijn huisarts wou mij een psychologisch
boek te lezen geven: “Hoe leven na het
wegnemen van de prostaat”. Wat ik zei niet
vandoen te hebben.

Ik weet nog dat ik, samen met mijn
echtgenote, achteraf op consultatie bij de
specialist het volgende zei: “Ik trek uw diagnose
niet in twijfel, maar wat zou u in mijn plaats
doen?” Zijn repliek: “Ik zou niet aarzelen en mij zo
rap mogelijk laten opereren” en wij stonden terug
op straat.

Een geluk bij een ongeluk, een Antwerpse
kennis aan wie ik mijn diagnose had verteld, wees
mij erop dat er begin september 2007 (een
zaterdag) een grote conferentie in het
Provinciehuis in Antwerpen over prostaatkanker
plaatsvond. Die informatie via het blad “De
Antwerpenaar” hadden wij niet in Kontich. Mijn
echtgenote en mijzelf direct ingeschreven.

De eerste spreker, een prof van de Gentse
Unief, verklaarde in zijn uiteenzetting dat alle
botscans voor een PSA onder 20 kosten op het
sterfhuis waren. Wij fleurden op, want de
maandag daaropvolgend moest ik een botscan
ondergaan; niet omdat mijn PSA verhoogd was,
maar omdat de biopties een prostaattumor
vastgesteld hadden. Dit was ik in al mijn
enthousiasme eventjes uit het oog verloren. Op
mijn vraag na zijn uiteenzetting dat ik ‘s

maandags een botscan moest ondergaan voor
een cijfer dat ver onder 20 lag, was zijn antwoord
tot 2x toe’ “NIET NAARTOE GAAN”. Zei mijn
echtgenote: “Die prof gaan wij in de pauze toch
eens aanspreken”. Na het lezen van mijn
diagnose waren zijn opmerkingen (letterlijk
onthouden): “Zijn dat hier rappe mannen in
Antwerpen, je gaat je toch niet laten opereren?”
Een tweede persoon bracht ons dan bij Dr. Denis,
die volmondig akkoord was met de Gentse
professor.

Ik heb dan samen met mijn echtgenote de
beslissing genomen om gewoon af te wachten en
aan “Actieve Opvolging” te doen O.A. Om de acht
maand mijn PSA te controleren (einde mei 2018
was die 5,25). Wij leven sedertdien zonder veel
piekeren over de prostaattumor verder. lk zal
waarschijnlijk MET prostaatkanker sterven, niet
VAN. Ook geen 95 worden, maar dat ambieer ik
niet. Het enige voordeel van sterven is' “Nooit
geen rugpijn en/of tandpijn nog te hebben”, een
Frans Chansonnier aanhalend.

PS: Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe
gelukkig wij zijn dat wij naar dit symposium over
prostaatkanker geweest zijn. En vooral later als lid
van “Wij Ook” al die gedegen informatie en steun
te krijgen.

Mijn prostaatgeschiedenis
Roland Debo, lid Wij Ook België vzw
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Echtgenote Emmy Vereecken
Toen mijn echtgenoot de diagnose

prostaatkanker kreeg was het echt schrikken.
Maar ik dacht dit kunnen we aan vermits we
verschillende mannen kenden die prostaatkanker
hadden en zich hadden laten opereren. Wat ik op
dat moment niet wist was wat de gevolgen waren
van zo’n operatie. Van het ogenblik dat mijn
echtgenoot zich in de problematiek ging verdiepen
werd het voor ons duidelijk dat afwachten en
opvolgen voor hem beter was. Ik heb mij dan van
dan af volledig achter zijn beslissing gezet. Het
was tenslotte zijn lichaam en vermits respect in
onze relatie altijd belangrijk is, was dat een

evidente beslissing. Ik probeer hem dan ook te
steunen waar mogelijk. Met bewondering kijk ik nu
naar de weg die hij afgelegd heeft en telkens het
resultaat van de PSA toekomt en de stijging
miniem is, nemen we mekaar eens goed vast en
kunnen we weer voort voor zoveel maanden.
Daar mijn echtgenoot nooit angstig is geweest,
want de tumor is wel aanwezig, is het voor ons
beide perfect leefbaar. We hebben het een plaats
gegeven in ons leven. Het is er, maar het
beheerst ons leven niet. We hopen dat we nog
lange tijd kunnen genieten van alledaagse dingen
die zich aanbieden.
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Boekbespreking
Rik Cuypers
Draai niet om de dood heen
(Ondertitel: Als iemand van wie je
houdt gaat sterven)
Frederiek Weeda
De schrijfster verloor haar echtgenoot op

jongere leeftijd en besloot over de fase van het
overlijden een boek te schrijven.

In het eerste hoofdstuk beschrijft ze kort wat
haar gezin overkwam van diagnose tot overlijden.
Verder vertelt ze meer in detail over het
ziekteverloop en al wat er bij komt. Even denkt ze
aan kleine praktische tips die ze ons uit haar
ervaring wil meegeven. Dan komen de contacten
met de medische wereld aan bod. Ze raadt ook
aan, enige medische kennis op te doen om de
ziekte beter te begrijpen.

Een groot deel van het boek bespreekt
praktische raadgevingen voor de omgeving van
de terminale patiënt: wat bij angst, anorexie,
blaasklachten, bloed ophoesten, botpijnen,
botbreuken, darmverstopping, delirium,
doorligwondenepilepsie, geelzucht, jeuk,
kortademigheid, misselijkheid, braken, pijn,
zenuwblokkades, catheter in de rug,
vochtophoping en spraakproblemen.

Palliatieve sedatie, euthanasie en de rol van
de artsen komen aan bod. Met enkele
afscheidsverhalen stoffeert de schrijfster
uiteindelijk haar boek.

Bij de nuttige adressen terzake onderscheidt
ze de Belgische en Nederlandse. 

Het boek laat zich vlot lezen, maar het kan
ook als naslagwerk dienen voor wie met een
moeilijke terminale ziekte en overlijden wordt
geconfronteerd.

Frederiek Weeda, Draai niet om de dood
heen, Nieuwezijds Amsterdam, 2018,

ISBN: 978 90 5712 508 9
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Vernieuwing van het lidmaatschap
Wij Ook België vzw 2019

2019 is 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. 

Info-avonden rond prostaatkanker te Gent
Maandag 1 April 2019 – 19:00 – 21:00 uur

UZ Gent Auditorium C (ingang 48)
PSA

Wat is PSA?
- PSA bij diagnostiek van prostaatproblemen

- Zin en onzin van PSA-screening
- PSA opvolging na prostaatkankerbehandeling

Dr. Kristel Ferong – Dr. Charles Van Praet – Dr. Elise De Bleser (urologen)
Deelname is gratis, graag vooraf inschrijven via www.uzgent.be/prostaat of tel: 09/332.22.78.
Volgende data:
12 juni 2019: De radicale prostatectomie
In het najaar plannen we info-avonden rond radiotherapie, actief opvolgen, 
uitgezaaide prostaatkanker.
Café Santé’s rond prostaatkanker te Antwerpen
Donderdag 9 mei 2019 van 17u tot 19u – onderwerp: Impotentie
Dinsdag 10 september 2019 van 17u tot 19u – onderwerp: 
Goedaardige Prostaatproblemen
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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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