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Een van de meest gestelde vragen van onze
“Nonkel Frans” en uiteraard lotgenoten gaat over
screening. Moeten wij als mannen onze PSA laten
meten of niet?

Bijzonder belangrijke vraag omdat het antwoord
op deze vraag en de in België daaraan verbonden
strategie in het verleden een politiek antwoord heeft
gekregen via onze ziekteverzekering.

Als mannen, eventueel met prostaatkanker, zijn
wij uiteraard jaloers op de dames die niet alleen voor
borstkanker een echt screeningprogramma hebben
maar dat ook al vele jaren hebben voor
baarmoederhalskanker en ja, samen met de dames
mogen wij ons ook voor dikkedarmkanker (colon)
laten screenen.

Welke reden wordt er dan gegeven om mannen
niet voor prostaatkanker te screenen? Wel over het
algemeen worden daar onder meer volgende redenen
voor aangegeven:

* De kans op vals positieven (overdiagnose), het
vinden van onbelangrijke kankers die nooit zullen
doorgroeien tot levensbedreigend is te groot. Daaraan
gekoppeld natuurlijk de kans op overbehandeling
waarbij dan naar de Verenigde Staten wordt
verwezen waar in het verleden PSA meten tot een
ravage leidde. Dat is voor de goede verstaander nooit
in Europa het geval geweest.

* Het gebrek aan bewijzen (evidence) dat
screening een positief resultaat zou hebben. Dat is
natuurlijk een teer punt. Er zijn studies geweest maar
soms met tegenstrijdige resultaten. De Europese
ERSPC-studie, waar Antwerpen en Prof. Denis
pioniers waren, is de belangrijkste die nog elk jaar
nieuwe resultaten oplevert. De ERSPC-studie levert
een duidelijk positief resultaat op, bij de mannen in de
groep die hun PSA lieten bepalen was de sterfte aan
prostaatkanker na meer dan 10 jaar meer dan 30%
lager dan in de controlegroep waar geen PSA werd
gemeten. De andere studies die hiermee vergeleken

       rondlopen
       [Rik Cuypers]
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worden willen we hier zelfs niet aanhalen omdat ze
gewoon slecht zijn uitgevoerd. Dus er is evidence
voor een gunstig effect op de sterfte.

* De PSA-bepaling schaadt mannen. Dat
argument wordt heel veel aangehaald. “Men” stelt dat
het meten van de PSA direct incontinentie en
impotentie tot gevolg kan hebben. Uiteraard niet door
de bloedname, maar indien er dan een verhoogde
waarde wordt gemeten zou men ocharme die man
ook nog eens voor zijn kanker kunnen behandelen en
dan, dat weten wij, kan hij incontinent en zelfs
impotent worden. Er wordt daarbij “zedig” erover
gezwegen dat die man misschien wel van zijn
prostaatkanker indien tijdig ontdekt kan genezen… en
indien niet tijdig ontdekt eraan kan sterven…

Maar de tijd staat niet stil, aan de kant van de
diagnose wordt een PSA-bepaling net zo min als
vroeger als een kankerdiagnose beschouwd, vandaag
weet het kleinste kind dat (toch bijna). Vandaag wordt
er vóór een biopsie (ook zéér schadelijk voor de arme
man) een MRI onderzoek uitgevoerd waardoor in
België ruim meer dan 70% van de biopsies positief
zijn, een kankerdiagnose opleveren.

Prostaatkankerscreening NU!
En dan zijn er de behandelingen. Elke man met

een kankerdiagnose met een lage, zelfs gemiddelde,
risicoinschatting krijgt aktieve opvolging als voorstel,
maar helaas ook dit is schadelijk want die arme
mannen toch met hun labiele psychologie, zeg ze niet
dat ze kanker hebben of ze worden al impotent.

De grote evoluties van de laatste jaren in
diagnose, behandeling en de kennis van nieuwe op
risico-gebaseerde screening strategieën moeten er
ons patiënten toe brengen terug als het ware op
straat te komen om voor screening te gaan en luid te
scanderen “wij willen onze PSA kennen, wij zijn niet
bang”.

We kunnen met vertrouwen zeggen dat de kennis
van vandaag voor prostaatkanker een strategie van
screening kan opleveren die veel efficiënter kan zijn
dan voor de hoger genoemde drie kankers.
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Europese enquête naar levenskwaliteit bij prostaatkanker 
 
 

Een eenvoudige enquête in drie stappen: 
Stap 1: Open de link https://www.qualityoflifesurvey.co/wix/p1874284546.aspx 

Stap 2: Selecteer de gewenste taal 
Stap 3: Klik op het pijltje onderaan de pagina en ga verder 

 

 
Uw kans om een verschil te maken namens Europese mannen met 

prostaatkanker 
 

•! Deze enquête naar levenskwaliteit is waarschijnlijk het belangrijkste initiatief gelanceerd 
door Europa Uomo. De levenskwaliteit van mannen met prostaatkanker is al geruime tijd een 
belangrijke vraag die te weinig aandacht krijgt. Deze enquête is een belangrijke stap in het 
meer bekend maken van problemen rond levenskwaliteit voor mannen en hun families die te 
maken hebben met prostaatkanker. Het succes van deze online-enquête is afhankelijk van een 
grote respons door de 27 Europese ledenorganisaties in Europa Uomo waaronder Wij Ook België 
vzw. 
 

•! Zijn uw antwoorden in de enquête veilig en beveiligd? Absoluut. De individuele antwoorden 
kunnen niet gezien worden door iemand van Europa Uomo. De antwoorden worden verwerkt 
door een onafhankelijke derde partij, Cellohealth, gesitueerd in het Verenigd Koninkrijk. Deze 
firma is expert in dit soort van enquêtes. De antwoorden zijn anoniem en worden verzameld 
om hun vertrouwelijkheid te waarborgen. Nadat de antwoorden van de patiënten door 
Cellohealth werd verzameld, worden links naar de personen die de enquête hebben ingevuld 
verwijderd. 
 

•! Waarom is deze enquête naar levenskwaliteit zo belangrijk? Dit is een unieke kans voor 
Europese prostaatkankerorganisaties om informatie te verzamelen, uit de eerste hand  van 
patiënten. Met behulp van de beste onderzoeksmethode en met onafhankelijke 
onderzoeksspecialisten worden antwoorden verzameld in 19 Europese talen. 
 

•! Hoe start u de enquête? U opent de link en selecteert één van de 19 talen. De enquête start. 
We vragen u wel de enquête slechts één keer in te vullen, ook al ontvangt u meerdere 
uitnodigingen. 
 

•! Moet u lid zijn van een nationale of regionale prostaatkankerorganisatie om de enquête in 
te vullen? Neen. Als u een prostaatkankerpatiënt bent of met prostaatkanker gediagnosticeerd 
werd en wil deelnemen aan deze enquête, klik dan op de link en neem deel. 
U kan eventueel ook de enquête invullen namens iemand met prostaatkanker die niet in staat 
is deze enquête zelf in te vullen. 
De antwoorden worden automatisch geregistreerd zodra ze zijn verzonden. Het invullen van de 
enquête betekent automatische opname in de resultaten. 
 

•! Hoe lang duurt het om de enquête in te vullen? Maximum 15 minuten als u de enquête invult 
in uw moedertaal. Als u één van de andere 18 talen gebruikt, hangt de tijd af van uw 
vaardigheden in die taal. 
 

•! Moet u iets doen na het invullen van de enquête? Neen. 
 

•! Om de enquête in te vullen, gebruik deze link: 
https://www.qualityoflifesurvey.co/wix/p1874284546.aspx en selecteer de gewenste taal. 

Belangr
ijk!
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Beste redactie, veel van mijn vooral jongere
vrienden sukkelen met een vraag, moeten zij hun
PSA nu laten meten of niet? Zij horen hierover
diverse elkaar tegensprekende meningen. Hoe is
de toestand in België?
Beste Nonkel Frans,
Deze vraag is heel belangrijk en ze komt heel

vaak terug. Nog vorig jaar in juni hebben we over
prostaatkankerscreening geschreven. Toch is het
nuttig om er terug wat aandacht aan te besteden.
Enerzijds zijn er cijfers beschikbaar die ons als
land kunnen helpen om daarover een antwoord te
formuleren en anderzijds beginnen ook de
urologen en hun collega’s zich te roeren in dit
debat. We gaan proberen de vraag overzichtelijk
te benaderen.
Wat is screening?
We moeten elkaar inderdaad goed verstaan.

Screening wordt door de overheid georganiseerd
en betaald met als doel ernstige ziekten tijdig, in
een hopelijk behandelbaar stadium, te ontdekken.

Een belangrijk element van zo’n programma is
dat het zich richt tot gezonde personen, niet tot
patiënten dat maakt de beslissing wel ernstig. Je
gaat gezond binnen en na het screening-
onderzoek kom je ziek naar buiten, meer nog met
een kankerdiagnose of toch ernstige aanwijzingen
over de aanwezigheid van een tumor.

De Europese Unie heeft vele jaren geleden
(2003) voor drie types van kanker opgeroepen om
in alle lidstaten een screening-programma op punt
te stellen. Het gaat over borstkanker, colon- of
dikke darmkanker en cervix- of
baarmoederhalskanker. Geen sprake van
prostaatkanker ook vandaag niet, de aanbeveling
is voorlopig niet bijgesteld.

In ons land is er voor elk van de drie kankers
een screening-programma in werking. Deze
programma’s worden regelmatig op hun waarde
geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Elk van de programma’s bepaalt vanaf welke
leeftijd dames en eventueel heren zich mogen
aanmelden, zij worden daartoe actief opgeroepen.
De programma’s bepalen welke screening-
onderzoeken verricht worden en eventueel waar.
Voor borstkanker gaat het dan over de gekende
mammografie, bij colonkanker gaat het over een
stoelgangonderzoek waarbij men de

Een vraag van Nonkel Frans
Antwoord Erik Briers
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aanwezigheid van bloed gaat onderzoeken. In
beide gevallen wordt ervan uitgegaan dat deze
onderzoeken geen schade berokkenen en
bovendien een gunstig effect hebben op de sterfte
wegens de betreffende kanker. De resultaten zijn
positief hetgeen wil zeggen dat veel kankers
ontdekt worden in een behandelbaar stadium
maar het wil ook zeggen dat er kankers ontdekt
worden die helemaal niet behandeld moeten
worden en dat er ook kankers niet of niet tijdig
worden gevonden met zware consequenties.

Voor prostaatkanker is er in België, en in de
meeste Europese landen, geen systematische
bevolkingsscreening. Toch hebben mannen
toegang tot de door ons goed gekende PSA-test,
een eenvoudige en goedkope bepaling in een
bloedstaal. Deze test is geen kankerdiagnose,
maar bloed in de stoelgang is dat ook niet voor
colonkanker en een vlekje in een mammografie is
evenmin een diagnose van borstkanker. Maar het
kan in al deze gevallen wel kanker zijn. Alleen
moet er steeds diagnostisch werk volgen. Een
screeningtest is géén diagnose.
Cijfers, welke cijfers?
We gaan recente cijfers bepreken die ons

kunnen helpen bij het bepalen van ons standpunt.
Waar halen wij onze cijfers vandaan? Wel, uit
diverse bronnen, maar het zijn steeds officiële
cijfers van officiële bronnen   en iedereen die weet
waar ze verscholen zitten, kan erover beschikken.
Dankzij het internet en de transparantie in ons
land is er veel beschikbaar. Wij gebruiken cijfers
die wij van het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeits-verzekering (RIZIV) krijgen op
eenvoudig verzoek, maar het zijn gecodeerde
gegevens, enig werk is noodzakelijk. Verder zijn
er cijfers van het Kankerregister en van de
Vlaamse en Belgische statistische diensten. De
meest recente gegevens slaan op het jaar 2018
maar cijfers over het aantal diagnoses en het
aantal overlijdens slaan op 2016 als meest
recente jaar. Helaas is er heel wat uitleg nodig bij
die cijfers maar het is wel de moeite.
De PSA-bepaling
De PSA-bepaling heeft al een lange

geschiedenis achter zich. Na een trage start eind
jaren tachtig van de vorige eeuw werd de
bepaling in België toegelaten vanaf 1994 onder de
code 542010 met als bijgevoegde voorwaarde dat
de terugbetaling enkel toegepast kon worden voor
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mannen ouder dan 60 jaar.
In 1999 werd de leeftijdsgrens voor

terugbetaling bijgesteld vanaf 50 jaar.
In 2010 volgden grote aanpassingen code

542010 werd vanaf dan, maximaal twee maal per
jaar terugbetaald voor patiënten bij wie
prostaatkanker was vastgesteld. Dit was
monitoring zoals die ook vandaag nog wordt
toegepast. In hetzelfde besluit werden twee
nieuwe codes ingevoegd, 542835, bepaling van
PSA bij mannen van meer dan 50 jaar en dat
maximaal eens per twee kalenderjaren. Dit was
dan de screeningbepaling. 

Daarnaast werd code 542850 ingevoerd,
specifiek mannen die in een risicogroep
thuishoorden (Afrikaanse origine of een vader bij
wie vóór de leeftijd van 65 jaar prostaatkanker
werd vastgesteld) kunnen hun PSA laten bepalen
vanaf de leeftijd van 40 jaar en dat eens per
kalenderjaar.

De bepaling 542835 (screening vanaf 50 jaar)
werd in 2013 (september) terug geschrapt en door
niets vervangen.

Voor al deze bepalingen gelden dezelfde
tarieven, voor een ambulante patiënt mag het
laboratorium over de jaren tussen 7,8 en 6,5 euro
aanrekenen, voor een gehospitaliseerde patiënt
wordt dat ongeveer 19 euro. Hoe dat komt zou
ons te ver leiden. 

We onthouden dat een PSA-bepaling heel
goedkoop is aangezien meer dan 90% uitgevoerd
wordt voor ambulante patiënten tegen ongeveer
6,50 euro per bepaling.
Testen zonder terugbetaling
Het is belangrijk te weten dat het in België

toegelaten is om PSA te laten bepalen, mits er
een arts is die de bepaling wil voorschrijven,
zonder beroep te doen op een terugbetaling.

Dat wil zeggen dat eender welke man op
eender welke leeftijd op eigen kosten zijn PSA
kan laten bepalen. Maar dat heeft ook als gevolg
dat een man die bepaalde geneesmiddelen neemt
(zoals Abiraterone) wettelijk om de drie maanden
zijn PSA moet laten meten (code 542010) er twee
zelf moet betalen.

Al deze bepalingen op eigen kosten worden
evenwel niet door het RIZIV geteld. Enkel indien
er een terugbetaling is wordt de bepaling geteld in
de statistieken. Dat heeft tot gevolg dat de cijfers,
onvolledig zijn. De zelf betaalde bepalingen, zelfs
voor monitoring worden niet meegeteld wegens
ongekend.

Evolutie van PSA, totaal der
terugbetaalde bepalingen

Het diagram toont ons twee gegevens, de
rode lijn toont hoe het totaal aantal PSA-
bepalingen (alle codes, dus zowel opvolging van
gekende prostaatkankers als opsporing) over de
jaren is geëvolueerd. Het eerste jaar is 1996, toen
werden er een 458.000 bepalingen uitgevoerd. De
andere donkerblauwe curve toont de evolutie van
jaar tot jaar, de schaal staat rechts. De schaal
voor de aantallen staat links en is uitgedrukt in
duizenden, de bovengrens op het diagram is
1.400.000 bepalingen en de hoogste stijging op
de rechtse schaal is plus dertig procent in één
jaar.

Wat leert ons dit diagram? Vanaf het begin
nam het aantal bepalingen van jaar tot jaar toe
met meer dan 10%, in 2000 sprong het aantal met
26,5% omhoog door de leeftijdsgrens met tien
jaar te verlagen tot 50 jaar. Dit toont duidelijk aan
dat de terugbetaling een rol speelt.
PSA-bepalingen voor mannen met
een risico (542850).

Deze nieuwe bepaling startte aarzelend in
2011 maar is daarna redelijk snel gestegen tot
ongeveer 159.747 bepalingen in 2018. De
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evoluties (blauwe lijn) van jaar tot jaar zijn nu een
milde stijging met ongeveer 5%.

Het cijfer is niet zonder belang, het toont aan
dat er minstens 159.747 mannen, zonen van
prostaatkankerpatiënten die vóór de leeftijd van
65 jaar werden gediagnostiseerd of die van
Afrikaanse-Caraïbische origine zijn zich hebben
laten testen.

Is dit aantal realistisch? Moeilijk om zeggen
aangezien het totaal aantal mannen die een
risicofactor hebben niet gekend is.
PSA-bepalingen in het kader van
monitoring (542010)

Vóór 2011 werd deze code gebruikt voor alle
PSA-bepalingen, monitoring (opvolgen van
patiënten met een gekende prostaatkanker) en
voor de gewone PSA-bepalingen bij “gezonde”
mannen in het kader van de opvolging van hun
persoonlijke gezondheid. Omdat in het jaar (jaren)
na de verandering van omschrijving laboratoria de
code toch nog fout gebruikten zien we eerst in
2011 een veel te hoog aantal dat evenwel daarna
sterk daalt om een nieuw evenwicht te bereiken.

Op basis van deze cijfers stellen we vast dat
er de laatste jaren een 250.000 PSA-bepalingen
werden uitgevoerd in het kader van de opvolging
van gekende prostaatkankers. Dat aantal is
evenwel aan het stijgen tot 275.000.

Per patiënt heeft de overheid gesteld dat er
slecht maximaal twee bepalingen per kalenderjaar
terugbetaald worden. Dat kan er ook slechts één
zijn. Dat wil zeggen dat er theoretisch tussen
274.848 (één bepaling per man) en 137.424 (twee
bepalingen) mannen in opvolging zijn voor hun
prostaatkanker, alle behandelingen samen. Hierin
ook patiënten onder actieve opvolging.
Samenvattend voor de PSA-
bepalingen

In 2010 werden meer dan 1,3 miljoen PSA-
bepalingen uitgevoerd voor opsporing en
monitoring tegen een kostprijs van ongeveer 10
miljoen euro. Vandaag na enkele maatregelen zijn
er dat nog een 440.000 bepalingen tegen een
kost van ongeveer 3 miljoen euro. Met andere
woorden de overheid heeft zo maar eventjes 7
miljoen euro bespaard op de PSA-bepalingen. Of
dit een verantwoorde besparing is? Dat valt nog te
bezien.
Biopsies en diagnoses
Een PSA-bepaling is in feite niets meer dan de

“temperatuur” van de prostaat meten. Is de
temperatuur te hoog, dan weten we nog niets
over het waarom. Tussen alle mogelijke oorzaken
van een verhoogde PSA is prostaatkanker er
maar één.

Het allereerste bijkomende onderzoek is en
blijft het rectale touché. De arts voelt dan met zijn
vinger over het oppervlak van de prostaat. Dat
oppervlak moet glad zijn zonder bulten. Zijn die er
wel dan kan dat erop wijzen dat er in de prostaat
een gezwel groeit. Een abnormaal rectaal touché
is een element bij de diagnose, opnieuw het is
geen kankerdiagnose.

Een tiental jaar geleden werd er routinematig
een echo gemaakt na een verhoogde PSA, dat
onderzoek gaf dan een maat aan voor de omvang
van de prostaat en kon ook in sommige gevallen
in de prostaat zones aantonen met een
afwijkende structuur, afwijking die op een kanker
kon wijzen. Opnieuw dit was nooit een diagnose
van kanker alleen een aanwijzing om wat verder
te kijken.

Bovendien zal de arts ook over andere
gezondheidsaspecten vragen stellen zoals pijn in
de onderbuik, koorts omdat deze ook veroorzaakt
kunnen zijn door een ontsteking of een infectie
van de prostaat. Ook hier weerom geen kanker.

Recent en vandaag ook in de “guidelines” van
de urologen wordt er vóór de eerste biopsies een
MRI (beeldvorming met magnetische resonantie)
onderzoek van de prostaat uitgevoerd. Dat
onderzoek is een stuk nauwkeuriger dan een
echo-onderzoek. Het heeft een aantal jaren
geduurd maar vandaag weten we dat MRI
abnormale structuren kan aantonen in de
prostaat. Bovendien kunnen deze op basis van
enkele kenmerken geklasseerd worden en deze
klassering houdt verband met de mogelijke graad
van de tumor. Om evenwel te besluiten dat een
abnormale structuur een tumor is, is er nog steeds
een biopsie nodig.
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Maar, indien er op het MRI-beeld niets terug te
vinden is zal men vandaag met vertrouwen een
biopsie uitstellen. Doel van het gebruik van MRI is
uiteraard om bij mannen met een verhoogde PSA
enkel indien er een vermoeden van kanker is ook
biopsies af te nemen.

Dankzij de beeldvorming kan men bij het
nemen van de biopsies veel gerichter te werk
gaan. Vroeger werden er systematisch 12 of meer
stukjes uit de prostaat genomen voor verder
onderzoek, die stukjes kwamen steeds van
dezelfde hoeken van de prostaat zodat er nog
veel plaats tussen overbleef waarvan het weefsel
niet onderzocht werd. Met MRI kan met heel
gericht prikken in die zones met een afwijkende
en verdachte structuur waardoor het aantal
positieve biopsies zou moeten toenemen.

Het diagram toont ons de situatie in België in
het rood het aantal biopsies van de prostaat van
2006 tot 2018, deze gegevens komen van het
RIZIV. In het blauw (ronde bolletjes) is het aantal
prostaatkankerdiagnoses uitgezet. Het gaat hier
over alle graden vanaf een Gleason 6. Deze
cijfers komen van het kankerregister die op zijn
beurt de cijfers van diverse betrouwbare bronnen
haalt. Daardoor lopen deze cijfers twee jaar
achter op het RIZIV. 

Als laatste in het blauw met vierkantjes het
aantal diagnoses per 100 biopsies. De diagnoses
komen van het laboratorium voor anatomo-
pathologie die elke biopsie zorgvuldig onder een
microscoop bekijkt, het laboratorium stelt de
diagnose.

Wat stellen we vast, tot 2014 daalde het aantal
biopsies tot 11.637. Daarna zijn we terug aan een
stijging bezig om in 2018 13.827 biopsies te
bereiken. Aan de andere kant is het aantal
diagnoses over de jaren lichtjes gedaald tot 7.922
in 2013, in 2004 werd bij 9.721 mannen de
diagnose van prostaatkanker gesteld. Maar,
sedert 2014 is het aantal diagnoses terug aan het

stijgen, langzaam dat wel maar in 2016 (laatste
jaar met cijfers) zijn er terug 9.050 diagnoses van
prostaatkanker dat zijn er bijna 1.300 meer dan in
2014.

Met het gebruik van MRI en de zorgvuldigheid
waarmee onze artsen werken is het aantal
diagnoses per 100 biopsies zéér hoog te noemen.
In de hele periode waarvoor we over cijfers
beschikken zijn er steeds meer dan 50 diagnoses
gesteld voor elke 100 biopsies, maar dat aantal is
blijven stijgen en in 2016 werden er 70 diagnoses
gesteld voor elke 100 biopsies, een ontstellend
hoog cijfer.

Ten slotte mogen we ook niet vergeten dat in
dit geval alle biopsies geteld zijn ook deze die
gedaan zijn in het kader van “active surveillance”
waarbij de diagnose al gesteld is. Dus is het echte
aantal diagnoses per 100 biopsies allicht flink wat
hoger.

Ter vergelijking, voor borstkanker werden er in
2008 21 borstkankers gediagnostiseerd per 100
biopsies.
Prostaatkanker behandelen
Het is veel moeilijker om hiervoor duidelijke

cijfers te vinden. Bijvoorbeeld bij
bestralingstherapie is er geen afzonderlijke RIZIV-
code en voor brachytherapie worden de
behandeling van blaas- en prostaatkanker onder
één code gevat. Voor “active surveillance” is er
evenmin een code. Alleen voor chirurgie is er een
specifieke RIZIV-code zodat we dat aantal wel
kennen.

Er zijn evenwel meerdere technieken gekend
en gebruikt die we dankzij de RIZIV cijfers
afzonderlijk kennen. Doordat er afzonderlijke
extra’s worden toegekend en betaald voor
laparoscopische ingrepen en nog een extra voor
robot-geassisteerde ingrepen kunnen we voor de
laatste vijf jaar met cijfers het volgende
vaststellen:

Totaal LAP RALP RP-open
2014 2735 553 1406 776
2015 3037 605 1652 780
2016 3431 440 2126 865
2017 3624 195 2487 942
2018 3908 637 2693 578

We zien in deze vijf jaar een toename van het
aantal operaties (radicale prostatectomieën) en in
de technieken een duidelijke verdere verschuiving
van de open techniek naar robot-geassisteerde
(RALP) ingrepen. Hoe zit dat dan in vergelijking
met het aantal diagnoses?
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Het bovenstaand diagram toont ons drie
evoluties, de donkerblauwe lijn zijn het aantal
diagnoses die stijgend zijn. De rode lijn is de
evolutie van het totale aantal operaties dat de
laatste jaren aan een stijging toe is zoals we pas
hebben aangegeven. De blauwe lijn geeft de
evolutie aan van het percentage diagnoses dat
aanleiding was tot een operatie. Het laagste punt
was in 2010, 33,6% van de diagnoses eindigde
met een operatie. In 2006 was dat 38,3% en de
laatste jaren is het percentage aan het stijgen.
Sterfte aan prostaatkanker
Niettegenstaande velen prostaatkanker

beschouwen als een bijna goedaardige kanker
sterven er toch elk jaar rond de 1.500 mannen
van en niet met prostaatkanker. 

In bovenstaand diagram staan de
sterfgevallen toegeschreven aan prostaatkanker
in het rood, het zijn er tussen 1.400 en 1.550 per
jaar, met een stijgende tendens sedert 2012.
Indien we het percentage berekenen van het
aantal overlijdens in vergelijking met de diagnoses
krijgen we de blauwe lijn. Indien we dan op het
oog (niet berekend) de groene lijn trekken dan
zien we dat er over de jaren een stijging is in het
percentage. Met andere woorden, we stellen vast
dat het aantal mannen die aan prostaatkanker

sterven stijgt over de jaren zoals het stijgende
aantal diagnoses. 

Dit kan erop wijzen dat de gediagnostiseerde
prostaatkankers langzaam migreren naar
gevaarlijker types, types met een hoger risico op
metastase en overlijden.

Het wordt natuurlijk spannend om de volgende
jaren deze zelfde oefening te herhalen en na te
gaan of wat we nu vaststellen zich zal herhalen.
Bespreking / besluit
Alle gepresenteerde cijfers zijn afkomstig van

officiële bronnen en zijn betrouwbaar. In de
meeste andere Europese landen moeten deze
cijfers bekomen worden door enquêtes af te
nemen hetgeen met grote foutenmarges gepaard
gaat.

We stellen vast dat er een drift is naar meer
prostaatkankerdiagnoses sedert 2013 en we
stellen vast dat in 2011 de overheid besloten heeft
om PSA voor de man in de straat zonder
risicofactoren niet langer terug te betalen. Of
daardoor het aantal mannen dat zich laat testen
effectief aan het dalen is kunnen wij helaas niet
bevestigen want die cijfers bestaan niet. Maar, het
vermoeden is er wel. De eerste groep die zal
afhaken zijn dan de jongere mannen van minder
dan zestig jaar omdat er in België niet veel aan
bewustmaking wordt gedaan.

Niet alleen het aantal diagnoses vertoont een
stijgende trend, ook het percentage mannen met
een diagnose die aan prostaatkanker overlijden.
Hierbij hoort natuurlijk een randopmerking, omdat
veel patiënten met hun kanker vele jaren verder
leven alvorens eraan te sterven of ermee te
sterven kan het sterfte-jaarcijfer moeilijk
vergeleken worden met de diagnoses in dat jaar.
Maar de volgende jaren zullen ons belangrijke
bijkomende informatie geven.

Het beeld is niet positief, in België wordt bij
ruim meer dan 70% van de biopsies een positieve
prostaatkankerdiagnose gesteld, dat is het
resultaat van het zorgvuldig werk van onze artsen,
huisartsen en urologen die proberen geen enkele
overbodige biopsie uit te voeren.

Is het dan geen tijd om door screening echt
het aantal prostaatkankers en overlijdens te gaan
terugdringen? Of zijn de mannen echte watjes die
bescherming nodig hebben?

Met vriendelijke groeten, 
Erik Briers
Voor al uw vragen: wij_ook@hotmail.com
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7 juli 2016 het verdict
Op 7 juli 2016 krijg ik in het

Middelheimziekenhuis in Antwerpen van de artsen
te horen dat ze bij mij een zeer agressieve vorm
van uitgezaaide prostaatkanker hebben ontdekt.
Ze zijn op dat ogenblik pessimistisch wat betreft
mijn overlevingskansen. Ondanks deze zwarte
boodschap verlies ik de moed niet. Ik voel mij op
dat ogenblik trouwens helemaal niet slecht.
Bovendien ben ik overwegend een optimist die de
leuze “carpe diem” hoog in het vaandel draagt. 
Radiotherapie, chemotherapie
Om de progressie van de prostaatkanker aan

banden te leggen begint men onmiddellijk met
hormoontherapie, radiotherapie en nadien zes
beurten chemotherapie. De radiotherapie wordt
toegepast omwille van pijn aan mijn bekken,
veroorzaakt door de kankeruitzaaiingen. Enkele
weken na de radiotherapie word ik geconfronteerd
met open wonden, diarree en plasproblemen die
vooral ’s nachts hun tol eisen. Gelukkig is deze
gesel vier weken later voorbij. Na mijn vijfde
chemobeurt smaken mijn boterhammen naar
karton en kan ik met moeite zonder te stoppen
een helling opstappen. Door de hormoontherapie
wordt mijn libido tot nul herleid. Tenslotte moet ik
constant aandacht hebben voor mijn voeding om
misselijkheid te vermijden. Het nuttigen van
alcoholische dranken wordt tot een strikt minimum
beperkt.
Een appelblauwzeegroene tint
Vijf maanden na het ontdekken van mijn

prostaatkanker is mijn dagelijks leven helemaal
anders ingekleurd. De flamboyante rode kleur is
ingeruild voor een onaantrekkelijke
appelblauwzeegroene tint.
0,01 µg/L PSA
Toch krijg ik van mijn oncoloog een

schouderklopje bij de evaluatie van de zesde
chemobeurt. Hij stuurt me met een schitterende
PSA 0,01 µg/L naar huis. Ik word terug bij hem
verwacht in augustus 2017, tenzij mijn medische
toestand drastisch slechter wordt. Voortaan
worden mijn PSA, testosterongehalte en

alkalische fosfatase elk kwartaal door mijn uroloog
gemeten. Voor de rest moet mijn huisarts mij elke
maand de dosis Firmagon toedienen. 
Feel+, feel good
Ondertussen ben ik reeds enkele maanden lid

geworden van het feel+ team van de VZW Wij
Ook. Elke woensdagochtend turn ik samen met
een aantal lotgenoten en sympathisanten onder
leiding van een super gemotiveerde coach. Dank
zij de deelname aan het feel+ gebeuren besef ik
dat lotgenoten elkaar kunnen steunen door
gewoonweg elke week samen turnoefeningen te
beleven en door elkaars beperkingen te
respecteren. 
Mijn koersfietsen aan de haak
De verschillende behandelingen die ik heb

ondergaan eisen een zware tol: wandelen zonder
wandelstok is praktisch onmogelijk zonder het
risico te lopen om over een kleine oneffenheid te
struikelen. Enkele maanden later ondervind ik
eveneens dat rijden met mijn koersfietsen fysisch
heel moeilijk geworden is. Vooral de moeite die ik
heb om uit mijn rechter klikpedaal te komen baart
mij zorgen. Na overleg met mijn huisarts schrap ik
lange wandelingen uit mijn agenda en hang ik
mijn koersfietsen definitief aan de haak.
Elektrisch gaat ook
Ik ben teleurgesteld maar laat de moed niet

zakken, want twee maanden nadien koop ik een
elektrische fiets. Als het niet regent rijd ik met
deze fiets naar Antwerpen waar de wekelijkse
turnoefeningen plaatsgrijpen. Eindelijk kan ik
opnieuw vlammen! Op aanraden van mijn
echtgenote neem ik in de vroege lente van 2017
deel aan een benefietconcert georganiseerd door
het Jozef De Wever Prostaat KankerFonds.
Tijdens het diner ontmoet ik een aantal
prostaatkanker-lotgenoten, elk met hun verhaal. In
de loop van de maand mei beleef ik mooie
momenten tijdens een reis op een luxe
cruiseschip. Vooral het bezoek aan de Orkney-
eilanden en de binnenstad van Glasgow zullen
nog lang in mijn geheugen gegrift blijven.

Drie jaar leven met
prostaatkanker – Mijn verhaal
Urbain Bruggeman - ervaringsdeskundige, lid van Wij Ook vzw
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We halen nieuwjaar 2018
In juni 2017 treed ik toe tot de Raad van

Bestuur van Wij Ook VZW. Dit opent een aantal
deuren voor mij waarbij ik onder meer kennis
maak met andere lotgenotengroepen. Fietsen,
turnen en het bestuursgebeuren bij Wij Ook geven
het najaar van 2017 een frisse kleur. Ondertussen
blijft mijn PSA gehandhaafd op 0,01 µg/L. Op
nieuwjaar 2018 is het voor mij feest: mijn
prostaatkanker is ondertussen meer dan een jaar
in een diepe slaap en mijn lichaam heeft zich
grotendeels hersteld na de roofbouw die de zes
chemobeurten met zich mee hebben gebracht.
Het jaar 2018 begint dus onder een voorspoedig
gesternte. 
Van fiets naar scooter
Toch verschijnt er in april 2018 een klein

wolkje boven mij: mijn PSA is gestegen naar 0,02
µg/L, geen onrustbarende stijging, maar toch
herinnert deze stijging mij eraan dat de
hormoonbehandeling niet eeuwig blijft werken. 

Ondertussen ben ik tot het besef gekomen dat
rijden met een elektrische fiets ook zijn
beperkingen heeft en ook moeilijker gaat. Om
mooie plekjes te kunnen verkennen die ik vroeger
soms meermaals heb bezocht, koop ik me in april
2018 een scooter. Naderhand blijkt dit een schot
in de roos te zijn. 
Een goed gevulde agenda
Voortaan is mijn agenda goed gevuld: de

wekelijkse turnoefeningen met de feel+ vrienden,
fietsen, snorren met de scooter en de
bestuursactiviteiten bij Wij Ook. Van verveling is er
helemaal geen sprake.
PSA stijging naar 0,04µg/L
De optimistische roes wordt in november 2018

verstoord: mijn PSA is op zes maanden tijd
verdubbeld naar 0,04 µg/L. Ongerust maak ik me
nog niet maar het PSA-item wordt vanaf dat
ogenblik voor mij wel een constant
aandachtspunt. Op dagen dat mijn energie op een
laag pitje staat, brengt een rit met de scooter
soelaas. Als ik een dipje heb luister ik graag naar
bluesmuziek. Een weekje aan de kust in het
zonnige Andalusië tijdens de eerste week van
december breekt de eentonigheid van de donkere
dagen. Het jaar 2018 wordt afgesloten met een
dubbel gevoel: enerzijds is mijn prostaatkanker
reeds twee jaren in een diepe slaap, maar
anderzijds vraag ik me af in welke richting mijn
PSA gaat evolueren tijdens het jaar 2019.

PSA met ups en downs
In februari krijg ik fantastisch nieuws: mijn PSA

is gedaald naar 0,03 µg/L. Bovendien heeft mijn
echtgenote het illuster idee om me samen met
mijn dochter en kleindochter op reis te sturen naar
Oostenrijk. De drie musketiers brengen daar een
fantastische week door. Het is een echte
hoogtestage. Ik stap dus de lente in met een goed
gevoel. In mei is mijn PSA gestegen naar 0,05
µg/L. Een spectaculaire stijging van mijn PSA blijft
voorlopig uit.
Het leven gaat verder
In augustus 2019 wordt mijn PSA opnieuw

gemeten. Hopelijk wordt een verslechtering van
mijn gezondheidstoestand nog een tijdje
uitgesteld. Ondertussen hebben mijn echtgenote
en ik nog een paar mooie reizen gepland. We
willen beiden met volle teugen van het leven
genieten, zonder ons in een roekeloos avontuur te
wagen. Bovendien heb ik een zestal mooie ritten
met de scooter gepland, elke rit in een andere
windrichting. Zo blijf ik voeling hebben met mijn
talrijke kennissen en vrienden.
Vive le vélo
Ik heb dit artikel geschreven in de periode dat

in 2019 de Ronde van Frankrijk is doorgegaan.
Mijn prostaatkanker werd ontdekt in het begin van
de Ronde van Frankrijk van 2016. Elk jaar geniet
ik met volle teugen van de uitzendingen van Vive
Le Vélo, want dan besef ik dat er weer een jaartje
bij is. Ik weet dat er een tijd komt dat ik met
moeite nog uit mijn woning zal kunnen komen,
maar dan zal ik nog proberen te genieten van het
leven, al zullen de mogelijkheden dan wel heel
beperkt zijn, alhoewel…

Onder-
tussen weet ik
dat in moeilijke
tijden er ook
momenten van
geluk en
geneugten
zijn. Je moet
ze alleen leren
ontdekken en
beleven, al is
dit niet elke
dag even
gemakkelijk.
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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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BPH in een (wal)notendop
Een onderwerp als benigne

prostaathyperplasie (BPH) volledig behandelen in
één aflevering van Kos is een onmogelijke
opdracht binnen de ruimte die mij toegemeten is
en zal daarom noodgedwongen opgesplitst
worden in meerdere episodes.

“De geneeskunst bestaat uit het
amuseren van de patiënt, terwijl
de natuur de ziekte geneest”
(Voltaire, 1694-1778)
Inleiding. Een beetje geschiedenis
Het was meer dan waarschijnlijk de Schotse

fysioloog en chirurg John Hunter die in de 18de
eeuw voorhield dat een vergrote prostaat verband
houdt met de leeftijd. Hij merkte daarbij ook op dat
een normale testiculaire functie hier nauw bij
aansluit en dat deze twee factoren intrinsiek deel
uitmaken van de metabolische veranderingen in
de prostaat. 

De levensverwachting voor mannen was ten
tijde van John Hunter hoogstens 45 jaar, en is in
onze contreien nu opgeschoven tot 80,1 jaar.
Hiermee is duidelijk dat een aandoening
gerelateerd aan de leeftijd vandaag de dag ook
veel frequenter zal voorkomen. 

Het is dan ook slechts een 125 jaar geleden
dat chirurgen zich begonnen te buigen over
methodes om de obstructieve effecten van een
prostaatvergroting te verhelpen. En het is pas
rond 1930 dat open chirurgische ingrepen stilaan
vervangen werden door endoscopische
technieken. Vooral wegens de beperkingen van
de instrumenten waren deze technieken in het
begin geen gemeengoed. De technologische
revolutie van de laatste 45 jaar met onder andere
het gebruik van glasvezeloptica en staaflenzen
hebben de transurethrale resectie van de prostaat
(TURP) definitief uit het frustratiedomein van de
uroloog gehaald. Een verdere verbetering en
uitbreiding van het endoscopisch instrumentarium
heeft geleid naar steeds efficiëntere
behandelingstechnieken.

Daarnaast is de wetenschap ook niet blijven

In de schaduw van Kos
Dr. Luc Dewilde
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stilstaan en onderzoek naar de metabole
processen die aan de basis liggen van een
prostaatvergroting hebben de ontwikkeling
mogelijk gemaakt van talrijke farmacologische en
minimaal invasieve behandelingen zodat een
transurethrale resectie of een open prostatectomie
vandaag niet meer de enige behandelingsopties
zijn.
Definitie. Wat is wat?
Laten we eerst wat duidelijkheid brengen in de

klinische entiteit van BPH. De stelling dat enkel en
alleen histologische veranderingen met vergroting
van de prostaatklier óók de aandoening is heeft
men verlaten. Men neemt nu aan dat drie
belangrijke elementen bepalend zijn voor wat we
omschrijven als klinische BPH: een vergroting van
de klier, symptomen (‘prostatisme’) én
infravesicale obstructie.

Er bestaat wat verwarring over de term
‘prostatisme’ en misschien is het beter deze te
vervangen door LUTS (lower urinary tract
symptoms), wat het probleem in feite beter
omschrijft gezien de symptomen niet prostaat-
specifiek zijn. 

Epidemiologie
De prostaat is een fibromusculair (gladde

spier) en glandulair orgaan. Bij de man is deze bij
de geboorte heel klein en begint tijdens de
puberteit onder hormonale invloed (testosteron) in
volume toe te nemen tot ongeveer de grootte van
een walnoot. Vanaf de middelbare leeftijd (> 35
jaar) kan de prostaat verder in volume toenemen
met gemiddeld 3% per jaar. Het grootste deel van
de prostaatmassa wordt door groei van
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periurethrale klieren bij het verouderen platgedrukt
naar de periferie en het is dit klierweefsel dat bij
een benigne prostaathypertrofie het grootste deel
van de ‘prostaat’massa uitmaakt. Het is de
aangroei van die binnenste zone van de
prostaatklier (de transitiezone) die
verantwoordelijk is voor de mictieklachten die
kunnen optreden op latere leeftijd. Een
degeneratie tot prostaatkanker treedt vooral op in
het perifeer gelegen (oorspronkelijke)
prostaatweefsel. De belangrijkste risicofactoren
voor BPH zijn dus leeftijd en normale testiculaire
functie. Mannen die vóór de puberteit gecastreerd
zijn ontwikkelen geen BPH. Het verlagen van de
testosteronspiegel met medicatie tot
castratieniveau bij mannen met BPH heeft een
vermindering van het prostaatvolume tot gevolg. 

In de prostaat is dihydrotestosteron de
belangrijkste intracellulaire metaboliet (door 5-alfa-
reductie van testosteron), en dus de primaire
hormonale mediator van BPH. Men heeft ook alfa-
adrenergische en cholinergische receptoren
gevonden in het glad spierweefsel en in het
chirurgisch kapsel van de prostaat, wat zou
kunnen wijzen op een gunstig effect van alfa-
antagonisten bij BPH.

Levercirrhose zou een (beperkte) invloed
kunnen hebben op BPH door verlaging van de
plasmaspiegels van testosteron en
dihydrotestosteron en een verminderde aanmaak
van testosteron. Men heeft hypertensie en
diabetes een tijd aanzien als mogelijke
risicofactoren voor BPH maar nadien weer
ontkend. Ook vasectomie en seksuele activiteit
hebben geen duidelijke weerslag op BPH.
Hoe ontstaat BPH?
BPH zou zich in twee stadia ontwikkelen. Een

BPH nodule ontstaat, zoals reeds gezegd, in de
transitiezone en in de omgeving van de
periurethrale klieren, dicht bij de proximale
urethra. Men heeft vastgesteld dat bij mannen
jonger dan 70 jaar het aantal nodules met de
leeftijd toeneemt terwijl elke nodule op zich klein
blijft en dus ook de totale nodulaire massa. Zo
wordt de toename van het prostaatvolume in deze
leeftijdsgroep veroorzaakt door een diffuse
vergroting van de transitiezone. Later, vanaf 70
jaar, blijft het aantal nodules stabiel terwijl er wel
een sterke en synchrone toename is van de
grootte van de nodules ten gevolge van
endocriene invloeden.

Het is duidelijk dat BPH evolueert met de
leeftijd. Het percentage mannen met een

histologische evidentie van BPH neemt toe van
8% in de leeftijdsgroep tussen 31 en 40 jaar, tot
82% tussen 71 en 80 jaar. Tussen 31 en 90 jaar
neemt de prostaat gemiddeld in gewicht toe met 4
gram per 10 jaar.

Men neemt algemeen aan dat er twee fasen
zijn in de ontwikkeling van BPH (een
pathologische en een klinische) waarbij de eerste
fase onderverdeeld is in een microscopisch en
een macroscopisch stadium. Alle mannen maken
de eerste (microscopische) fase door, de helft
gaat door naar de tweede (macroscopische) fase
en hiervan ontwikkelt de helft van de mannen een
klinische behandelbare aandoening.

Er is geen correlatie tussen de grootte van de
prostaat en de symptomen. Obstructieve
symptomen kunnen aanwezig zijn zonder grote
vergroting van de prostaatklier, en een forse
ontwikkeling van de transitiezone kan een
belangrijke toename van het totaal
prostaatvolume tot gevolg hebben zonder dat er
veel obstructieve symptomen aanwezig zijn.

“Geluk is niets meer dan een
goede gezondheid en een slecht
geheugen” (Ernest Hemingway,
1899-1961)
Symptomen
Straalzwakte, hesitantie (startproblemen),

pollakisurie (frequent plassen),
aandrangsklachten, pijnlijke of branderige mictie,
nycturie (nachtelijk plassen), nadruppelen,
urineverlies, mictie met kleine hoeveelheden,
gevoel van onvolledige blaaslediging zijn een
aantal symptomen die bij BPH al dan niet kunnen
optreden.

30% van de mannen ouder dan 50 jaar krijgt
last van plasklachten maar deze klachten zijn niet
specifiek voor BPH. Een aantal kunnen ook een
andere oorzaak hebben, zoals bv. een dysfunctie
van de blaas. Er treden immers ook
veranderingen op bij het ouder worden die op hun
beurt ook een weerslag kunnen hebben op de
plasfunctie. Het spierweefsel van de blaas, de
urethra, en de sfincter verliest aan soepelheid en
samentrekbaarheid door een toename van het
collageen en er kunnen neurologische
veranderingen in de bezenuwing van de blaas
optreden. Hormonale veranderingen door de
prostaatvergroting kunnen ook een
overcompensatie van de detrusorspier
veroorzaken gevolgd door een
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uitputtingsverslapping. Deze veranderingen geven
bij 11% van de oudere mannen aanleiding tot
symptomen. Er is echter hoegenaamd geen
verband met het optreden van prostaatkanker.
Complicaties
De meest voorkomende complicatie is een

urinaire infectie. Door een outflow obstructie op
blaasniveau met een onvolledige blaaslediging als
gevolg blijft er chronisch een residuele
hoeveelheid urine in de blaas stagneren wat
vanzelfsprekend aanleiding geeft tot een veel
hoger risico op urineweginfecties. Bij een
blaasinfectie kan blaaspijn optreden waarbij pijn
over de urethra kan gevoeld worden tijdens de
plasperiode. Een erge cystitis kan ook een sterke
pijnopstoot geven ter hoogte van de blaas en/of
de urethra nà het stoppen van de mictie.

Een chronische retentie met zelfs een globus
van één liter of meer geeft echter zelden
duidelijke lokale last.

Prostaatlithiase is een risicofactor voor
recidiverende bacteriurie en wordt soms
geassocieerd met BPH.

Blaasstenen worden tot 8x vaker vastgesteld
bij mannen met BPH.

Nier- en ureterlithiase komen met dezelfde
frequentie voor bij mannen met of zonder BPH.

Nierinsufficiëntie: chronische asymptomatische
urinaire obstructie door BPH kan bij oudere
patiënten een progressieve ‘verborgen’
nierinsufficiëntie tot gevolg hebben en kan soms
leiden tot een acute nierinsufficiëntie. 

Een acute urinaire retentie kan onverwachts
optreden en veronderstelt een ander mechanisme
en een andere etiologie dan enkel BPH als
oorzakelijke factor. Bij een acute retentie treedt er
suprapubisch een zeer erge pijn op. Men
veronderstelt dat mogelijks een ‘prostaatinfarct’
hier aan de basis ligt. Het is moeilijk te
achterhalen of het infarct de acute retentie heeft
veroorzaakt, of dat deze een gevolg is geweest
van de urineretentie. In ieder geval kan een acute
retentie ook optreden na een niet urologische
chirurgische ingreep. Anticholinergica en een
overdosis alcohol kunnen eveneens een acute
urineretentie veroorzaken. 

“We moeten het feit accepteren
dat het mogelijk is dat we iets
weten zonder te weten waarom

we het weten” (Malcolm Gladwell,
°1963)
Benadering van de klachten
Wat is in feite BPH echt? Niet alle BPH zijn

symptomatisch en niet iedere LUTS is BPH. BPH
is één van de mogelijke oorzaken van LUTS.
LUTS is geen ziekte maar meer een conditie
waarbij patiënten gehinderd zijn bij hun mictie. De
graad van symptomatische hinder die de patiënt
ondervindt kan sterk wisselen tussen individuen.
Ook de pathologische oorzaak van de LUTS kan
totaal anders zijn: middenkwab, bilobaire (door
twee prostaatkwabben) obstructie,
blaashalshypertrofie,…

Er bestaan formulieren met richtlijnen en een
te beantwoorden vragenlijst (IPSS, AUA Symptom
Index) die hulp moet bieden bij de beslissing of
iemand al dan niet behandeld moet worden. Want
het sleutelwoord bij LUTS is in feite de QOL
(quality of life), de levenskwaliteit, en dit is op zich
finaal het belangrijkste criterium om te beslissen al
dan niet tot een behandeling over te gaan. Een
symptomatische verbetering blijft immers één van
de belangrijkste einddoelen van een behandeling
voor BPH. 

Vanuit een klinisch oogpunt is het essentieel
bij patiënten met LUTS klachten en een
prostaathyperplasie een differentiatie te kunnen
maken tussen een obstructief klachtenpatroon als
gevolg van een prostaathypertrofie en klachten
ten gevolge een dysfunctie ter hoogte van de
blaas vooraleer een bepaalde behandeling voor te
stellen. Hiervoor maakt men naast het lichamelijk
en rectaal onderzoek gebruik van twee essentiële
hulpmiddelen, beeldvorming en urodynamisch
onderzoek. Talrijke urologen gebruiken echter
vaak enkel de symptomen als basis voor hun
beslissing tot behandeling. Daarom is het maken
van een goede correlatie tussen de symptomen
en de objectieve metingen van de obstructieve
klachten die aan de basis van de aandoening
liggen zo belangrijk. Meestal beperkt men zich op
urodynamisch vlak tot een uroflowmetrie en wordt
er in de routine praktijk geen volledig
urodynamisch onderzoek uitgevoerd om de
obstructieve klachten te objectiveren. Terwijl er
een sterke relatie is tussen de ernstigheidsgraad
van de preoperatieve symptomen en het succes
van de behandeling, bestaat er immers maar een
zwak verband tussen de gemelde symptomen en
de urodynamische data.
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Echografie, medische
beeldvorming
Beeldvorming bij BPH heeft voornamelijk tot

doel het volume van de prostaat en de blaas te
kunnen inschatten en een beoordeling te kunnen
maken van de textuur van het prostaatweefsel.
Het onderzoek heeft geen nut voor het
beoordelen van de blaasfunctie, echter wel voor
het uitvoeren van gerichte biopsies van de
prostaat. 

Het onderzoek kan transabdominaal,
suprapubisch gebeuren of transrectaal en zelfs
transperineaal (zelden) of transurethraal (zeer
zelden). Prostaatvolume en prostaatgewicht zijn
quasi virtuele synoniemen daar het soortelijk
gewicht van prostaatweefsel nagenoeg 1,0 is. Een
schatting van het prostaatvolume enkel met
rectaal toucher is onbetrouwbaar.

Verbeterde technieken werden de laatste jaren
ontwikkeld zoals 3D-echografie (Histoscan) en
kleuren-doppler echografie. Uiteraard kan ook CT-
scan en/of MRI toegepast worden bij
twijfelgevallen.

Iets over PSA
Prostaat specifiek antigen (PSA), een

glycoproteïne van het prostaatepitheel, wordt
zowel door goedaardig als door kwaadaardig
prostaatweefsel geproduceerd. Studies zouden
uitgewezen hebben dat de PSA-serumwaarden
stijgen met 0,3 ng/ml voor iedere gram
prostaatweefsel. De totale PSA bij een patiënt met
een BPH en een samengaande prostaatkanker
zou bijgevolg theoretisch een volumetrisch
gerelateerde waarde kunnen zijn van de
gecombineerde fracties van de goedaardige en de
kwaadaardige entiteiten van de klier. Hierdoor
zou, door substractie van de PSA-fractie ten
gevolge van de BPH, de PSA-fractie gekend zijn
die veroorzaakt wordt door de prostaatkanker,
waardoor men theoretisch patiënten zou kunnen
identificeren met een onvermoede maligniteit in
associatie met een BPH.

In een volgende Kos zal ik dieper ingaan op
de behandeling van BPH.(wordt vervolgd)
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De tweejaarlijkse Golfbenefiet ten voordele van prostaatkankeronderzoek
Het J. De Wever Fonds voor Prostaatkanker-

preventie werd in 2010 opgericht aan de
KULeuven met als eenvoudig doel onderzoek
naar prostaatkankel financiëel te ondersteunen.
Sedertdien werden er om de twee jaar een
benefiet georganiseerd met als belangrijkste
onderdeel een golftornooi op de Winge Golf &
Country Club.

Zondag 1 september was het opnieuw zover,
perfect golfweer, niet de heet, niet te veel wind en
geen regen daarbovenop meer dan honderd
deelnemers, de dag kon niet stuk. In kleine
groepjes betraden de deelnemers het terrein om
van “hole” tot “hole” 18 keer een golfballetje
deskundig te putten in een klein gaatje in het
perfect getrimde gras.

Gelukkig voor mij deed onze voorzitter zelf ook
mee en mocht ik samen met hem en twee dames
het hele parcours mee wandelen. Dat komt dan
neer op meer dan tien kilometer, meer dan vier
uur en veel zwijgen. Ja mag de spelers niet uit
hun concentratie halen.

Maar, we waren niet alleen, onze
onvermoeibare collega’s Rik en Urbain waren ook
present om deelnemers en supporters die meer
wilden weten over Wij Ook en wat wij doen in
verband met prostaatkanker op een even
deskundige wijze te informeren en hun
exemplaren van PROSTAATinfo te bezorgen.

De dag eindigde met een lekkere barbecue
met vis of vlees die duidelijk goed in de smaak
viel. Zoals steeds hadden de sponsors ook voor
een resem prijzen gezorgd zodat behoorlijk veel
van de spelers er eentje mee naar huis konden
nemen.

Naast spelers was er ook een flinke
vertegenwoordiging aanwezig van het Leuvense
prostaatkanker team. Prof. Van Poppel liet het
woord aan zijn collega Prof. Joniau die uitleg gaf
over wat er met de ondertussen meer dan
150.000 euro gebeurde en dat was heel wat.
Deze editie was trouwens goed voor een record
bedrag van 50.000 euro. De avond werd passend
afgesloten met een lekker glas bubbels en een
klein lekker hapje. Op naar de volgende benefiet
over twee jaar.
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Evolutie in het Gezondheidsbeleid
Op zoek naar een aanvaardbaar en vooral

efficiënter en goedkoper beleid op federaal,
regionaal en lokaal vlak worden nieuwe wetten,
reglementen en aanbevelingen uitgevaardigd door
alle instanties die zich betrokken voelen. Dat zijn
er veel in België.

Een paradepaardje van Minister De Block
werd als kwaliteitswet op 14 mei 2019 in het
Staatsblad vermeld. Deze wet omvat de
substitutie van voorgeschreven geneesmiddelen
voor diagnose en behandeling van aandoeningen
met toch behoud van de keuzevrijheid van de arts
als overeenkomsten die vrijheid bedreigen (sic).

Meer, de wet bepaalt welk soort
gezondheidszorg binnen een ziekenhuis kan
worden gegeven in een nodige omkadering. Wel
dient de zorgcontinuïteit verzekerd (sic bis).

Ten derde moeten alle gezondheidswerkers
(lees vooral huisartsen) deelnemen aan een
permanente “Kwaliteitscontrole” deze wordt
ingebouwd onder toezicht van
gezondheidsinspecteurs. De implementatie zal
tijd, veel tijd vragen en zeker stromen van nieuwe
reglementen en verzuchtingen meebrengen. 

De Specialist, 17 mei 2019
Adviezen voor Artsen (Code Medische

Deontologie 2018)
Ook de Orde der Artsen is wakker geschoten

om de regels van medische zorg aan te passen,
om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de
levenskwaliteit van haar leden te beschermen.
Verschillende adviezen werden op 27 april 2019
gegeven over de arbeidsduur voor artsen met
inbegrip van minimumrust. Vanaf nu geldt de
Code Medische Deontologie van 2018.

Voor ons blijft zeker een open en
gelijkwaardige relatie tussen de patiënt als partner
van en zijn behandelende arts met wederzijds
respect en vertrouwen belangrijk. De
gewaardeerde “Colloque Singulier” blijft zeker de
beste vorm in een persoonlijke geneeskunde
maar de complexiteit van de moderne
geneeskunde en het individueel recht op
kwaliteitsleven (denk aan de vrouwelijke artsen)
nopen tot teamgeneeskunde. 

Adviezen Nationale Raad Orde der Artsen
2019

RIZIV en Medische Voorschriften
Een nieuwe conventie tussen het RIZIV en de

vzw Recipe-e kreeg een budget van 2 miljoen
euro om het elektronisch voorschrift in de
ambulante zorg te introduceren van 2019 tot
2021.

Voor de artsen zelf wordt onmiddellijk bijstand
verleend bij hapering in de dienst. Dit gaat in met
een maandelijks verslag van Recipe-e zelf. Ook
de patiënt zelf heeft inspraak in niet afgeleverde
elektronische voorschriften met verwijderen van
een voorschrift of het toekennen aan een
individuele apotheker. Betere controle en beheer
van alle voorschriften wordt mogelijk maar een
deel patiënten in de vergrijzing van de bevolking
zullen zich zeker onbeholpen weten. Zoals de info
voorschrijft “en nu maar hopen…”

Numerikare - De Specialist, 4 juni 2019
E-Health verder in digitale

gezondheidszorg
Er is geen houden aan. De digitalisering van

alle medische activiteiten dijt uit in alle vormen en
apps om ons een steeds betere (en mindere dure)
gezondheidszorg te bieden waar ook nog
iedereen dezelfde rechten heeft. 

Nu is er éénlijn.be. Dit project voor alle
eerstelijnszorgverstrekkers wil alle mogelijke
technische hulpmiddelen gebruiken in een
netwerk Agentschap Zorg en Gezondheid om de
samenwerking in de eerste lijn te bevorderen.
Huisartsen en apothekers kunnen leren hoe de
gezondheidsdiensten werken in de verschillende
software pakketten.

De zelfstandige artsen en apothekers zullen
zeker op termijn zeldzaam worden. We hopen dat
tegen die tijd elke patiënt zijn persoonlijke app
heeft voor preventie, diagnose, behandeling en
nazorg van zijn kwalen(Personal Health
Reviewer).

Numerikare - De Specialist, 4 juni 2019
Dag van de BorstkankerMAN
De vzw BorstkankerMAN heeft 7 oktober 2019

uitgeroepen tot de BorstkankerMANdag. OCA wil
dit initiatief zeker ondersteunen. De inzet en
volharding van professor Henk Van daele heeft
het mogelijk gemaakt de mannelijk borstkanker
onder de belangstelling te brengen. Een strijd
tegen discriminatie die tientallen jaren gelopen
heeft maar nu, zo niet nationaal zeker
internationaal toch erkenning gekregen heeft. We
gaan er voor. We zijn overtuigd dat Naboram vzw
zal volgen. 
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Een ogenblik om ons te herinneren dat Prof.
Van daele vele jaren voorzitter van onze PI
redactieraad was. 
www.borstkankerman.be
Over kunstmatige voeding
Een persbericht van het Federaal

Kenniscentrum voor de gezondheid (KTC) stelt de
huidige stand van zaken scherp. Een cijfer tot
33% van de ziekenhuispatiënten, 16% van de
bewoners van de zorgcentra en bijna 13% van de
thuiswonende ouderen zijn ondervoed. Buiten alle
gebruikte zorgen is in sommige gevallen voeding
via de sonde of via de bloedbaan aangewezen. 

KCE wijst op de anomalie tussen de
terugbetaling in het ziekenhuis of thuis (omvat
woonzorgcentra). Sondevoeding gratis in het
ziekenhuis en tussen 11 en 28 euro thuis, terwijl
voeding via de bloedbaan in het ziekenhuis 11
euro kost en gratis thuis.

Deze anomalie is slechts een deeltje van het
algemeen voedingsprobleem. Voor het behoud
van gezondheid gelden voeding en bewegen als
een vaste basis waarop medische behandeling
steunt. We noteren met zeker trots dat enkele
leden van OCA vzw (J. Humblet voor beweging
en W. Walschaert voor voeding) hierover preken.
Gewoon verder doen. 

Persbericht KCE, 23 mei 2019
Ziekenhuis Tienen zet in op

samenwerking patiëntenverenigingen
Het RZ Heilig Hart Tienen neemt het voortouw.

Op 3 mei 2019 werd een intentieverklaring
ondertekend met Trefpunt Zelfhulp. De bedoeling
is betere zorgtrajecten te ontwikkelen dankzij
patiëntenparticipatie. De unieke ervaringskennis
van die patiënten met een chronische of
levensbedreigende aandoening delen is een
aangepaste en gewaardeerde steun voor nieuwe
lotgenoten in palliatieve zorg. 

De toekomst van onze gezondheidszorg
inzake hulp betekent een toegevoegde waarde
voor de samenleving inzake voorlichting,
informatie en zelfhulpzorg. Het ziekenhuisbeleid
dat patiënten doorverwijst naar zelfhulpgroepen is
een win-win situatie. Hier hebben we zelf alleen
positieve herinneringen. Stoma Ilco, opgericht in
de jaren 70, werd in enkele jaren één zelfstandige
hulpgroep. Qua patiëntenvragen zorgde de
verpleging dat kandidaten voor een
prostaatoperatie naast een pas geopereerde
prostaatpatiënt in dezelfde kamer lagen. Op een
dag had je een patiënt die alle details van zijn
ingreep ingepeperd kreeg en soms nog enkele

bijkomende vragen had. Dit maakte het routine
verloop eenvoudiger en ook aangenamer. De
medewerking van het UZ Leuven als
zelfhulpvriendelijk ziekenhuis is een zekere
stimulans voor deze soort samenwerking. 

Trefpunt Zelfhulp, 21 mei 2019 
Behandeling van nmCRPC: Hoe

vroeger misschien hoe beter
De klinische classificatie van een gevonden

prostaatkanker (PC) in de recente literatuur is een
waslijst geworden die het klassieke TNM-systeem
met 154 mogelijkheden gevoelig uitbreid. De
diagnose van castratie resistente PC (CRPC) leidt
tot een verdeling in hormoongevoelig of castratie
resistent uiteraard in gelokaliseerde of
metastatische PC. De term nmCRPC betekent
dus een gelokaliseerde PC die onder klassieke
behandeling van chirurgische of medische
castratie (ADT) progressie laat noteren, meestal
een PSA-serumverhoging, na een negatieve
TRUS, CT-scan of MRI. 

Drie gerandomiseerde studies (Spartan,
Prosper en Aramis) toonden een langere
progressief vrije overleving met een nieuwe
molecule versus placebo. Het kan dus de
levenskwaliteit verbeteren?

Langer leven werd gesignaleerd
(darolutamide) maar vragen rond de originele
randomisatie blijven. Dit dilemma blijft en vraagt
naar een moleculaire classificatie voor evident
gesteunde conclusies.

Gelukkig is Dr. D. Schrijvers een bedachtzaam
oncoloog en met sleutelwoord MISSCHIEN in de
titel blijft er nog werk aan de winkel daar deze
medicatie tot botfracturen kan leiden als een
belangrijke nevenwerking. 

D. Schrijvers, BJMO 13: 129-131, 2019
S-RALP (Robot-assisted radical

prostatectomy) na focale behandeling
prostaatkanker

Dit platinium artikel uit European Urology 2019
omschrijft in de samenvatting voor patiënten dat
een reddende (salvage) RALP na focale therapy
veilig is. Nochtans lijkt de oncologische prognose
slecht. 

Bij lezen van het artikel toch even schrikken.
Het gaat over 82 patiënten over één periode van
2010 tot 2018 geopereerd door 2 chirurgen uit 3
centra. Is dit een multicenter studie? 

Het 12 maanden continentie percentage was
83%. Postoperatief blijven 14% potent. Als
retrospectieve studie mag men zich afvragen hoe
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deze platiniumstudie met deze samenvatting
gepubliceerd geraakte. Ook Homerus sliep wel
eens? Meer studies zijn echt nodig. 

L Marconi et al, Eur Urol 76 (2019): 27-30
Brondatabank 2019
Begin mei 2019 keurde de Vlaamse regering

het decreet rond de Sociale Kaart goed. 
De bedoeling is dat deze “brondatabank“ de

gegevens omvat van alle zorgaanbieders. Op
zoek naar de nodige sociale zorg in het Vlaamse
Gewest moet deze kaart helpen de gegevens op
de plek te vinden en de zorgaanbieders niet
overbevraagd worden uit verschillende kanalen
(www.desocialekaart.be).

Het departement Welzijn, Volkgezondheid en
Gezin is verantwoordelijk voor de uitbouw en de
zorgaanbieders wordt gevraagd hun gegevens

actueel bij te houden. 
Dit initiatief, mogelijk door de ontwikkeling van

de digitalisering, beantwoordt de uitbreiding van
OCA vzw door de nieuwe benaming
“OntmoetingsCentrum Antwerpen” vzw. Met
behulp van sociaal Antwerpen blijven we de steun
voor Wij Ook vzw (prostaatkankerpatiënten),
Europa Uomo vzw (The Voice of Men with
Prostate Cancer in Europe) en blijven we trouw
aan onze vroegere OCMW-opdracht,
Voorlichtingscentrum Gezondheid.

Hier wordt ook steun verleend aan sociale
noden van alle kankers, hulpbehoevende senioren
en medeburgers in de Stad Antwerpen. Samen
staan we sterker. 

Artsenkrant, 21mei 2019
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Toen één van onze bestuursleden me vroeg
mijn verhaal te brengen, reageerde ik daar met
gemengde gevoelens op. Enerzijds wilde ik
lotgenoten met metastases een positieve tekst
voorschotelen en hoop geven, maar anderzijds
kwamen me de vrienden in gedachten die samen
met mij behandelingen ondergingen, maar het niet
haalden. Aan hen draag ik deze bijdrage op.
Juni 2001, mijn diagnose
Alle patiënten zijn verschillend, en sommigen

meer verschillend dan anderen. Mijn ervaringen
zijn werkelijk “speciaal”. Ik kreeg mijn diagnose in
juni 2001, op 58-jarige leeftijd. Maar laten we met
de “prehistorie” beginnen.
Een beetje voorgeschiedenis
Als helikopterpiloot van het Licht Vliegwezen

van de Landmacht, vloog ik vrolijk mijn ganse
leven rond. De ingenieur die ik tevens was, moest
ook wel achter een bureau zitten en zich met
technische zaken bezighouden. Met mijn vrouw
en twee kinderen, de vrienden-collega’s en de
loopbaan ging alles goed. In 1998, ik was toen 54
jaar, liet het leger 5000 militairen afvloeien en ik
was daarbij. Ik concentreerde me meer op mijn
familie en mijn gemeente. Lid van de milieuraad,
compostmeester, reizen met de echtgenote en
gepensioneerde collega’s, zwemmen, golf spelen,
windsurfen, kortom een mooi leven.
Pijn in mijn rechterbeen
Hier kwam abrupt een eind aan toen ik pijn

kreeg in mijn rechterbeen. Mijn huisarts die wist
dat ik sportief was, schreef me eerst een gel voor,
om een kwetsuur te behandelen. Het werd erger
en een controle van de aders en de zenuwbanen
gaven geen oorzaak aan. Op een moment kon ik
de trap niet meer op en na een nachtje in de zetel
te slapen, omdat ik mijn bed niet meer bereikte,
vond ik het welletjes en liet me naar de spoed van
het Middelheim ziekenhuis voeren. Ik werd
opgenomen. Met de symptomen die ik had zocht
men naar een hernia en maar vond men een

17 jaren met een
uitgezaaide prostaatkanker
rondlopen
Rik Cuypers, lotgenoot
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tumor in de onderste wervel.
Botkanker? Na een MRI, een
CT-scan, een botscan, en
een densiteitsmeting van mijn
skelet bleek het om
prostaatkanker te gaan. De
mededeling werd me gedaan
door een … neurochirurg.
Mijn vrouw zei me achteraf
dat ik lijkbleek werd en de
dokter die zag wat er gaande
was, vroeg me even om op
het bed in zijn kabinet te gaan liggen. Ik hoorde
“prostaatkanker” en van de rest van het gesprek
niks meer. Ik was in shock en totaal niet
voorbereid op een dergelijke diagnose. Dat het
voor mij overkwam als een doodvonnis, is het
gevolg van het feit dat een neef van mij een paar
jaren tevoren aan prostaatkanker overleden was.
In één jaar tijd afgetakeld en verdwenen.

Men had bij de onderzoeken vastgesteld dat
de L5 wervel ook een breuk vertoonde en de
tumor op de zenuwbundel drukte. Ik mocht niet
meer gaan en men plaatste mij in een rolstoel,
omdat men een volledige breuk van de wervel
vreesde, hetgeen mij zou verlammen.
Van neurologie naar urologie
Van het zesde verdiep met de “hernia-

patiënten” kwam ik op het vierde terecht waar
oncologie het thema was. Er werd me een
uroloog, een radiotherapeut en even een
oncoloog toegewezen. Niks “second opinion”,
traaggroeiende tumor, en bedenktijd. Ik snapte
trouwens niet wat me overkwam. Aan de
oncoloog vroeg ik of ik een “psychosomatisch”
probleem had. Ik was compleet in de war. Pijn
domineerde mijn leven en ik werd depressief. Ik
kon geen vijf minuten in dezelfde houding in mijn
bed liggen.

De uroloog nam nog een echografie en een
biopsie. Pijnlijk als de naald in tumorweefsel ging.
Het finaal verdict was T3a, de kanker door het
prostaatkapsel gegroeid, N1, lymfeknopen
aangetast, M1b, 2 uitzaaiingen in de botten,
Gleasonscore 8 en PSA 42. Mijn uroloog zei dat
met mijn symptomen, hij eerder een PSA van 300
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verwachtte. Vandaag zou men mijn toenmaalse
toestand “oligometastatisch” noemen, d.w.z. een
beperkt aantal uitzaaiingen in de botten. Ik werd
op de rug bestraald, 30 Gy in 10 sessies. De
tumoren gingen er allicht door onderuit, maar voor
mij was de resulterende pijnvermindering veel
belangrijker. De pijn zou nog wel 6 maanden
duren, en met codeïne pillen aangepakt worden.
De basisbehandeling was hormonaal, en na 17
jaren is dit nog steeds het geval. Vermits
prostaatkanker praktisch altijd door het mannelijk
hormoon testosteron gevoed wordt, vermindert
men het gehalte daarvan door middel van
castratie inspuitingen die op de hersenen
inwerken (hypothalamus en hypofyse). Het
signaal dat uitgezonden wordt naar de testikels
om testosteron te produceren is dan onderbroken.
Men spreekt van “medische castratie”. Wie meer
wil weten kan terecht op onze site,
https://wijook.be/algemene-info/. Na 17 jaren
vraag ik me af of ik me niet beter operatief had
laten castreren. Men verwijdert dan het deel uit de
teelballen dat voor de productie van het hormoon
instaat.
Mentaal een wrak
Keren we terug tot mijn emotionele toestand

van toen. De onderzoeken duurden enkele dagen,
maar dan beperkte mijn behandeling zich tot het
bestralen: enkele minuten per dag. Ik verveelde
me rot, kon geen vijf minuten in dezelfde houding
liggen en was mentaal een wrak. Ik stuurde mijn
vraag “hoe lang heb ik nog te leven” in alle
richtingen. Het antwoord was steevast: “dat kan
niemand zeggen”. Dat was zeker juist, maar naast
de kwestie. Ik herinner me nog altijd de
verpleegster die ervoor zorgde, dat ik de tandpijn
die ik naast mijn rugpijn had, tussendoor
kwijtgeraakte bij een tandarts van het ziekenhuis.
Op zo’n afspraak moet je anders weken wachten.
Ze maakte dat ik naar huis mocht, op voorwaarde
dat ik dagelijks langs kwam voor mijn verdere
bestralingen. Een kinesist leerde me de
technieken om in en uit mijn bed te stappen, met
een minimale belasting voor de rug en hoe ik op
en af de trappen moest gaan. Ik mocht maximaal
5 kg opheffen. Dat zijn geen 6 flessen water. Om
me ’s morgens te wassen en te scheren moest ik
gaan zitten aan de lavabo, want me
vooroverbuigen was te pijnlijk.
Testosteron een “feel-good”
hormoon
Thuis had ik mijn vrouw om voor me te

zorgen. De term die me te binnen schiet om haar

te loven is “beschikbaar”. Ik sliep veel, maar
telkens ik wakker schoot was ze daar, om me te
geven wat ik vroeg en om met me te praten. Mijn
huisarts kwam af en toe langs en ook vrienden en
kennissen. Toch hielp het niet om uit mijn
depressie te geraken: het trauma van de
mededeling, het effect van het verdwenen
testosteron (een “feel good” hormoon) en nog
steeds het vooruitzicht van niet lang meer te
leven, deden hun werk. Ik zag het leven donker
in. Gelukkig heb ik mijn idee, om er maar zelf een
eind aan te maken voordat het te erg werd, niet
uitgevoerd. Dit zou duren tot mijn uroloog me
vertelde dat hij patiënten had in mijn situatie die
hij al 10 jaar en langer behandelde en vooral
doordat de pijn verdween. 

’s Morgens wakker worden met
angstgevoelens zou wel 2 jaar lang aanhouden.
De “routine” behandeling
Mijn behandelingen werden routine:

maandelijks een bisfosfonaat baxter om mijn
botten te versterken en driemaandelijks een
castratie spuit om mijn testosteron te
onderdrukken. 

Ik ben een controlefreak en wilde dus weten
wat er met mijn ziekte gaande was en mogelijk
ook tussen te komen bij beslissingen. Ik ontdekte
het bestaan van Wij Ook vzw en ging naar de
presentaties van de Café Santé. Het duurde niet
lang of ik zat in het bestuur en dat is nu nog zo.
De grafieken gaven me 10% kans om 5 jaar te
overleven. Ik leef nog, 17 jaren na datum. Na de
moeilijke beginperiode was mijn levenskwaliteit
behoorlijk en daar gaat het tenslotte om. Ik kon
mijn kleindochter opvangen wanneer het nodig
was, van haar geboorte tot nu. Mijn vrouw en ik
genieten nu meer bewust van elkaar. Familie en
vrienden zijn er steeds en ik zag ondertussen
Petra, Matera, de Sagrada Familia, de Half penny
brug en meer. De laatste tijd doorkruisen we
vooral Nederland, waar alles vlak is en
bereikbaar.
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Bijwerkingen
Dat de lijst met bijwerkingen lang is, kan ik

bevestigen: ik heb de meeste in mindere of
meerdere mate gehad. Sommige blijven en
andere zijn tijdelijk. Er zijn er die alsmaar
toenemen (bloedarmoede, vermoeidheid,
spierafbraak en cardiovasculaire zwaktes).
Impotentie (niet leuk op 58 jaar), botafbraak,
warmteopwellingen, hoesten, vermoeidheid,
griepachtige symptomen, jeuk (Ik had eens het
briljant idee om met een mes langs mijn been te
schrapen. Het duurde een week om daarvan te
genezen.) nachtelijk zweten, gewrichtspijn (te
bevechten met ontstekingsremmers),
onregelmatig urineren, gezwollen borsten (A-cup),
krimpen van testikels, diabetes (tot 220),
cholesterol toename (tot 315), depressie,
verhoogde bloeddruk, kortademigheid (merk ik),
gewichtstoename (+10 kg), vochtopstapeling in
handen en vooral voeten,
persoonlijkheidsveranderingen (zegt mijn vrouw),
verminderd geheugen (merk ik),
concentratieproblemen.
PSA 0,01µg/L
Keren we terug tot de medische

behandelingen. Ik reageerde prachtig. De PSA
viel snel terug op 0,01 om slechts heel heel
langzaam beginnen te stijgen. Tussendoor moest
ik een TURP ondergaan (transurethrale resectie
van de prostaat) om mijn plasbuis vrij te maken.
Het duurde 7 jaren om de PSA te zien
ontsnappen, niettegenstaande de behandeling
(“castratie resistent” geworden) met een PSA van
7,6 en een verdubbelingstijd van 11 maanden. Ik
vroeg wat de norm was om je castratieresistent te
verklaren: “Je bent het als de dokter zegt dat het
zo is”. Er werd een antiandrogeen toegevoegd
aan de behandeling: dagelijkse pillen. Dit medicijn
sluit de prostaatcellen en prostaatkankercellen af
voor het nog aanwezige testosteron. Beide
medicijnen samen noemde men
maximumbescherming. Opnieuw daalde de PSA
drastisch tot onmeetbaar. Zoals in de eerste
remissieperiode steeg de PSA langzaam, maar na
6 jaren plots snel: PSA 154 en verdubbelingstijd 1
maand. Ik moest stoppen met mijn antiandrogeen,
omdat het, raar maar waar, de kanker begon te
bevorderen in plaats van tegen te werken. 
Nog een medicatie erbij
Een choline PET-scan toonde uitzaaiingen in

de ribben, longen en lever (3 cm daar). Nu werd
het serieus. De optie radium 223 was niet van
toepassing wegens metastases in weke delen.

Een trial met Prostvac (vaccinatie) verwierp ik.
Een taxaan chemo sprak me niet direct aan,
alhoewel sommige dokters me dit aanraadden.
Bleef dan de tweede generatie hormonale
behandelingen: abiraterone pillen (die de
aanmaak van testosteron in de bijnieren en in de
tumoren zelf, aan de hand van cholesterol stopt)
en enzalutamide (een nieuw antiandrogeen). Met
wat negatieve commentaar voor dat laatste op
een blog van Amerikaanse prostaatpatiënten, en
een voorkeur voor abiraterone van mijn oncoloog,
was de keuze snel gemaakt. Bij het nemen van
de pillen moet ik een “niet-eten” venster
respecteren: twee uren ervoor en één uur erna.

Een derde keer ging ik in remissie: PSA niet
detecteerbaar en belangrijker, de uitzaaiingen
waren er niet meer te zien op de controle CT-
scans. Dat duurt nu al 45 maanden en ik kruis de
vingers opdat het een lange tijd zo voortgaat. 

Tegen de bijwerkingen neem ik heel wat pillen:
18 per dag. (en 2 als behandeling).

Vermoeidheid
De belangrijkste bijwerking waar ik sinds een

jaar onder lijd is vermoeidheid. Trappen opgaan
en vlot stappen wordt lastig. Met een
hemoglobinegehalte (rode bloedcellen) van 6,9
heb ik al een bloedtransfusie nodig gehad.
Hopelijk wordt de noodzaak eraan niet te
frequent. Twee zakjes bloed brachten het
hemoglobinegehalte op 8.
En mijn toekomst…
Wat de toekomst brengt weet niemand, maar

ik kijk toch welke behandelingen beschikbaar zijn
en zelfs die in ontwikkeling. Ik dacht dat 17 jaren
behandelingen lang is, maar in het hospitaal was
dat voor een prostaatkankerpatiënt al 27 jaren het
geval.
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PROSTAATinfo-DAG
Zaterdag 26 oktober 2019 van 09u-14u

UZ-Gent Auditorium P8 ,C.Heymanslaan 10 te Gent
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09:00 Ontvangst met koffie
09:25 Verwelkoming

Mr. André Deschamps (Wij Ook) en Dr. Charles Van Praet 
(UZ Gent)

Sessie 1 – moderator: Dr. Caroline Verbaeys - Uroloog en 
Dr. Erik Briers - Wij Ook

09:40 – 10:00: Gelocaliseerd prostaatcarcinoom behandelen anno 2019:
een overzicht
Dr. Filip Ameye – Uroloog

10:00 – 10:20: Actieve opvolging
Dr. Siska Van Bruwaene - Uroloog

10:20 – 10:40: MRI ‘in bore’ prostaatbiopsie 
Dr. Pieter Devisschere - Radioloog 

10:40 – 11:00: Urinaire incontinentie na behandeling
Dr. Charles Van Praet - Uroloog

11:00 – 11:30 KOFFIEPAUZE

Sessie 2 – moderatoren: Prof. Sylvie Rottey - Oncoloog en 
Dr. Erik Briers - Wij Ook 

11:30 – 11:50: Lokale behandeling van gemetastaseerd 
prostaatcarcinoom 
Dr. Yannick Raskin - Uroloog

11:50 – 12:10: Revalideren onder hormonale therapie: beweging
Mevr. Anniek Bruggeman - Kinesitherapeute 

12:10 – 12:30: Patiëntgetuigenis
Mr. Rik Cuypers - Wij Ook

12:30 – 12:50: Voorstelling ‘Wij Ook’
Mr. André Deschamps - Voorzitter Wij Ook

12:50 – 13:00: Besluiten

13:00 – 14:00  LUNCH
De deelname is gratis (lunch inbegrepen) maar inschrijven (beperkt aantal  plaatsen) kan via
e-mail: WIJ_OOK@HOTMAIL.BE of telefonisch op nummer 03/6459444 van maandag
t.e.m.donderdag in de voormiddag.
Bereikbaarheid: https://www.uzgent.be/nl/overuz/Bereikbaarheid/Paginas/default.aspx
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De prostaat van een man is dan al niet groter dan een walnoot,

maar, dat wil niet zeggen dat we hem moeten miskennen

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

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

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

www.europa-uomo.org/awareness

EEN HARDE NOOT OM TE KRAKEN
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