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Editoriaal

Dichter bij ons, maar toch enkele eeuwen geleden
wisten de Romeinen dit ook: “Mens sano in corpore
sana”.

Willy Walschaert
Als men zich niet goed voelde in de tijd van toen,
ca. 65 jaar geleden, ging men naar ”Mijnheer
Doktoor”.
Doorgaans was het steeds hetzelfde stramien.
Met een ernstige blik werd naar het euvel gevraagd, u
prevelde uw artificiële, van buitengeleerde tekst,
daarna uitkleden achter de paravan, de stethoscoop
in aanslag, in- en uitademen, hoesten, strekken en
buigen en aankleden.
Vanachter zijn imposant, massief eiken bureau,
geflankeerd door een imponerende boekenkast met
op enkele plaatsen speciale toestellen, ik dacht toen
aan foltertuigen maar het waren chirurgische
instrumenten van nog een veel vroegere periode,
schreef hij naar mijn gevoel in geheimschrift,
doorgaans een magistrale bereiding voor.
Naar een confrater gaan voor een tweede opinie
bestond toen nog niet!
Hetgeen ik hiervoor in het kort schets is misschien
iets folkloristisch, maar deze impressie is mij
bijgebleven.
Wat mij nu, ca. 65 jaar later opvalt , is enerzijds
de evolutie in de medische wereld maar anderzijds
dat in de volledige sector “Lichaam en geest” als een
symbiose wordt aanvaard.
Vragen die vroeger zelden of nooit, werden
gesteld, zoals: Kunt u zich ontspannen? Hoe gaat het
met uw partner, Hoe is uw moraal? Hoe gaat het op
het werk? Beweeg je voldoende? Daar is nu eindelijk
tijd en interesse voor.
Enige bescheidenheid is echter wel op zijn plaats,
en wij moeten niet denken dat wij door het cognitieve
eraan toe te voegen, deze wijziging alleen op ons
palmares mogen schrijven. Want duizenden jaren
voor onze tijdrekening wisten de chinezen deze
theorie al, zij hadden daar reeds een symbool voor en
een naam “Ying – Yang”.
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De mens in zijn totaliteit
[Willy Walschaert]
Een vraag van Nonkel Frans, over Biopsies
[Erik Briers]
PROSTAATinfo-DAG Gent 26 oktober 2019
[Chris Coeman]
Actieve opvolging [Siska Van Bruwaene]
In de schaduw van Kos, “BPH in een
(wal)notendop” deel 2, behandeling van BPH
[Luc Dewilde]
Kort [Brigitte Dourcy-Belle-Rose]
Wij Ook - Vesalius
[Bruno Mortelmans]

Door deze evolutie is er een breder medisch
draagvlak voor De mens in zijn totaliteit en de
voorstelling van het boek “Diagnose: Prostaat Kanker”
van de auteur Mimi Van Meir is ook een bevestiging
ervan. Optimale individuele behandeling en
holistische, persoonlijke zorg vormt de basis van het
gezondheidsbeleid.
Ik had het voorrecht erbij te zijn, in aanwezigheid
van de protagonist Jan Gevers, de auteur, en een
reeks geëngageerden, steunende professionele
betrokkenen die mee het boek tot stand hebben
gebracht.
De sprekers hadden het eveneens, hetzij
rechtstreeks of onrechtstreeks over: Evenwicht,
Balans, Lichaam en geest, een gunstige evolutie!
Ik wil ook een fragment uit de lezing van L. Denis
citeren tijdens de voorstelling van het boek. De
stelling die hij poneerde was “De Regel van drie”, niet
die uit de les van rekenkunde van het lager onderwijs,
maar deze met betrekking tot de prostaat:
*Eerst de mens, dan de kanker
*Zorg als patiënt dat je goed geïnformeerd bent
en geen spijt hebt van je keuzebehandeling
*Beweeg, beweeg, beweeg en eet gezond.
Na het aanhoren van alle sprekers, ben ik ervan
overtuigd dat het Lichaam en Geest tot veel in staat
zijn en indien sommigen er een Ziel/Karma willen aan
toevoegen, en zich daar goed bij voelen, lijkt mij nog
beter naar de complete mens.

Na al het voorgaande moet ik onwillekeurig
denken aan de bijzondere stelling die mijn
grootmoeder zaliger ten gepaste tijd gebruikte en
waar ik mij ook in kan vinden: “Een goed gedacht en
een kurken ziel, dan blijft je drijven…….”

22 Boekbespreking: “Diagnose Prostaat Kanker”
[Willy Walschaert]
23 In memoriam: Mevr. Eva Minne
[Brigitte Dourcy-Belle-Rose
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3.000.000
In Europe (EU 27, 2012) 3.000.000 men live with prostate cancer.
Each year 360.000 men learn that they have prostate cancer
and 71.000 die of prostate cancer. Both numbers increase
every year.
Europa Uomo is a confederation of 22 representative national
patients’ support groups for prostate diseases in general and
prostate cancer in particular.
Hence, we call for the commitment and action necessary for
men to have timely access to the right treatment. Specifically,
we call on:
1] Recognition by governments of the morbidity and mortality
burdens of prostate cancer.
2] Commitment from governments to ensure sustainable support
for basic and clinical research for new biomarkers and cancer
treatment trials.
3] Health professionals to educate the public about the risk
factors for prostate cancer, such as family history
4] Physicians to tailor treatment for the individual patient through
the appropriate use of PSA testing avoiding over and
undertreatment.
5] Society to build partnerships in helping to reduce the burden
of the disease as well as identify common action and reducing
the existing inequalities on access to treatment.

EUROPA UOMO
Secretariat
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

© eb 2009

The Voice of Men With Prostate Cancer in Europe
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Een vraag van Nonkel Frans
Antwoord Erik Briers
Beste redactie, laatst vertelde een vriend mij
dat zijn biopsies via zijn kruis waren genomen
terwijl bij anderen via het rectum wordt gewerkt. Is
dit een nieuwe techniek, wat moeten we daarvan
denken?

Beste Nonkel Frans,
Zoals steeds zijn jij en je vrienden erg goed
mee met de evoluties in het prostaatkankerdomein. De biopsies van uw vriend werden via de
Trans-perineale route (TP) afgenomen daar waar
vandaag de gebruikelijke route de Trans-rectale
route (TR) is. Er zijn goede redenen waarom
urologen en radiologen de trans-rectale route
verlaten en daar gaan wij het even over hebben.

Waarom biopsies?
De meeste verhalen over prostaatkanker
starten met het meten van de hoeveelheid PSA in
het bloed. Alleen iemand die van Mars komt of
echt nieuw is, weet niet dat PSA ons niet vertelt
dat we prostaatkanker hebben. PSA geeft ons
informatie over de gezondheidstoestand van onze
prostaat. Daarbij is de vaststelling dat de PSA
hoog of laag, of te hoog is niet belangrijk.

kunnen er in de prostaat ook meerdere kleine
kankertjes groeien. Al deze kankertjes scheiden
ook PSA af naar de bloedbaan. De PSA die we
meten in het laboratorium is de som van de PSA
van het normale weefsel met daarbovenop de
PSA die door de kleine kankertjes wordt
uitgescheiden naar de bloedbaan. De PSA-test
kan geen onderscheid maken tussen PSA
afgescheiden door normaal en kankerweefsel.
Omdat de kleine kankertjes aanvankelijk
minuscuul zijn is hun aandeel in de gemeten PSA
ook minuscuul en daardoor onzichtbaar. Het duurt
behoorlijk lang tot de extra kanker-PSA de
gemeten PSA gaat beïnvloeden. Daarom is er bij
een verhoogde PSA meer nodig om te kunnen
beslissen dat het om kanker gaat.
Eén van de opvolgingsonderzoeken is een
rectaal toucher waarbij de arts zijn vinger in de
anus stopt om de prostaat te kunnen voelen.
Zoals reeds aangegeven hebben die kleine
kankertjes een andere hardheid dan het normale
prostaatweefsel. Daardoor kan de arts met zijn
vinger voelen of de buitenkant van de prostaat
mooi glad is of oneffenheden toont die op kanker
kunnen wijzen. Dit onderzoek is belangrijk, maar
het is niet het definitieve bewijs van kanker.

Het resultaat van de PSA-meting kan volgens
leeftijd perfect normaal zijn of kan een bepaalde
grens overschrijden waarna we willen weten
waarom dat zo is.
In vorige bijdragen hebben we al uitgebreid
uiteengezet dat het resultaat van een PSA-meting
hoger tot veel hoger kan uitvallen doordat de
prostaat bijvoorbeeld wegens leeftijd flink vergroot
is, dit is een goedaardige prostaatvergroting. PSA
verhoogt ook wegens een infectie van de prostaat
of wegens een ontsteking (inflammatie) dit is dan
prostatitis. In deze gevallen zijn er medische
oplossingen zoals eventueel een antibioticakuur
om de PSA dramatisch naar beneden te zien
tuimelen. Het kan ook een combinatie zijn.
Maar, het kan natuurlijk ook prostaatkanker
zijn. In zijn prille ontstaan doet prostaatkanker
zoals alle andere kankers geen pijn. Het ontstaat
als één cel die bij het delen een ongunstige
mutatie ondergaat en toch verder leeft. Na
geruime tijd ontwikkelt zich dat tot een minuscuul
klompje cellen dat wat sneller groeit dan de
normale prostaatcellen. Het heeft ook een andere
hardheid en groeit als een bolletje in de voor de
rest normale prostaat. Op eenzelfde moment

De bovenstaande figuur toont het mannelijk
voortplantingssysteem. We zien de prostaat
onderaan tegen de blaas. De prostaat ligt bijna
tegen het rectum zodat het duidelijk is dat de arts
met zijn vinger effectief het oppervlak van de
prostaat kan voelen. Maar het is ook duidelijk dat
de vinger niet rond de prostaat kan.
Indien de arts voldoende elementen heeft, een
te hoge waarde voor de PSA, ontsteking en
infectie kan uitsluiten, geen goedaardige
prostaathyperplasie en eventueel een rectaal
toucher met afwijkingen, dan kan de arts besluiten
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dat er meer nodig is. De bedoeling is om te
trachten prostaatkanker aan te tonen of uit te
sluiten. Vandaag is het dan gebruikelijk om eerst
een MRI onderzoek uit te voeren. MRI staat voor
“Magnetische resonantie beeldvorming”, het is
een techniek die vanuit de chemische wereld naar
geneeskunde is gemigreerd. Met deze toestellen
kunnen beelden gemaakt worden van inwendige
structuren zonder daarbij X-stralen te gebruiken.
Met MRI kunnen ook structuren in de “weke”
weefsels zoals de hersenen of de ingewanden in
beeld gebracht worden. MRI toont verschillen in
dichtheid, dit wil zeggen dat een hard tumor
bolletje zichtbaar wordt tegen een achtergrond
van normaal prostaatweefsel.
Het is zelfs zo dat tumorweefsel volgens zijn
kwaadaardigheid verschillende eigenschappen
heeft in vergelijking met normaal prostaatweefsel.
Door meerdere parameters (mp of multi
parametrisch) op te meten kan de radioloog een
redelijk goed onderscheid maken tussen normaal
prostaatweefsel, laaggradige tumoren (ISUP
graad 1 of Gleason lager of gelijk aan 6) en
tumoren met een hogere graad of
kwaadaardigheid.

tot PI-RADS 5, zéér verdacht letsel met grotere
waarschijnlijkheid op prostaatkanker.
Na het MRI onderzoek heeft de uroloog weer
wat meer informatie over de prostaat, merk op dit
is veel meer dan een bloedonderzoek en een
PSA-waarde. Door deze gegevens nu samen te
brengen en eventueel een risico-calculator te
gebruiken kan de uroloog voor de individuele
patiënt inschatten hoe groot het risico zal zijn om
bij biopsies een prostaatkanker aan te treffen.
Zo’n risico-calculator wordt ontwikkeld door
gebruik te maken van de gekende gegevens van
een grote groep patiënten waarbij men ook het
resultaat van de biopsies reeds kent. Het resultaat
van het gebruik van de risico-calculator is evenwel
de kans voor één patiënt. Bijvoorbeeld de patiënt
heeft één kans op 15 dat er een gevaarlijke tumor
wordt aangetroffen bij een biopsie, dan kan de
uroloog aanraden om geen biopsie te nemen
maar te wachten. Of de kans kan één op drie zijn
waarbij het advies zal zijn om biopsies te nemen.
Let wel op ook bij één op 15 kan de biopsie
positief zijn. en bij één op drie kan het zijn dat er
geen tumor wordt gevonden.
MRI heeft nog een belangrijk voordeel,
doordat alle letsels die een hogere PI-RADS
score hebben zichtbaar zijn, kan de radioloog of
de uroloog precies die letsels aanprikken die met
een hoge(re) kans kwaadaardig zijn. Dat wil
zeggen dat de biopsies doelgericht kunnen zijn (in
het Engels targetted). In de huidige praktijk zal er
doelgericht en willekeurig gebiopseerd worden,
willekeurig wil zeggen dat men gestructureerd een
aantal biopsies zal nemen van diverse delen van
de prostaat.

Biopsies, et alors
Het principe van de biopsies is eenvoudig, de
dokter steekt een fijne naald in de prostaat en
neemt daarmee een klein stukje weefsel mee.

Hierboven een MRI beeld van een
dwarsdoorsnede van een man ter hoogte van de
prostaat. De twee pijlen wijzen naar een gezwel in
de prostaat. Onder de prostaat is het rectum te
zien (nagenoeg zwart) en je ziet ook duidelijk hoe
dicht het rectum bij de prostaat ligt. Dit beeld toont
niet hoe kwaadaardig dit letsel is, om dat
uiteindelijk te weten is een biopsie nodig.
Door diverse parameters voor elk letsel te
meten kan de radioloog een score berekenen, de
PI-RADS (Prostate Imaging Reporting and Data
System) score die gaat van 1 tot 5. PI-RADS 1
komt dan overeen met waarschijnlijk geen kanker

Maar niets is zo eenvoudig als het lijkt. De
prostaat is een orgaan opgebouwd uit zacht
weefsel als je daar met een naald in wil steken zal
je het orgaan wegduwen of naar achter duwen tot
de naald erin schiet. Dat maakt het heel moeilijk
om op een vooraf bepaalde plaats een stukje
weefsel weg te nemen.
Om dat op te vangen wordt er bij het nemen
van een bioptie van de prostaat gebruik gemaakt
van wat een “Biopsy-gun” wordt genoemd. De
naald wordt als het ware in de prostaat
geschoten. Door de snelheid van het contact zal
de prostaat niet achteruit glijden en gaat de naald
recht op doel af.
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De figuur hiernaast
toont een “biopsy-gun” in
de hand van een
operator. De naald (die
bij de prostaat biopsies
tot 18cm lang is) wordt
in het apparaatje
gemonteerd. Het
apparaatje bevat de
nodige apparatuur om
de naald af te vuren. Dit
is een hoorbaar geluid.

De biopsie naald naar het doel
richten
Er bestaan twee mogelijke strategieën om
biopsies te nemen, de eerste is de zogenaamde
willekeurige strategie in het Engels “random”,
daarbij gaat met in de prostaat op twaalf locaties
een stukje weefsel wegnemen. Dit is dus niet echt
willekeurig maar we weten weinig over die
locaties, we weten niet of daar een verdacht letsel
is bijvoorbeeld.

De gebruikte naald is
ook een stukje precisieapparatuur. De figuur hieronder toont de naald,
meer bepaald het voorste deel, het deel waarmee
het biopt wordt genomen.

De tweede techniek is “doelgericht” of
“targetted” werken, in dit geval hebben we
bijvoorbeeld met MRI verdachte letsels gevonden
met een hoge PI-RADS score en we richten de
naald specifiek naar deze letsels. De Europese
(EAU) guidelines stellen dat de beste werkwijze
een combinatie is van beide werkwijzen dus zowel
doelgericht als willekeurig.
Hoe gaan we dan onze naald oriënteren in de
prostaat? Wel, daar gebruiken we een toestel
voor dat met ultra-geluid [echo] beelden maakt
van de prostaat. Dit toestel gebruikt een
cylindrische meetkop die in de anus en het rectum
geschoven wordt. De arts kan dan op een scherm
de prostaat in beeld brengen. De naald wordt aan
deze meetsonde verbonden, door de meetsonde
te bewegen komt de zone voor de bemonstering
in beeld waarna de naald ingeschoven wordt om
een stukje weefsel te nemen.

Figuur “A” toont de naald zoals ze tegen de
prostaat wordt geplaatst. Figuur “B” toont dat door
het “Biopsy-gun” af te vuren vanuit de buitenste
omhulling een scherpe binnenste naald in de
prostaat wordt geschoten. Deze naald is hol en
heeft een opening aan de zijkant. Door de druk
van het weefsel duwt er prostaatweefsel door de
uitsparing in de naald. Figuur “C” toont wat er dan
gebeurt wanneer de buitenste omhulling ook in de
prostaat volgt, daardoor wordt het stukje weefsel
dat in de uitsparing zit afgesneden. Al deze
bewegingen volgen elkaar automatisch op waarna
de biopsie-naald uit de prostaat en het lichaam
wordt verwijderd. Het stukje weefsel gaat nu naar
de patholoog in het laboratorium.

De bovenstaande figuur toont de opstelling,
het “biopsie-gun” met de biopsie naald is aan de
meetsonde bevestigd waardoor de operator op
zijn scherm precies kan bepalen waar het biopt
wordt genomen.

Trans-rectale procedure (TR)
Hierboven een afbeelding van een echte
biopsie-naald open (stand “B”) en gesloten (stand
“C”).

De bovenstaande procedure toont de
klassieke methode waarbij de biopsies genomen
worden door het rectum te doorboren om de
prostaat te bereiken. De afstand tussen beide is
minimaal. Deze techniek is vandaag de standaard
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en wordt dan ook meestal gebruikt.

andere technieken gebruiken om de via MRI
gevonden letsels terug te vinden.

TR en TP vergelijken
Wanneer we twee technieken met elkaar
vergelijken zijn er drie elementen die daarbij zeker
behandeld moeten worden. Er is de eerste vraag
of de twee technieken vergelijkbaar zijn voor wat
de resultaten betreft. De tweede belangrijke vraag
zijn de nevenwerkingen en de derde is uiteraard
ook de kostprijs. We gaan ze hier alle drie even
behandelen.

* De resultaten
Trans-perineale procedure (TP)
Dit is een tweede mogelijkheid, bovenstaande
figuur geeft een voorbeeld. De meetsonde die
uiteraard noodzakelijk is om de prostaat in beeld
te brengen is ook nu in het rectum aangebracht.
Om de biopsienaald te geleiden wordt een
hulpstuk gebruikt dat op de sonde is gemonteerd
waardoor de naald parallel met de sonde
geplaatst kan worden. Het hulpstuk is in dit
voorbeeld een plaatje met daarin een groot aantal
gaatjes (een template in het Engels, bij Brachy
therapie wordt eenzelfde template gebruikt om de
radioactieve zaadjes nauwkeurig in de prostaat te
plaatsen) waardoor de diverse biopten
nauwkeurig afgenomen kunnen worden. Zoals op
de figuur duidelijk is aangegeven gaat de naald
niet door het rectum maar via het perineum, de
zone tussen de anus en het scrotum.
In bijzondere gevallen kan de uroloog een
verzadigingsbiopsie wensen. Daarbij wordt een
groot aantal biopten afgenomen om van elk
hoekje van de prostaat een monstertje weefsel te
bekomen voor onderzoek. Voor een
verzadigingsbiopsie wordt steeds de transperineale techniek gebruikt.

Biopsies in het MRI apparaat
We hebben al uitgelegd dat het mogelijk is om
met een MRI een beeld te maken van de prostaat.
Op dat beeld kunnen letsels zichtbaar worden met
een hoge PI-RADS score die wijst op een
grote(re) kans dat het letsel een tumor is. Het is
dan ook logisch dat er ontwikkelingen zijn waarbij
men biopsies van die letsels zal nemen “IN” het
MRI apparaat, dat wordt ook “in bore biopsies”
genoemd. In ons volgende nummer zal Dr. Pieter
De Visschere (UZ Gent) daar een bijdrage aan
wijden. Hij gebruikt deze techniek.
Bij de meer klassieke techniek die gebruik
maakt van een echosonde om de prostaat in
beeld te brengen, kan de radioloog of de uroloog

Het gaat er dan om of beide technieken even
veel kankers ontdekken. De beste werkwijze om
dit te onderzoeken is om een grote groep mannen
te selecteren waarbij biopsies aangewezen zijn op
basis van dezelfde redenen bijvoorbeeld PSA
resultaat, rectaal touché, MRI en een
risicocalculatie. Deze mannen worden willekeurig
(daar gebruikt men speciale computerprogramma’s voor) in twee groepen verdeeld, de
ene groep krijgt biopsies via de TR route de
andere groep via de TP route. Aan het einde
worden de resultaten met elkaar vergeleken en
wordt alles statistisch geanalyseerd.

Le-Hang Guo en collega’s deden zo’n studie
(Scientific Reports volume 5, Article number:
16089 (2015)) en hun vergelijking staat
weergegeven in de tabel. De laatste kolom geeft
het resultaat van de statistische analyse, de pwaarde geeft aan of het verschil significant is. Hoe
dichter de p-waarde bij “1,0” wordt bekomen hoe
minder waarschijnlijk dat er een echt verschil is.
Hoe kleiner de p-waarde hoe groter de kans dat
het verschil “echt” is. Bij dit soort testen wil men
dat de p-waarde maximaal 0,05 is om te besluiten
dat er een echt verschil is.
Deze tabel toont duidelijk aan dat er voor geen
enkele van de geanalyseerde groepen een
verschil is tussen beide technieken. Dit resultaat
wordt ook door andere studies bevestigd.
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* Nevenwerkingen - risico’s
Indien twee technieken tot hetzelfde resultaat
leiden komen de nevenwerkingen in zicht. De
techniek met de minste nevenwerkingen en de
minste schade kan dan de voorkeur krijgen.
Het grote verschil tussen beide technieken is
dat bij de TR procedure de naald vanuit het
rectum via de scheiding naar de prostaat wordt
geduwd. Het rectum is een zone waarin zich
fecaal materiaal en dus ook bacterieën bevinden.
Deze procedure kan dus besmet materiaal in de
prostaat brengen en daar een infectie
veroorzaken. Voor elk biopt gaat er een nieuwe
naald van het rectum naar de prostaat en
verhoogt de kans op een infectie.
Bij de trans-perineale route kan de huid
ontsmet worden en is de volledige route van de
naald doorheen steriel gebied. Dit maakt dat de
kans op infecties heel erg klein is.
Anderzijds is de TR route mits een lokale
verdoving best te verdragen. Bij de TP route werd
aanvankelijk met een korte opname en een
algemene verdoving gewerkt hetgeen voor de
patiënt bijkomende stress opleverde. Vandaag
kan de TP procedure ook onder lokale verdoving
en in dagkliniek vergelijkbaar met de TR techniek.
Het infectierisico is best groot, in grote
reeksen werden infectiepercentages gemeten
gaande van 6,8 tot zelfs 10% bij TR biopsies.
Daarbij komt nog dat deze infecties aanleiding
kunnen zijn voor een ziekenhuis-opname en zelfs
tot sepsis kunnen leiden. Sepsis is een
bloedinfectie die zéér ernstig is en waarbij zelfs
patiënten overlijden. Bij TR biopsies in Taiwan
werd een sterfte van 0,13% gevonden en in
Noorwegen 10 overlijdens per jaar op een
bevolking van 5 miljoen.
Een oplossing is om de man vóór de biopsies
profylactisch antibiotica te geven maar dat is niet
zo’n goed idee. Wij merken dat bacterieën steeds
resistenter worden tegen ons gebruikelijke
antibiotica waardoor ze niet langer werkzaam zijn.
Daardoor worden stijgende aantallen infecties
gezien niettegenstaande het gebruik van
profylactische antibiotica. Bovendien huizen er in
ziekenhuizen speciale resistente bacterieën zoals
MRSA die de zaak niet eenvoudiger maken.
Er zijn natuurlijk nog andere problemen.
Wanneer de naald (TR of TP) zenuwbanen raakt
kan de erectiefunctie tijdelijk negatief beïnvloed
worden.
De urineleider kan bij TP geraakt worden
waarbij ook de plasfunctie nadelig kan beïnvloed

worden. In een grote reeks (Toronto, 1.287
patiënten) werd bij 1,6% van de mannen urine
retentie gerapporteerd, in andere reeksen was dat
dan veel hoger tot 24% (PICTURE studie).
De risico’s hangen ook voor een deel samen
met het aantal biopten die genomen worden. In
heel wat studies gaat het over verzadigingsbiopsies met tot meer dan 50 biopten. In een
normaal gebruik gaat het over 12 of zelfs minder
biopten.

* Kostprijs
Hier moeten we niet flauw over doen, de TP
procedure kost meer dan de TR versie. Er is een
daghospitalisatie nodig bij de TP procedure en
een meer uitgebreide verdoving. De gebruikte
antibiotica bij de TR versie kosten ook geld maar
minder. Bij de TP procedure is er een hulpstuk
nodig dat natuurlijk ook geld kost, maar nieuwe
ontwikkelingen (PrecisionPoint en CAMPROBE)
maken het gebruik van een template niet langer
nodig.
Aan de andere kant is de directe kost van een
TR biopsie relatief laag, de kosten van de
eventuele infecties kunnen heel hoog oplopen en
kunnen zeer ernstig zijn. Dat leidt tot een veel
genuanceerder beeld bij het vergelijken van de
kostprijs.

Opleiding
Vandaag zijn onze radiologen - urologen
bijzonder bedreven in de TR biopsies, om over te
stappen naar de TP procedure hebben zij een
opleiding nodig die enkele weken praktijk vergt.
Ook dit is een belangrijk element.

Besluit
Beste nonkel Frans, vandaag is duidelijk dat
TR en TP biopsie-strategieën beide tot dezelfde
resultaten leiden, geen van beide is superieur.
De TP procedure leidt tot beduidend minder
infecties hetgeen zeker een belangrijk pluspunt is.
Niettemin zal de migratie van TR naar TP tijd
vragen, er zijn investeringen en opleidingen nodig
en mogelijk moet er ook over de terugbetaling
gesproken worden.
En tenslotte beide technieken zijn prima, als
de uroloog één van beide procedures voorstelt
ben je goed behandeld. Voorlopig wordt in België
vooral de TR techniek gebruikt.
Met vriendelijke groeten,
Erik Briers
Voor al uw vragen: wij_ook@hotmail.com
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De PROSTAATinfo-dag van “Wij
Ook België vzw” van 26 oktober
2019 te Gent
van urinaire incontinentie na behandeling.

Chris Coeman, lid van Wij Ook vzw
De jaarlijkse gewoonte van onze vereniging
om een infodag te organiseren met medewerking
van een Belgische universiteit ging dit jaar door te
Gent.
Mede dank zij de inzet van onze
bestuursleden, ons secretariaat en de volle
medewerking van artsen en verpleegkundigen uit
de diensten urologie van het Universitair
Ziekenhuis Gent en andere ziekenhuizen, was het
voorziene auditorium dat geschikt is voor 145
personen volgeboekt en hebben we de
inschrijvingen noodgedwongen vervroegd moeten
afsluiten.
De dag zelf, om 7u ‘s morgens, was het zeer
rustig in de omgeving van de ontvangstzaal van
het auditorium.
Alleen de maan omfloerst door lichte
wolkensluiers was er getuige van, hoe
eenvoudige bewegwijzering naar de locatie werd
aangebracht, de beamerinstallatie in de zaal een
laatste maal werd getest en de mensen van de
catering hun werk deden.
Rond 8u30 werd het daar echter druk. De
uitgenodigde artsen sprekers, patiënten en
sympathisanten werden door ons verwelkomd. Er
heerste een zekere sfeer van verstandhouding en
verwachting, kenmerkend voor mensen die
allemaal te maken hebben met dezelfde
problematiek.

- Gedurende de koffiepauze (waar ruim tijd
was voor uitgetrokken) was er informeel contact
tussen patiënten, hun partners, artsen en
verpleegkundigen. Er werd over praktische zaken
gepraat, waar de meeste aanwezigen
dagdagelijks mee te maken hebben.
- In het tweede deel werd de lokale
behandeling van gemetastaseerd
prostaatcarcinoom besproken en daarna de
revalidatie (o.a. door beweging) onder hormonale
therapie. Tenslotte was er een zeer aangrijpende
patiëntengetuigenis, die zonder omwegen de
mogelijke impact van prostaatkanker op de
levenskwaliteit schetste.
- Het geheel werd afgesloten door de
voorzitter, met de voorstelling van de
patiëntenvereniging “Wij Ook België vzw” die ook
lid is van Europa Uomo.(Overkoepelende
organisatie op het gebied van prostaatkanker).
Tijdens de broodjeslunch die uitliep tot +/14u30, hoorde ik verschillende keren de vraag
“wanneer is er nog eens zo een samenkomst?”
Dit getuigt van een algemene waardering van
patiënten en aanwezigen voor dit soort
initiatieven, waar (naast het verstrekken van
informatie) ook persoonlijke contacten mogelijk en
belangrijk zijn.

Noot van redactie: Alle sprekers werden
uitgenodigd om in één van de volgende
PROSTAATinfo’s hun toespraak te publiceren of
toe te lichten.

- Na de verwelkoming door onze
gastheer Dr. Van Praet Charles (Staflid
urologie UZ-Gent) en onze voorzitter Mr.
Deschamps André, namen de verschillende
sprekers het woord. De onderwerpen
waren door ons bewust actueel van aard
en toch ook toekomstgericht gekozen.
- Tijdens het eerste deel was er
achtereenvolgens: een overzicht van de
behandeling (anno 2019) van gelokaliseerd
prostaatcarcinoom, een bespreking van
actieve opvolging, de betekenis van MRI ’in
bore’ prostaatbiopsie en de problematiek
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Actieve opvolging
Dr. Siska Van Bruwaene – Uroloog, AZ Groeninge (Kortrijk)
beoordeeld door een
Katjes en tijgers
Eén van de moeilijkheden bij de behandeling
van prostaatkanker is het feit dat deze ziekte
verschillende gezichten kent. Om het met de wijze
woorden van mijn mentor Professor Van Poppel
uit te leggen zijn er zowel onschuldige katjes als
gevaarlijke tijgers te onderscheiden binnen de
prostaatkanker populatie. Hoog risico
prostaatkanker, i.e. de tijgers, zijn nog steeds
verantwoordelijk voor 1 mannelijke sterfte per 6
uur in België volgens de cijfers van het Belgische
kankerregister in 2015. In de Verenigde Staten
staat prostaatkanker nog steeds op de tweede
plaats wat betreft kanker-gerelateerde sterfte na
longkanker. Echter, zoals in de volksmond vaak
gebruikt, geldt meestal dat mannen sterven MET
maar niet DOOR prostaatkanker. Er werd bij
autopsie ontdekt dat in de helft van de 80-jarige
mannelijke bevolking kwaadaardige cellen in de
prostaat aanwezig zijn. Als we hiernaast weten
dat slechts 1,4% van de mannen hieraan komt te
overlijden betekent dit dat een groot deel van
deze kwaadaardige cellen in feite een
onschadelijk ouderdomsverschijnsel, i.e. katjes,
zijn. Hieruit volgt dat het bij een diagnose van
prostaatkanker zeer belangrijk is om na te gaan
met welk type we hier te maken hebben. Bij de
tijgers moet er hard opgetreden worden met
gebruik van alle beschikbare behandelmethodes.
Hierbij worden de eventuele nevenwerkingen
zoals incontinentie of erectiele dysfunctie dan
afgewogen tegen het redden van een leven.

Katjes behandelen
Bij katjes echter is de beste optie om deze op
te volgen en gerust te laten zolang ze geen
kwaad berokkenen. Eén van de beste
argumenten om deze laatste groep ongemoeid te
laten zijn de resultaten van 2 grote studies
(PIVOT en Protect) die het effect van
prostaatkankerbehandeling op overleving
onderzochten. Ze konden aantonen dat mannen
met prostaatkanker die geen behandeling kregen
na 10 jaar evenveel kans hadden om nog in leven
te zijn vergeleken met mannen die wel een
behandeling ondergingen. De belangrijkste vraag
blijft natuurlijk hoe je de katjes van de tijgers kan
onderscheiden. Hiervoor gebruiken we de PSAwaarde in het bloed die beneden de 10 ng/ml
moet zijn. Verder wordt de grootte van de tumor

anaal onderzoek met
de vinger (palpatio
per anum (PPA)) of
multiparametrische
magnetische
resonantie scan
(MRI). Katjes zijn
meestal niet voelbaar
op PPA of zeer klein
op de MRI-scan. En
als laatste gebruiken
we de Gleasonscore
oftewel de vorm van
de kwaadaardige cellen die tijdens de biopsie
werden gevonden. De katjes zitten in de categorie
Gleasonscore 6 wat overeenkomt met een
Gleasongraad groep 1. Inderdaad als de
prostaatkanker-bevolking opgedeeld wordt aan de
hand van deze 3 parameters blijkt dat de
patiënten dit op alle drie gunstig scoren een
gelijkaardige overlevingsverwachting hebben dan
mensen zonder prostaatkanker. Bij deze patiënten
raden we dan ook tegenwoordig als eerste keuze
een actieve opvolging (oftewel active surveillance)
aan. Dit betekent dat de patiënten op regelmatige
tijdstippen worden teruggezien voor PSA–
controles, PPA en MRI onderzoeken en om de
paar jaar nieuwe biopsies. Enkel als er tekenen
zijn dat een meer agressieve vorm van
prostaatkanker zich ontwikkelt zal overgegaan
worden tot een actieve behandeling zoals
bijvoorbeeld operatie of bestraling. Er is over de
jaren heen veel onderzoek geweest naar de
veiligheid van deze strategie. Er zijn ondertussen
>9.500 patiënten die in studie-verband worden
opgevolgd en men heeft kunnen aantonen dat de
10-jaar kanker specifieke overleving van deze
groep 99% bedraagt. Dit is een verbluffend
resultaat. Wel blijkt dat de opvolging noodzakelijk
is want in 30-50% van de patiënten wordt in de
loop van de eerste 10 opvolgingsjaren toch
overgegaan tot actieve behandeling. Verder blijkt
dat bij goed geïnformeerde patiënten slechts 1,6%
toch actieve behandeling wenst bij de diagnose
van een laag-risico prostaatkanker (= katje).
Wereldwijd is er een duidelijke toename van deze
actieve opvolging en ook in België zullen vele
patiënten met laag-risico tumoren ondertussen
veilig kunnen ontsnappen aan een nutteloze
overbehandeling.
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In de schaduw van Kos
Dr. Luc Dewilde

BENIGNE PROSTAATHYPERPLASIE
deel 2: BEHANDELING
In dit tweede deel over benigne
prostaathyperplasie (BPH) worden de
behandelingsmogelijkheden van BPH overlopen.

“If you’re not failing every now
and again, it’s a sign you’re not
doing anything very innovative”
(Woody Allen, 1935 - ).
MEDICAMENTEUZE
BEHANDELING
Van in de oudheid tot op het einde van de
19de eeuw werd een grote waaier natuurlijke
producten vooropgesteld voor de behandeling van
blaas en prostaataandoeningen zoals gevlekte
scheerling (conium maculatum, hemlock), opium,
strychnine en talrijke andere plantaardige
extracten waarvan sommige tot op heden nog
steeds gebruikt worden, weliswaar meer met een
placebo-effect tot resultaat. Gedurende meer dan
een eeuw werd voor de medicamenteuze
behandeling van BPH ook gebruik gemaakt van
een endocriene therapie, maar het nadeel van
androgeen-deprivatie (LHRH analogen,
progestagenen of antiandrogenen) was dat zij ook
hypogonadisme en impotentie tot gevolg hadden.

kunnen ook van nut zijn bij de behandeling van
BPH. Soms worden fyto-therapeutische producten
aangeraden maar hierover bestaan minder
significante studies.

Alfa-receptorblokkerende
sympathicomimetica (alfa-blokkers)

In de tweede helft van de 20ste eeuw heeft
men dan de alfa-blokkers (1979) ontwikkeld die
een relaxatie van de gladde spiervezels van de
prostaat veroorzaakten, weliswaar gepaard met
enkele bijwerkingen. Nadien volgden de 5-alfareductase inhibitoren die het grote voordeel
vertoonden een betrekkelijke reductie van het
prostaatvolume tot gevolg te hebben. Nieuwere
producten met een langzamere absorptie werden
ook op de markt gebracht zoals doxazosin en
terazosin, met minder toxiciteit. Een laatste
medicamenteuze ontwikkeling is de combinatie
van een 5-alfa-reductase inhibitor met een alfablokker.

Een normale prostaat is voornamelijk
samengesteld uit een mengsel van stroma (glad
spierweefsel en bindweefsel) en klierelementen.
Alfa-blokkers of alfa-adrenoreceptor-antagonisten
werken op de gladde spiercellen aanwezig in het
adenoom en in het prostaatkapsel, die alfa-1 en
alfa-2 adrenoreceptoren bevatten. Het zijn de alfa1 receptoren die meer betrokken zijn bij de
contractie van het glad spierweefsel als reactie op
noradrenaline, en bijgevolg verantwoordelijk voor
het tot stand houden van de urethrale druk in de
prostaat. Door blokkering van de alfa1-receptoren
gaat de spiertonus van de prostaat verminderen
en daarmee ook de weerstand aan de
blaasuitgang. In 1978 is men begonnen de
therapeutische mogelijkheden te onderzoeken van
adrenoreceptor-antagonisten bij BPH. Het eerste
product dat men bestudeerde was
fenoxybenzamine, een gecombineerde alfa-1 en
alfa-2 blokker. De bijwerkingen waren talrijk:
orthostatische hypotensie, duizeligheid, moeheid,
en neusverstopping trad op in meer dan 30% der
gevallen. Men wijtte de bijwerkingen toe bij de
mannelijke patiënten aan de activiteit tegen alfa-2
adrenoreceptoren. Het product werd echter
verlaten toen men ontdekte dat het ook intestinale
tumoren induceerde en mutageen werkte bij
dierproeven.

Anti-oestrogenen en aromatase-inhibitoren

De eerste alfa-1-selectieve adrenoreceptor-
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blokker voor klinisch gebruik bij BPH was
prazosine, nadien andere zoals indoramine en
alfuzosine (Xatral°). Allen verbeterden snel,
binnen de twee weken, de mictiefrequentie en
vertoonden een verbeterde uroflowmeting maar
hadden eveneens de hoger vermelde
bijwerkingen van alfa-blokkers. Teneinde die
bijwerkingen te vermijden heeft men dan alfablokkers ontwikkeld zoals terazosine (Hytrin°,
Terazosabb°), silodosine (Silodyx°) en
tamsulosine (Omic°) die hun piek
plasmaconcentratie langzamer bereiken.

5-alfa-reductaseremmers

tal
t4
ls.

Sinds 1963 is het bekend dat 5-alfa-reductase
een enzym is dat, in de prostaat, testosteron
omzet tot DHT (dihydrotestosteron) en het is
specifiek DHT dat een cruciale rol speelt bij de
inductie en het onderhouden van de groei van de
prostaat.
De eerste medicamenteuze groep 5-alfareductase inhibitoren die bestudeerd werd waren
de 4-azasteroïden en meer bepaald finasteride
(Proscar°). De eerste toepassingen bij mannelijke
patiënten dateren van 1986. Deze medicatie gaat
de DHT-waarden in belangrijke mate doen dalen
en doet ook de serum PSA-waarde dalen, samen
met een epitheliale involutie van de prostaat. Door
verkleining van het prostaatvolume zal ook de
blaasuitgangsweerstand verminderen. Men
bepaalde dat een behandeling gedurende zes
maanden aan een dagelijkse dosis van 5mg
finasteride een reeds gedurende 15 jaar
bestaande progressieve achteruitgang van de
flow, door een outflow obstructie tengevolge van
een prostaathypertrofie, ongedaan maakte met
een verkleining van het prostaatvolume met 20 à
30%. Een ander 5-alfa-reductase inhibitor is
dutasteride (Avodart°).

werkt, het tweede de symptomen al heel snel zal
doen afnemen. Het effect van deze medicatie is
groter bij grote prostaatvolumes en hogere PSAwaarden.

Aromatase-inhibitoren en antioestrogenen
Op basis van studies bij proefdieren
veronderstelt men dat oestrogenen ofwel het
aantal androgeenreceptoren doen toenemen
ofwel het aantal afstervende stromale cellen doen
verminderen. Aromatase is een enzymcomplex
verantwoordelijk voor het omzetten van
androgenen in oestrogenen. De
oestrogeenreceptoren zijn voornamelijk aanwezig
in de nuclei van de stromale cellen en het epitheel
in de periurethrale zone van de prostaat. De
aromataseactiviteit is ook daar het meest
uitgesproken.
De best gekende en meest gebruikte
aromatase-inhibitoren zijn aminoglutethimide en
ketoconazole. Ketoconazole is ook gekend als
antimycoticum (Nizoral°) en aminoglutethimide
(Cytadren°, Orimeten°) wordt soms bij
behandeling van prostaatcarcinoom vemeld, maar
het juiste werkingsmechanisme is nog onduidelijk.
Vermoeidheid, depressie en gynecomastie zijn de
meest voorkomende bijwerkingen van
aminoglutethimide zodat deze medicatie niet zo
geschikt is voor een lange termijn behandeling
van BPH. Ketoconazole kan hepatitis geven als
bijwerking.
Geen van beide producten zijn selectieve
aromatase-inhibitoren, en er wordt verder gezocht
naar meer selectieve opties. Ook de
behandelingsmogelijkheden met een
oestrogeenreceptor-antagonist worden verder
onderzocht.

Fytotherapie

Combinatiepreparaten
Wegens het feit dat de twee voornaamste
weefselcomponenten van de prostaat, stroma en
epitheel, potentieel verschillende gevoeligheden
hebben voor medicatie (anti-androgenen en 5alfa-reductase inhibitoren werken vooral op het
epitheel terwijl alfa-blokkers vooral actief zijn op
het stromaweefsel) bestaan er nu op de markt
ook preparaten die een 5-alfa-reductase-inhibitor
combineren met een alfa-blokker zoals
dutasteride met tamsulosine (Combodart°) of
solifenacine met tamsulosine (Vesomni°). Zij
hebben het voordeel dat daar waar het eerste
bestanddeel op de onderliggende aandoening

Plantenextracten worden sinds
mensengeheugenis voor BPH aangeprezen. Men
denkt dat het actieve bestanddeel hier de
fytosterolen zijn, en vooral de sitosterolen. Men
denkt aan één van volgende
werkingsmechanismen maar onbetwistbare
bewijzen werden niet gevonden: sitosterolen
zouden interfereren met de synthese van
prostaglandine in de prostaat en zo een antiinflammatoir effect hebben. Of er zou mogelijks in
de lever een verminderde productie van SHBG
(sex-hormoon binding globuline) plaatsvinden.
Een andere hypothese is dat er een of ander
cytotoxisch effect plaatsheeft op de
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hyperplastische prostaatcellen.
Men mag tot nu toe stellen dat fytotherapie,
waarvan het succes grotendeels gebaseerd is op
het uitblijven van bijwerkingen, vooral een relatief
duur placebo effect heeft op BPH.

“Celui qui urine contre le vent se
retrouve toujours avec les pieds
humides”
(Philippe Meyer, 1947 - ).
CHIRURGISCHE BEHANDELING
Het is in 1784 dat John Hunter aantoonde dat
functionerende testes een must waren voor een
normale groei en ontwikkeling van de prostaat.
Het is pas in 1895 dat White voor het
eerst castratie toepaste als mogelijke
behandeling voor BPH. Bij 87% van de
patiënten werd een vermindering van het
prostaatvolume en een verbetering van de
symptomen van prostatisme vastgesteld.
Het is nogal vanzelfsprekend dat een
bilaterale orchiëctomie voor BPH nooit een
populaire optie is geworden, en het is dan
rond de vorige eeuwwisseling dat
operatietechnieken voor het verwijderen van het
obstructief prostaatweefsel werden op punt gezet
en verfijnd. Het is zelfs zo dat in de Verenigde
Staten een prostaatoperatie de tweede meest
populaire ingreep is na cataractoperatie bij
mannen ouder dan 65 jaar.
Een absolute indicatie om over te gaan tot een
chirurgische ingreep is in de eerste plaats de
aanwezigheid van een groot postmictioneel residu
met of zonder infectie, steen- of divertikelvorming.
Verder ook uitgesproken hematurie door vergrote
prostatische aders, ook een chronische retentie
met uitzetting van de hogere urinewegen en
progressieve nierschade. Relatieve indicaties zijn
uitgesproken symptomen van prostatisme, een
acute urineretentie, toegenomen volumes
residuele urine in de blaas na mictie en tenslotte
ook een verminderde maximale flow.
De keuze van de techniek die men best
toepast is afhankelijk van een aantal factoren en
wordt beïnvloed door de voorkeur van de patiënt
(beschikbare behandelingsopties, ervaring in zijn
omgeving, belang van de nevenwerkingen), en
van de arts (klinische en echografische

bevindingen, volume van de prostaat, ervaring
met bepaalde technieken).

Open transabdominale prostatectomie
Deze ingreep werd voor het eerst verricht in
1894 door Eugene Fuller, nadien gepopulariseerd
door Peter Freyer (1900-1912) en heeft tot doel
het verwijderen van het hyperplastisch
prostaatweefsel langs een extraperitoneale
suprapubische benadering via een incisie in de
voorste blaaswand. Aanvankelijk was het een
blinde enucleatie met als voordeel een goed zicht
op de blaas en de blaashals maar met een
moeilijke controle van de peroperatieve bloeding.
Later in 1945 werd de techniek door Terence
Millin aangepast waarbij ditmaal via een
retropubische weg blaashals en prostaatloge
beter zichtbaar zijn en het bloedverlies beter
onder controle kan gehouden worden.

Transurethrale resectie van de prostaat
(TURP)
Dit is de meest populaire procedure, 95% van
de prostatectomie ingrepen worden via
transurethrale weg uitgevoerd waarbij het
prostaatweefsel via de urethra gereseceerd wordt
met behulp van een resectielus die ook
coaguleert. De allereerste urologische ingreep via
deze weg dateert van de 16de eeuw en werd
uitgevoerd door Ambroise Paré. Het is pas na de
ontwikkeling van de gloeilamp, de snijstroom
(hoogfrequentie elektrische stroom) en de
coagulatiestroom (gedempte stroom) dat de
techniek kon ontwikkeld worden. Het is in 1932
dat Joseph McCarthy deze verschillende
elementen bijeenbracht en de eerste
resectoscoop met niet enkel rechtstreeks zicht,
maar ook met een snij- en coagulatiekanaal
uitvond. Een recentere toepassing is de videoTUR waarbij een mini chip camera geplaatst
wordt op de lens van de resectoscoop en de
procedure door de uroloog gevolgd wordt op een
hoge resolutie monitor.

Transurethrale incisie van de prostaat
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(TUIP)
Een andere benaming voor deze behandeling
is ‘blaashalsincisie’ en werd voor het eerst
beschreven in 1834 door George James Guthrie
en in 1887 door Enrico Bottini. Aanvankelijk werd
deze techniek niet voorgesteld als alternatief voor
TURP maar eerder als een nieuwe procedure
voor patiënten waarbij een TURP niet
aangewezen was, zoals bij een vernauwing van
de blaasuitgang zonder meetbare
prostaatvergroting. Later werd de ingreep ook
voorgesteld voor deze reeks mannen met een
prostaathyperplasie van maximum 40 gram en
hierbij waren de resultaten vergelijkbaar met een
TURP. De incisie die aanvankelijk tweezijdig werd
uitgevoerd is later aangepast door Turner-Warwick
en éénzijdig uitgevoerd.

Elektrovaporisatie (TUVP)
De VaporTrode is een variant op de TURP
techniek waarbij in plaats van een lus een
cilindervormig rolletje gebruikt wordt die
prostaatweefsel tegelijk vaporiseert en coaguleert.
Vaak worden VaporTrode en TURP in combinatie
gebruikt teneinde de operatietijd wat te verkorten.

Transurethrale Ultrasound-guided
Laser-geïnduceerde prostatectomie
(TULIP)
De eerste Nd:YAG (neodymium:yttriumaluminium-garnet) laser voor de behandeling van
BPH werd ontwikkeld in 1986. Met een kracht van
75 à 100W veroorzaakt men door coagulatienecrose van het weefsel en vaporisatie een
onmiddellijk waarneembare verbreding van de
prostatische urethra zonder noemenswaardige
bloeding.

De laser bevindt zich tussen twee ultrasoundtransducers van 7.5-MHz waardoor men en realtime echografisch beeld verkrijgt. Men heeft
constant een 90° scan-zicht (1/4 van de
prostatische urethra) met een dikte van 5 cm
prostaatweefsel in beeld.

Sedert 5 jaar wordt de vernieuwende HOLEP
(Holmium laser enucleatie van de prostaat)
techniek toegepast met een 100W
Holmiumlasertoestel en een 550 micrometer
laserfiber. Als andere vernieuwende technieken
vermelden we ook de Green Light Laser en de
focale therapie met de TULSA-PRO
(Transurethrale Ultrasone Ablatie). Er is tot op
heden echter onvoldoende bewijs dat deze
nieuwe therapieën beter zouden zijn dan een
TURP, die tot op dit ogenblik de
standaardbehandeling blijft.

“No matter what people tell you,
words and ideas can change the
world”
(Robin Williams, 1951-2014).
NIET FARMACOLOGISCHE
ALTERNATIEVE
BEHANDELINGEN
Ballondilatatie
Het is wel de vraag of deze techniek werkt,
alhoewel een aantal patiënten hierbij baat
ondervinden. Een placebo-effect is hier
waarschijnlijk ook aanwezig. Het is Mercier die in
1844 de urethradilatatie voor het eerst toepaste
weliswaar met een metalen dilatator, WernerHermann Deisting verbeterde de techniek in 1956
door metaal te vervangen door rubber. Nadien
werden nog verschillende technieken
uitgeprobeerd met angioplastische katheters door
gebruik te maken van fluoroscopie en
radiografie teneinde de juiste lokalisatie van
de katheter te bepalen, wat essentieel was
voor het welslagen van deze procedure.
Tegenwoordig worden nog een drietal types
katheters gebruikt: een transcystoscopische
ballonkatheter (ASI, Advanced Surgical
Intervention), de ballon ontwikkeld door
Dowd en Smith (Microvasive) welke
geplaatst wordt met behulp van rectaal
toucher maar steeds retrograde ejaculatie tot
gevolg heeft, en tenslotte het systeem van
Reddy met een katheter met dubbele ballon
(AMS, American Medical Systems) waarvan er
één distaal van de uitwendige sfincter wordt
gepositioneerd.
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Warmte therapie – hyperthermie
De toepassingen van warmte bij BPH zijn
talrijk zoals transrectale en transurethrale
hyperthermie, behandeling met microgolven (max.
45°C) en transurethrale thermale therapie (>
45°C).
Bij een behandeling met hyperthermie bedoelt
men meestal Trans Urethral Microwave Therapy
(TUMT) waarbij gebruik wordt gemaakt van
radiofrequente golven (microgolven) op te wekken
waardoor het prostaatweefsel coaguleert na
verhitting boven 45°C. De resultaten met de
eerste generatie apparaten waren eerder
teleurstellend omdat er werd gewerkt met
temperaturen tot maximaal 45°C, maar de
nieuwere high-energy toestellen geven gunstigere
resultaten. Om de urethra te sparen wordt vaak
gebruik gemaakt van waterkoeling. Zo is er ook bij
de transrectale toepassing een koelingssysteem
aangebracht rond de rectale probe om het
rectumslijmvlies te beschermen.
Hyperthermie is volkomen pijnvrij en geeft
geen uitgebreide weefseldestructie, maar door de
necrose ontstaat een zwelling van het
prostaatweefsel en de urethra waardoor de
patiënt na de behandeling gedurende een 15 tal
dagen een sonde moet behouden.

Lasers
Transurethral Needle Ablation (TUNA°) maakt
eveneens gebruik van radiofrequente golven.
Twee naalden die op de katheter aangebracht
zijn, en die onder endoscopie in de prostaat wordt
ingebracht en gepositioneerd wordt met behulp
van transrectale echografie, worden op hun
uiteinde (5mm) verhit tot 80 - 100°C. Hierdoor
treedt een necrose op van het prostaatweefsel.
De ingreep gebeurt in daghospitalisatie onder
lokale verdoving. Een sonde wordt geplaatst
gedurende een drietal dagen. De resultaten zijn
vergelijkbaar met deze van de TUMT.

Endoprothesen
Stents kunnen van diverse materialen
gemaakt zijn en worden onder zicht of met behulp
van echografie geplaatst ter hoogte van de
blaashals.

5.5, 6.5 en 7.5cm). Het rechte gedeelte bestaat uit
verschillende spiraalvormig gedraaide lussen die
in de prostatische urethra geplaatst worden, het
meest proximale gedeelte gaat voorbij de
blaashals tot in de blaas. Deze spiraalstent wordt
niet geëpithelialiseerd en kan tot 24 maanden ter
plaatse blijven.
Zelfexpanderende stents, zoals de UroLume°,
een biomedische stent uit een superlegering
geweven in een tubulaire mesh bestaan in
verschillende diameters (tot 14mm) en lengtes.
Eénmaal geëxpandeerd blijft de stent stabiel en
ondergaat geen terugslag of migratie.
De Gianturco Z stent is een zelfexpanderende
metalen stent uit roestvrij staal. Al deze stents
ondergaan ook geen epitheliatisatie.
Ballon expanderende stents zoals de IntraProstatische ASI TITAN° stent bestaan uit
Titanium dat een uitstekende biocompatibiliteit
vertoont en zeer langdurig ter plaatste kan blijven.
Er werden proeven uitgevoerd met
intraurethrale katheters (IUC) die tot 18 maanden
ter plaatse kunnen blijven.
Ook werden biologisch afbreekbare stents
(poly-L-lactide) ontwikkeld die dus niet verwijderd
dienden te worden en die na 14 maanden volledig
geabsorbeerd werden.
Thermo-elastische stents bestaande uit een
titanium-nikkel samenstelling (NiTinol°) die bij
temperatuursverandering van configuratie en
vorm kunnen veranderen waardoor het inbrengen
en verwijderen van de katheter vergemakkelijkt
wordt werden recenter ontwikkeld, maar bleken bij
een aantal patiënten te migreren.
HIFU en ethanolinjecties bevinden zich nog in
een experimenteel stadium voor de behandeling
van benigne prostaathyperplasie.

“I drink too much, the last time
I gave an urine sample it had an
olive in it”
(Rodney Dangerfield, 1921- 2004).

De Prostakath° en de Urospiral° zijn
spiraalstents voor de prostaat, voor het eerst
ontwikkeld in 1980, en bestaande uit roestvrij staal
gecoated met een goudlaag van 24 karaat om
incrustatie te vermijden. De uitwendige diameter
bedraagt 7mm en bestaat in 4 lengtematen (4.5,
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Kort

plannen. Maar hoop doet leven.
Artsenkrant 31.10.2019

Brigitte Dourcy-Belle-Rose
De Kwaliteitswet
Deze wet van 22 april 2019 rond de kwaliteit in
praktijkvoering in de gezondheidszorg moet de
patiënt overal waarborg geven op de hoogst
mogelijke kwaliteit van zorg. Ze geldt voor alle
individuele zorgverleners waar ze ook werken. Ze
treedt in werking op 1 juli 2021. Een universitair
programma loopt deze maand ten einde maar
bijkomende info is zeker nodig. Intussen dienen
de Orde der Artsen, Apothekers en de Provinciale
Geneeskundige Commissies zich aan te passen
onder de vorm van een Centrale
Toezichtcommissie. Ook zijn alle mogelijke
gezondheidsplannen toepasbaar. De benadering
is niet alleen juridische erkende status, maar ook
vakbekwaamheid Hiervoor dient een portfolio
bijgehouden met nascholing, attesten om formele
controle mogelijk te maken. We zien dus
bijkomende administratie maar de knelvraag blijft.
Wie financiert de bijzorg, congressen, enz. en
zeker wie blijft in gebreke als overheid de nodige
middelen tot kwaliteitszorg niet ter beschikking
stelt?
Artsenkrant 27.09.2019

Sciensano:
Gezondheidsvaardigheid in België
De directeur van de Landsbond van
Sciensano (wijsheid over gezondheid - mens sano
in corpora sano) publiceerde een
gezondheidsenquête rond o.a. het verstaan van
gezondheidsinfo.
De cijfers zijn klaar. Eén op drie Belgen kan
niet volgen. Erger nog bij ouderen en mensen in
slechte gezondheid. Het laatste is
vanzelfsprekend, een ongezonde levensstijl
verhoogt uw kansen op ziekte. Als reactie meer
investeren in patiënt empowerment met
gezondheidsinformatie op maat.
Besluit: Er is nood aan een gecoördineerd
plan gezondheidsvaardigheden in België.
Gezondheidseducatie zit in het DNA van de
ziekenfondsen.
Hier voel ik consensus maar hebben we reeds
een praktische samenwerking op gezondheidsinfo
bij de ziekenfondsen om te zwijgen van
gezondheidsbetrokkenen waar elke universiteit,
hospitaal of kring van iets hun persoonlijke info
brengen. We vrezen dat een gecoördineerd plan
in ons land uitmond in een veelkoppige draak van

Regering ondermijnt
overlegmoment
De regering gelooft zeker in preventie van
plannen die niet uit eigen macht komen. Reeds op
21 oktober wilde ze zich niet uitspreken op de
algemene raad van het RIZIV over het
begrotingsvoorstel van ziekenfondsen,
zorgverleners en gezondheidsinstellingen. Ze
legde ook geen alternatief op tafel. Na 23
vergaderingen kreeg het plan de goedkeuring van
alle partners van het Verzekeringscomité met
slechts twee onthoudingen.
Patiënten waren uiteraard niet te vinden op
deze cenakels van macht. Men moet niet winnen
om voort te zetten zei de stadhouder Willem.
Twee voeten op de grond en de nood aan info en
steun waar mogelijk op lokaal vlak blijft onze
plicht. De Warmste Weken van Antwerpen en
Studio Brussel zijn al een traditie. Samen staan
we sterker.
Artsenkrant, W.Colson, 22.10.2019

KCE wil meer patiënten bij zijn
onderzoek
Het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de
gezondheidszorg) wil nu echt patiënten structureel
en coherent betrekken bij zijn studies. Er werden
reeds standpunten geformuleerd o.a. ja
ervaringskennis is speciaal en vereist bijzondere
aanpak, het Europees Patient’s Forum is gebeurd,
inzet van tijd en middelen, KCE cultuur positief
voor patiënten. De volgende stap is een
Procesboek met concrete praktische richtlijnen.
Deze evolutie is onhoudbaar en we hinken
achterop. Zijn patiënten betrokken (of liever
lotgenotengroepen) betrokken bij dit Procesboek?
Het is wel vijf voor twaalf.
KCE Persbericht 6.11.2019

Rond e-voorschriften
Een nieuw model moet melden hoelang het
geldig blijft doch deze specifieke info kan niet
elektronisch doorgegeven worden. Voor de
chronische patiënten een probleem dat snel een
oplossing verwacht. Hier kunnen we nog eens
volgen of gezond verstand bvb. een jaar uitstel nu
beslist wordt.
Mijn ervaring, voorstel, het probleem
signaleren bij uw huisarts na de zesmaandelijks
controle en dan bij uw apotheker, een
administratief ervaringspunt.
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Artsenkrant, W. Colson, 24.10.2019

Ziekenhuisnetwerken: D-day
Een dubbel interview met Mevr. W. Dijkhoffz
en Mr. W. De Ploey, respectievelijk CEO van het
grootste Vlaamse netwerk GZA –ZNA, heeft
duidelijk de aandacht gevraagd dat optimale
behandeling en persoonlijke zorg voor
gehospitaliseerde patiënten ook de nodige
middelen vereist.
Zij leggen de klemtoon op gezamenlijk
apolitiek bestuur met objectieve normen die
uiteindelijk door de medische raden bekrachtigd
wordt. Geen belangenvermenging, geen politieke
druk bij besparingen, een deel van de
zogenaamde “besparing” terugvloeien naar de
ziekenhuizen en de eerste lijn. Intern wordt de
focus gelegd op algemene samenwerking en de
meerwaarde om UZ te betrekken. Er is hoop maar
nog veel werk en vooral sociale aandacht voor
schaalvergroting.
Voor de patiënt geldt een gelijke toegang en
psychosociale persoonlijke steun van huisarts en
specialist omringd door bevoegde professionele
verzorgers o.a. verpleegkundigen, kinesisten,
agogen, spirituele medewerkers en ja
lotgenotengroepen.
Als kankerpatiënt(e ) mogen we vragen of 15
minuten volstaat voor een consultatie na enkele
weken tot maanden wachten. Ook het
Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC)
volgens VUB onderzoeker M. Horlait kostte in
2018 25,6 miljoen euro met weinig inspraak van
paramedici en een duurtijd van 3,80 minuten. Het
kan beter.
De Specialist 11.10.2019

Levenskwaliteit van onze
zorgverleners
In de huidige sfeer van besparen om als staat
(Federaal en Vlaams) te overleven blijft de
toekomst voor de burgers en vooral de zwakke
groepen (kansarmen, gewoon armen, ouderen en
patiënten) bedreigend. We ijveren voor
aangepaste steun en betrokkenheid van de
patiënten in alle soorten organisaties specifiek
gericht op een deel van het probleem. Opletten
voor navelstaren is aangewezen. De
onderscheiden regeringen zullen wel voor zichzelf
zorgen maar andere groepen als de nieuwe
werklozen betalen mee. Maar zeker ook de
zorgverstrekkers van alle slag van artsen tot en
met paramedici zien hun activiteiten onder regels
steeds vergroten maar hun inkomen en
levenskwaliteit steeds relatief verminderen. Wij

wensen onze zorgverstrekkers tevreden met hun
roeping en vrij van zorgen rond de levenskwaliteit
van zichzelf en hun gezin.
Een constante is overwerk en moeheid.
Urgentiearts Meersman van het Jessa Ziekenhuis
introduceerde een lichtpunt op het chronische
probleem. In de ruimtevaart bestaan
energiecocons voor “powernaps” van 20 min.
Deze bieden het personeel een zalige oplossing
bij een energiedip en korte periodes van rust in de
spoed. Alle kleintjes helpen.
De Specialist 25.10.2019

Radiotherapie steeds na radicale
prostatectomie?
Het laatste advies rond dit discussiepunt komt
uit de jaarlijkse meeting van de Europese Society
of Medical Oncology (ESMO). Dit gebaseerd op
de resultaten van het RADICALS-RT trial en een
prospectieve analyse van drie soortgelijke studies
(ARTISTIC).
Radiotherapie wordt beter gegeven na de
eerste tekens van biochemisch herval (salvage
radiotherapie). Onze RT coryfee Gert De Meerleer
(UZ Leuven) is akkoord maar legt de nadruk op
“Vroeg” d.w.z. een serum PSA van 0,2ng/ml. De
nieuwe richtlijn kan vele patiënten een onnodige
RT met zijn neveneffecten besparen.
Zo gaan we vooruit, stap voor stap, door de
samenwerking van velen.
Hot Sheet 11.2019

Phase II studies bij Kanker
Dokter Dirk Schrijvers, lid van ons
wetenschappelijk comité, heeft weer een kritische
noot geplaatst in de Belgian Journal of Medical
Oncology om in uw dagboek te schrijven. De
regel van 3 volgen is het besluit.
Data van Phase II proeven dienen zorgvuldig
geëvalueerd.
Surrogaat eindpunten resulteren niet altijd in
langer overleven of betere levenskwaliteit.
Reële klinische voordelen maken intrinsiek
deel uit van een praktische evaluatie.
Soms moeten we kiezen, met gezond
verstand, tussen een laatste empirische kans of
een kwalitatieve palliatieve zorg liefst tot het
eindpunt. ”Survivorship” betekent in het jargon
levenskwaliteit na een kankerdiagnose tot de
dood door of met de kanker.
BMJO clinic 13: 273-275, 2019
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De Pil van Drion
Rik Torfs heeft gelijk wanneer hij schrijft niet
graag over euthanasie een stukje neer te pennen.
De eigenste hoofdredacteur Artsenkrant, Geert
Verrijken, laat zijn emotionele quotiënt los over het
eikel onderwerp euthanasie bij ernstig
dementerenden. Naast zijn boutade over het
gekwetter van Open VLD voorzitter Gwendolyn
Rutten besluit hij laat de artsen hierbuiten.
We blijven verweesd achter en ergens hopen
we dat hij nog eens nadenkt over zijn voorzichtig
standpunt. Het is duidelijk voor de gemeenschap
dat Prof. W. Distelmans en andere artsen hun
mening genuanceerd en ethisch de uitbreiding
van euthanasie willen doordrukken bij patiënten
die fysisch of psychisch of beide voorbij het
humane leven zijn.

Spons erover. Diegenen die toch de moed
hebben om het kind te houden worden nadien
hun ganse leven achtervolgd als alleenstaande
moeder. De sterkste vrouwen worden dan maar
BOM (bewust ongehuwde moeder) genoemd.
Deze hypocrisie is nu door de huidige generatie
jongeren gedeeltelijk opzij gezet door samenleven
zonder huwelijk. Kan voor mij in het zelfbewustzijn
van de vrouw. Alleen vraag ik nu samen kindjes,
samen betalen. Alleenstaande moeders zijn op dit
ogenblik een van de zwakste segmenten van de
maatschappij. Laten we in de maatschappij
legaliseren wat zonder vooroordelen het best
persoonlijke zorgpatroon is van de zwaksten
onder ons.
Artsenkrant, Geert Verrijken, Qué 31.10.2019

Wat steeds vergeten wordt is dat deze
doordenkende artsen eerst en vooral een
vraag doen naar vroegere palliatieve zorg
ten goede van de patiënten en hun
geliefden. Geen enkele arts kan
gedwongen worden euthanasie te geven
maar alle artsen, vooral huisartsen, willen
wel hun kennis en ervaring van de patiënt
en levenssfeer in deze omstandigheden
meedelen. Laat elke arts in dergelijke,
delicate beslissingen zijn patiënt bijstaan
tot het einde. En ja, heeft de patiënt recht
op een doordachte persoonlijke keuze.
Wat is de pil van Huib Drion, een
Nederlandse jurist, eigenlijk? Inderdaad
een zelfmoordpil in twee fasen: pil A op
dag 1 en pil B na enkele dagen voor 75jarigen en ouder die klaar zijn met het
leven. Bij de Vlamingen zie ik dat alleen
als een vorm van euthanasie met
begeleiding van hun persoonlijk betrokken
arts. In Nederland bij enquêtes publiek
2008 of bij de kiezers van de politieke
partijen in 2016 respectievelijk 74% en
een meerderheid voorstander van een
legaal gebruik van deze pil.
De discussie bij de nuchtere buren
boven de Moerdijk loopt verder. Ook bij
ons zullen nog veel argumenten tegen
wederzijdse muren lopen maar laten we
het debat (er zal steeds een grijs gebied
van voorbeelden lopen) samen met de
artsen laten lopen zonder hysterie of
hypocrisie.
Ik denk nu aan abortus. Geen of zeer
weinige vrouwen voelen zich goed bij
abortus maar levensomstandigheden
dwingen hen tot een drastische beslissing.
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Wij Ook - Vesalius
Bruno Mortelmans
Vorig jaar werd een transmuraal zorgpad voor
de gelocaliseerde prostaatkanker opgesteld door
Professor Dr. S. Joniau en Professor
Dr. W. Everaerts in samenwerking met een
uitgebreid team van oncologen, urologen,
radiotherapeuten, huisartsen,
prostaatverpleegkundigen en de patiënten uit de
regio van het Vesalius oncologisch netwerk. Dit
netwerk past in de visie van de Vlaamse en
federale overheid met focus op meer kwaliteitsvolle
en toegankelijke patiëntenzorg. Het netwerk omvat
de 8 ziekenhuizen van Tienen, Leuven, Diest, Lier,
Vilvoorde, Mechelen en Bonheiden.
Het zorgpad is overzichtelijk en gemakkelijk te
volgen door de diverse zorgverstrekkers en de
patiënten.( U kunt de video's bekijken op onze
website https://wijook.be/ )
Dergelijk zorgpad heeft diverse voordelen voor
de patiënt: door de verschillende zorgverstrekkers
wordt dezelfde informatie gegeven, de patiënt kan
zelf nakijken waar hij zich bevindt in het zorgpad.
Door dit zelf mee op te volgen is hij meer gerust en
is er minder nood aan "second opinion" Hij wordt
ook beter betrokken bij het beslissingsproces ivm de
therapie en bij de verdere opvolging nadien.
Maar niettegenstaande dit gemeenschappelijk
zorgpad is een holistische benadering van de
patiënt toch noodzakelijk. De beslissing tot therapie
wordt inderdaad ook bepaald door de leeftijd,
therapiekeuze van de patiënt, comorbiditeit,
psychologische en sociale factoren, aanvaarding
ivm verminderde levenskwaliteit en nevenwerkingen. Streeft men naar care of cure?
Hierdoor is het evident dat de patiënt centraal
staat in het zorgproces. Men dient rekening te
houden met “patiënt empowerment”. Patiënt en
zorgverlener: piloot en co-piloot?
De patiënt zal vertrouwen hebben in zijn
zorgverleners maar heeft toch ook behoefte aan
een patiëntenvereniging:
door contact met
lotgenoten voelt hij dat
anderen zich inleven in
zijn gevoelens en situatie
en verkrijgt hij bijkomende
informatie.

“Wij Ook Vesalius” zal voor het ganse netwerk 3
tot 4 x per jaar een navorming organiseren. Er
worden sprekers gevraagd uit de verschillende
regio's: urologen, oncologen, radiotherapeuten,
huisartsen, prostaatverpleegkundigen, patiënten en
partners.
Daarnaast zullen er ook in de verschillende
steden allerlei socio-culturele activiteiten gepland
worden, gevolgd door een “gezellig samenzijn”
tijdens hetwelk lotgenoten met elkaar kunnen
spreken en elkaars ervaringen kunnen uitwisselen.
Deze ontmoetingsmomenten zullen georganiseerd
worden door de patiëntverantwoordelijke voor de
desbetreffende stad.
We zijn dus momenteel op zoek naar
medewerkers voor de verdere organisatie: patiënten
uit de diverse locaties, specialisten en
prostaatverpleegkundigen uit de diverse
ziekenhuizen, huisarten uit de huisartsen
verenigingen binnen de “Vesalius regio”.
Deze groep zal later samenkomen om de
verdere praktische organisatie op te starten.
Wij hopen op een groot succes, waarbij de
patiënt zich rustiger zal voelen binnen de huidige
tsunami aan informatie en waarbij hij door contact
met lotgenoten met meer moed zijn ziekte zal
aanvaarden.

Daarom werd een
onderafdeling van “Wij
Ook” opgericht binnen het
Vesaliusnetwerk.
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Boekbespreking
Willy Walschaert
Diagnose: Prostaat Kanker!
Mimi Van Meir
Over de prostaat tracht ik zoveel mogelijk info
te verzamelen of te lezen.
Ik vernam dat er een biografie is uitgegeven
over iemand die de diagnose “Prostaatkanker”
kreeg en die heeft overwonnen.
Toevallig kreeg ik een uitnodiging om de
boekvoorstelling bij te wonen, heb inmiddels het
boek gelezen en kwam de vraag dit te bespreken.
Een moeilijke opdracht want de meningen
hierover zijn diametraal tussen de klassieke en
persoonlijke vorm van genezing.
Mimi Van Meir, auteur van het boek schrijft in
de inleiding (blz. 12) en ik citeer: “Jan kreeg de
diagnose prostaatkanker … hij overwon zijn
prostaatkanker zonder operatie en door zijn
weerstand te versterken”.
Als prostaatpatiënt was ik, en denk velen in
deze positie, gebiologeerd door deze tekst.
Daarna komt Jan Gevers, protagonist van het
boek aan het woord en hij schrijft (blz. 20/21) en
ik citeer: ”November 2016, diagnose
Prostaatkanker, 3 carcinoma T3, Gleason 3 + 3,
juni 2017 Histoscan bevestigt MRI-resultaat geen
tumoren meer te zien”.
In het boek wordt veel aandacht besteed aan
de zoektocht van Jan Gevers hoe hij zijn voeding,
beweging en het geestelijke, in zijn levenswijze
aanpast, aan de diagnose.
In chronologische volgorde geven volgende
deskundigen hun visie:
* Dr. Kasper Janssen, sportarts en
powernapspecialist die Jan Gevers begeleidde.
* Prof. Dr. Louis Denis, pionier op vlak van
oncologie in de specialisatie urologie met grote
erkenning in Europa en tot in de Verenigde Staten
en Japan. Schrijft enkele, nieuwe,
wetenschappelijke inzichten over de prostaat een
geeft een interessant interview aan de auteur
Mimi Van Meir.

urologie. Geeft haar visie over leven met
prostaatkanker en begeleidt patiënten en hun
partner.
* Walter Bauwens, holistisch coach, yoga- en
meditatieleraar, expert in energetische en
diepweefselmassages. Hij heeft Jan Gevers
geholpen op zoek naar de balans in zijn leven,
alsook de kracht van het geloof, mediteren, yoga,
het filosofische en het holistische.
* Prof. Dr. ir. Eric De Maerteleire is bioingenieur, doktor in de landbouwkundige en
toegepaste biologische wetenschappen, schrijft
enkele opmerkelijke artikelen en geeft een
interview met de auteur over voeding, welke
dagelijks door iedereen kan toegepast worden.
* Als laatste hebben we Johan Peeters,
kinesist die Jan Gevers begeleid heeft op sportief
vlak.
Besluit:
Iedere man die ”Abraham heeft gezien” en
weet dat hij risico loopt op prostaatkanker en
begaan met zijn gezondheid, vindt in deze uitgave
vele originele en persoonlijke inzichten en tevens
hoe deze kunnen evolueren in de toekomst.
Het boek geeft ook aanleiding om van
gedachten te wisselen met een
vertrouwenspersoon/deskundige indien u
overweegt om uw levenspatroon aan te passen.
Indien u echter een antwoord wil op het item
dat ik hiervoor enkele malen citeer, dan kan ik u
alleen aanraden het boek zelf te lezen.
Drukwerk en opmaak: Graffiti 4Paper, 2880
Bornem. Eerste druk: Oktober 2019.
ISBN 978 946 396 340 4

* Marlies Meersman, klinisch psycholoog in
het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, afdeling
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In Memoriam
Zijn echtgenote was archivaris van het OCMW
Antwerpen. In die functie en met haar enorme
energie en interesse is ze tot recent een
belangrijke raadgever geweest voor OCA vzw met
haar enorm kunst- en sinjorennetwerk.
Tot enkele weken voor haar overlijden kon ze
genieten van toneel en opera met champagne als
geliefde aperitief.
Een uitzonderlijke, levenslustige en charmante
vrouw die we zo zullen herinneren. Onze
deelneming aan haar kinderen en familie.
Brigitte Dourcy Belle-Rose

We vernamen
het overlijden van
Mevrouw Eva
Minne te Veurne
op de
achtingswaardige
leeftijd van 97 jaar
(1922-2019). Zij
was de weduwe
van onze eerste
legendarische
voorzitter Wij Ook
vzw, Jack Pais.
Op 23 oktober
2000 stichtte hij
onze groep in het
kader van het
Oncologisch
Centrum
Antwerpen (OCA
vzw). Dit in
navolging van het
US TOO project in
de VSA. Postuum
kreeg hij de Hope
Award in 2008
wegens zijn
verdiensten op
communicatie en
patiëntenzorg. Hij
was ook stichtend
secretaris van
Europa Uomo in
2004.

Vernieuwing van het lidmaatschap
Wij Ook België vzw 2020
2020 wordt ingezet. Waarschijnlijk wilt u
nog steeds op de hoogte blijven van alle
nieuwtjes om uw levenskwaliteit in stand
te houden.
Niettegenstaande de levensduurte
behouden we onze tarieven:
Lidmaatschap + abonnement
PROSTAATinfo: 20€
Steunend lid: 40€
Feel+ (wekelijkse bewegingsles):
- Voor leden gratis.
- Partner van leden: 3€ per jaar
(verzekering).
Blijf Wij Ook vzw steunen en schrijf u
vandaag nog in:
IBAN: BE78 4037 1493 0186
BIC: KREDBEBB
Alvast bedankt. Zo blijft u op de hoogte.
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EEN HARDE NOOT OM TE KRAKEN
De prostaat van een man is dan al niet groter dan een walnoot,
maar, dat wil niet zeggen dat we hem moeten miskennen
Naar schatting zal één man op zeven tijdens zijn leven met een vorm van
prostaatkanker geconfronteerd worden.
De meerderheid van deze prostaatkankers zijn van het laag-risico type en
evolueren traag, hebben zelden een behandeling nodig en worden even zelden
levensbedreigend.
Prostaatkankers van gemiddeld en hoog-risico daarentegen vereisen
onmiddellijke aandacht van zodra ze ontdekt worden. Een vroegtijdige
behandeling is essentieel om een evolutie naar een metastase, die fataal kan
aflopen, te voorkomen. De vroege vormen van prostaatkanker veroorzaken
meestal geen symptomen, op zijn hoede zijn is dan ook essentieel. Vanaf de
leeftijd van 45 jaar is het best dat elke man aan zijn arts om een PSA-test
vraagt. Het resultaat van deze eenvoudige test kan informatie opleveren over de
gezondheidstoestand van de prostaat en of verdere testen aangewezen zijn.
www.europa-uomo.org/awareness

