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       [Erik Briers namens de redactie] 

Beste lezers, lieve vrienden, 

In ons laatste nummer vonden jullie een 
uitnodiging om op deel te nemen aan een enquête 
over “PROSTAATinfo”. Vandaag bestaat ons 
magazine tien jaar in dezelfde vorm en dan is het 
beslist een goed moment om bij de lezers even te 
rade te gaan. 

50 lezers hebben gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om hun mening te delen en het volledig 
verslag van de antwoorden vinden jullie vanaf pagina 
21 verderop in dit nummer. 

Eén vraag willen wij toch naar het editoriaal halen, 
hoe tevreden zijn jullie over het algemeen over 
“PROSTAATinfo” als jullie ledenblad. Het antwoord 
is belangrijk en duidelijk. 

Jullie konden ons waarderen van zéér ontevreden 
over ontevreden, neutraal, tevreden tot zéér tevreden. 
Resultaten werden omgezet in cijfergegevens en 
omgerekend. Gemiddeld gaven jullie ons een 

 
 
 
 
 
 
 

 
Omslagfoto   
Herfst Hasselt 2011 ©E Briers 

Editoriaal 
Erik Briers Hoofdredacteur

geweldige 4,41 gemiddeld. 62,22% was zéér 
tevreden en 31,11% tevreden. Met 6,67% neutrale 
meningen was alles geteld.  

Als redactie zijn wij ongelooflijk gelukkig en 
tevreden met dit resultaat. Het sterkt ons in onze 
inspanningen en geeft ons moed om verder te doen. 
Want, vergis u niet “PROSTAATinfo” komt niet 
vanzelf tot bij jullie, elke drie maand is het hard 
werken om het te maken en tot in jullie brievenbus te 
brengen. 

Dit is dan ook een geschikt moment om de 
redactie in de bloemetjes te zetten. Wie zijn lid van de 
redactie? Wel hier zijn hun namen met inbegrip van 
enkelen die vandaag geen lid meer zijn maar in het 
verleden hun steentje hebben bijgedragen. 

Urbain Bruggeman, Chris Coeman, Rik 
Cuypers,Louis Denis, André Deschamps, Luc 
Dewilde, Brigitte Dourcy-Belle-Rose, Jan Humblet, 
Bruno Mortelmans, Henk Van daele, Willy Walschaert. 

Als hoofdredacteur ben je maar zo sterk als de 
redactie die je wil bijstaan en die telkens weer wil 
samenkomen om voor een nieuw nummer te zorgen. 
Maar er is natuurlijk ook onze secretaresse die voor 
elk nummer zorgt, adressen verzamelt, de inhoud 
sprokkelt en redacteuren achter hun veren zit om hun 
kopij tijdig binnen te brengen. Anja Vancauwenbergh 
vervult deze taak met verve waarvoor onze dank. 

Dan rest ons ook om de clinici en occasionele 
medewerkers en de tekenaar van onze cartoons,  
Paul Kempeneers, te bedanken. En nu op naar de 
volgende tien jaar met zeker weten enkele 
aanpassingen want alles kan beter ook 
“PROSTAATinfo”. Willen jullie zelf lid worden van de 
redactie, neem contact op!!! 

PROSTAATinfo+ 
Wat onze lezers over ons 

denken… 
Zelf testen een goed idee? 
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3.000.000
In Europe (EU 27, 2012) 3.000.000 men live with prostate cancer. 

Each year 360.000 men learn that they have prostate cancer 
and 71.000 die of prostate cancer. Both numbers increase 

every year. 
 

Europa Uomo is a confederation of 22 representative national 
patients’ support groups for prostate diseases in general and 

prostate cancer in particular.  
 

Hence, we call for the commitment and action necessary for 
men to have timely access to the right treatment. Specifically, 

we call on: 
 

1] Recognition by governments of the morbidity and mortality 
burdens of prostate cancer. 

 
2] Commitment from governments to ensure sustainable support 
for basic and clinical research for new biomarkers and cancer 

treatment trials. 
3] Health professionals to educate the public about the risk 

factors for prostate cancer, such as family history 
 

4] Physicians to tailor treatment for the individual patient through 
the appropriate use of PSA testing avoiding over and 

undertreatment.  
 

5] Society to build partnerships in helping to reduce the burden 
of the disease as well as identify common action and reducing 

the existing inequalities on access to treatment.

EUROPA UOMO 
The Voice of Men With Prostate Cancer in Europe 

 
Secretariat 

Vrijheidstraat 32 bus 13 
2000 Antwerp – Belgium 

Tel: + 32 3 644 17 89 
Fax: +32 3 647 13 19 

E-mail: europauomo@skynet.be 
www.europa-uomo.org ©
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Beste redactie, laatst kreeg ik behoorlijk 
verontrustend nieuws van een vriend, zo één van 
die kerngezonde mannen die nooit iets aan de 
hand hebben. Maar recent was hij op aandringen 
van zijn zoon toch eens naar de dokter gegaan 
om zijn prostaat te laten controleren. Om het kort 
te houden, bleek na diverse onderzoeken dat mijn 
vriend een gemetastaseerde prostaatkanker had. 
Hoe kan dat, hij voelde niets, is daar nog wat aan 
te doen? Of, hoe evolueert een volkomen normale 
prostaat tot kanker met metastasen? 

Beste Nonkel Frans, 
Helaas is deze situatie helemaal niet zo 

zeldzaam. Ze is onder meer het resultaat van aan 
de ene kant mannen die soms uit onwetendheid 
“het” niet willen weten. En, aan de andere kant 
van een falend beleid in ons land om opsporing 
van prostaatkanker in een vroeg stadium bij goed 
geïnformeerde mannen te stimuleren. 

Inleiding 
Vóór we op de echte vraag gaan antwoorden, 

de evolutie van normaal tot kanker, overlopen we 
nog eens de technieken die bij de diagnose van 
prostaatkanker ingezet kunnen worden. 

Vroeg opsporen, niet zonder 
voorkennis 
Het is nochtans niet moeilijk, het begint met 

communicatie, informatie. Vanaf zeg veertig jaar 
oud mag de man zich beginnen te interesseren in 
zijn prostaat. Soms zal het nuttig zijn dat de 
partner daarbij een beetje duwt. De prostaat heeft 
namelijk ook een invloed op de kwaliteit van de 
relatie en kan enkele jaren later voor grote 
problemen zorgen. Maar eerst is het belangrijk dat 
de man zich breed informeert over zijn prostaat. 
Wat is dat, waartoe dient de prostaat en wat kan 
er allemaal mis gaan met de prostaat. 

Vanaf vijfenveertig - vijftig jaar mag die 
informatie aangevuld worden met informatie over 
vroegopsporing. Hoe gaat dit in zijn werk, wat is 
de waarde van een PSA-bepaling, is een hoge 
PSA een kankerdiagnose? En veel meer zodat de 
man echt goed weet waarover het gaat wanneer 
hij zijn huisarts tijdens de jaarlijkse checkup om 
een PSA-bepaling vraagt. 

PSA gekend en wat nu? 

Een vraag van Nonkel Frans 
Antwoord Erik Briers

PROSTAATinfo 19(2020)3 p-5

Wij weten het antwoord op deze vraag 
natuurlijk maar voor de volledigheid toch nog even 
hernemen. Een PSA-bepaling is slechts het begin 
van het verhaal, in meer dan 80% van de 
gevallen zal de PSA heel laag zijn, ver van een 
alarmpijl. Dus in een minderheid van de gevallen 
zal de huisarts zeggen “Er is een probleem met 
de PSA-bepaling”. Dit is niet het moment om in 
paniek te schieten maar om rustig na te denken 
en de volgende stap te zetten. In principe zal de 
huisarts enkele weken later de PSA-bepaling 
herhalen, zeker indien deze flirt met de 
ondergrens. Wordt het resultaat bevestigd dan 
wordt het traject verdergezet. De huisarts zal 
ofwel zelf nog een rectaal toucher doen of je 
doorverwijzen naar een uroloog. 

Ultrasound, echografie 
We kennen dat allemaal wel, een flinke 

hoeveelheid gel op de buik en de sensor glijdt 
vlotjes over de zone waaronder de prostaat zich 
bevindt. De radioloog of uroloog volgt op een 
computerscherm wat de techniek oplevert. Het 
principe, de sensor zendt geluidsgolven naar de 
ingewanden en deze kaatsen deze terug. De 
terugkaatsing hangt af van de samenstelling van 
het weefsel. Daardoor ziet de arts veel grijstinten 
waarin het geoefende oog de prostaat en de 
binnenstructuren van de prostaat kan herkennen. 
Het is ook mogelijk om de afmeting van de 
prostaat met enige nauwkeurigheid te meten. 
Doordat een tumor een andere vastheid heeft dan 
de normale prostaat ziet de arts ook verdachte 
zones. Maar dat is niet heel nauwkeurig, er is 
geen zekerheid dat de verdachte zone een tumor 
bevat en omgekeerd een tumor hoeft geen 
verdachte zone op te leveren. 

Bij biopsies wordt steeds een echografische 
sonde gebruikt om de naald goed te richten, naar 
een verdachte zone of naar een op voorhand 
bepaalde plaats in de prostaat. 

Vandaag zijn er nieuwe echografische 
toestellen beschikbaar die een hogere resolutie 
hebben, men spreekt van een resolutie die dicht 
bij die van de MRI zou komen. Er is nog 
onderzoek nodig voor deze nieuwe techniek 
(hoge resolutie echografie) echt ingeburgerd zal 
geraken. Indien dat met de nodige 
wetenschappelijke onderbouwing kan, zou dit 
wegens de toegankelijkheid van de apparatuur 
het diagnostisch proces kunnen versnellen. Een 
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hoge resolutie echograaf past in de spreekkamer 
van de uroloog of radioloog. 

Een MRI  
Dat rectaal toucher geeft bijkomende 

informatie die evenmin een kanker kan bevestigen 
of uitsluiten. De uroloog kan dan als volgende 
stap een MRI laten maken van de prostaat. In de 
nieuwe richtlijnen die in België worden gevolgd is 
het steeds aangewezen een MRI te doen vóór er 
verder gewerkt wordt. 

De MRI kan aantonen dat er in de prostaat 
verdachte zones zijn die nadere aandacht 
verdienen. Opnieuw, deze informatie is geen 
kankerdiagnose. Het is ook mogelijk dat dit 
onderzoek geen verdachte zones vindt waardoor 
een volgende stap, biopsies, niet aangewezen is. 
Het belang van de MRI kan niet worden 
onderschat, aan de ene kant kan het onderzoek 
voldoende informatie opleveren om niet over te 
gaan tot biopsies. Maar aan de andere kant is de 
informatie belangrijk om de biopsies te gidsen 
naar verdachte zones in de prostaat om de kans 
op het vinden van een mogelijke tumor aanzienlijk 
te verhogen. 

Maar de MRI mist gevoeligheid zodat het 
resultaat soms niet correct de werkelijkheid 
weerspiegelt, zeker bij erg kleine tumoren. 

Biopsies en de patholoog, de 
definitieve diagnose 
We hebben nu een verhoogde PSA en een 

MRI resultaat dat verdachte zones heeft 
geïdentificeerd waardoor de uroloog beslist om 
biopsies af te nemen.  

Daarbij kunnen er planmatig stukjes uit de 
prostaat genomen worden, bijvoorbeeld een 
twaalftal, waarbij niet geweten is of die zones 
verdacht zijn. Daarnaast kunnen er op basis van 
de MRI beelden extra stukjes weefsel 
weggenomen worden uit de verdachte zone(s). 

Al deze biopten worden netjes geïdentificeerd 
naar het laboratorium gestuurd voor nadere 
analyse. Het is de patholoog die al die stukjes 
onder zijn microscoop zal bekijken en die de 
diagnose zal stellen. Zij of hij zal daarbij voor elk 
biopt bepalen of er kankerweefsel aanwezig is, 
welke graad en welk percentage van het biopt 
tumor is. 

Gleasonscore (GS) en ISUP graad 
Hierbij wordt de Glaesonscore gebruikt, die de 

optelsom is van de meest voorkomende graad 
van kwaadaardigheid en de daaropvolgende 

graad. Dat kan dus tweemaal drie zijn hetgeen 
een Gleasonscore van 6 oplevert. De graad van 
kwaadaardigheid gaat van 1 tot 5, maar het is 
slechts vanaf drie dat we van kanker mogen 
spreken en dan nog is drie als het ware 
goedaardig. 

Deze Gleasonscore wordt vandaag omgezet 
in een ISUP graad en die gaat van 1 tot 5 waarbij 
1 ongevaarlijk is en 5 de hoogste graad van 
kwaadaardigheid. Het tabelletje geeft het verband 
aan tussen ISUP graad en Gleasonscore. 

ISUP graad Gleasonscore (GS) 

1 3+3 (6) 

2 3+4 (7) 

3 4+3 (7) 

4 4+4, 3+5, 5+3 (8) 

5 4+5, 5+4, 5+5 (9, 10) 

Er is daarmee een verschil tussen twee 
Gleasonscores die beide “7” hebben. 3+4 is een 
tumor met vooral de ongevaarlijke “3” variant en 
een beetje van de “4” variant. Deze Gleasonscore 
zeven krijgt de ISUP graad 2. Indien evenwel het 
voornaamste patroon een Gleason 4 is en het 
tweede patroon “3” dan is de Gleasonscore ook 
“7” maar de ISUP graad is 3 en dat is beslist een 
verschil. 

D’Amico risicogroepen 
Met behulp van de bovenstaande gegevens 

en waar de tumor zich bevindt of gevoeld wordt 
kan de uroloog het risico inschatten. Het risico dat 
de tumor gevaarlijk is en snel een interventie 
nodig heeft. 

D’Amico maakt een onderscheid tussen vier 
groepen: 

Laag risico 

PSA < 10ng/mL 

en GS <7  of een ISUP graad 1 

en  cT1-2a, de tumor kan niet gevoeld 
(gepalpeerd) worden bij een rectaal toucher en 
indien wel is de tumor tot minder dan de helft van 
de halve prostaat beperkt. 

Merk op dat voor laag risico deze 
voorwaarden allemaal moeten vervuld zijn. 

Gemiddeld risico 

PSA 10-20 ng/mL 

of GS = 7 ISUP graad 2 of 3 

of cT2b, de tumor kan worden gevoeld en hij 
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strekt zich uit tot meer dan de helft van de halve 
prostaat, maar niet beide helften. 

Hier zijn de drie voorwaarden niet cumulatief, 
dus één enkele factor is voldoende, iemand met 
een lage PSA (< 10) maar met een ISUP 3 (GS 
4+3) heeft een gemiddeld risico. 

Hoog risico 

PSA > 20ng/mL 

of GS > 7 ISUP graad 4 of 5 

of cT2c, de tumor is voelbaar en wordt 
aangetroffen in beide helften van de prostaat. 

Opnieuw is één van de voorwaarden 
voldoende om van hoog risico te spreken. 

Lokaal gevorderd 

Eender welke PSA 

Eender welke GS of ISUP graad 

maar cT3-4 of cN+, de tumor is niet alleen 
voelbaar, palpeerbaar maar is ook buiten de 
capsule (begrenzing van de prostaat) voelbaar 
(T3) tot zelfs vergroeid met nabijgelegen 
structuren (T4). Het is tevens mogelijk dat er al 
een lymfeklier aangetast is met kanker (N+).  

Hier ligt de nadruk op het feit dat de tumor 
zich al buiten de prostaat laat voelen. Maar dit is 
geen metastase, dit is een belangrijk onderscheid. 
Een lymfeklier vlak bij de prostaat die aangetast 
is, hoort bij de lokaal gevorderde kanker. De 
behandeling hiervan is niet hetzelfde als deze 
voor gemetastaseerde kanker. 

Vroegopsporing 
Bij vroegopsporing willen we de “nieuwe” 

patiënt vinden in laag risico of hoogstens 
gemiddeld risico. Deze patiënten komen dan in 
aanmerking voor actieve opvolging (laag risico) of 
voor een interventie met als doel de kanker 
volledig weg te nemen of te vernietigen waardoor 
de patiënt genezen is. 

Die genezende ingreep is natuurlijk ook 
mogelijk voor een patiënt die tot de hoog 
risicogroep behoort of zelfs lokaal gevorderde 
kanker vertoont. Voorwaarde is dat de tumor in 
zijn geheel kan behandeld worden, door chirurgie, 
bestraling of een combinatie met andere 
behandelingen.  

Hoog risico of is het meer? 
Indien bij de eerste PSA-bepaling een 

resultaat van meer dan 20 ng/mL gevonden wordt 
ontstaat er een nieuwe situatie. Dan kan men 

gaan vermoeden dat er mogelijk meer aan de 
hand is. Het kan gaan om een lokaal gevorderde 
kanker die nog steeds voor een genezende 
ingreep in aanmerking komt. Of, het kan erger zijn 
en de kanker kan uitgezaaid zijn naar elders in 
het lichaam. 

Metastase 
Een kleine metastase hoeft geen pijn te doen 

of andere signalen af te geven maar het kan. Ook 
een lokaal gevorderde tumor kan door het 
dichtdrukken van de plasbuis pijn bij het plassen 
veroorzaken of zelfs moeilijk plassen tout-court. 

Als eerste komen de lymfeklieren in 
aanmerking om door prostaatkanker aangetast te 
worden. Indien dit de lymfeklieren dicht bij de 
prostaat zijn spreken we nog van lokaal 
gevorderde prostaatkanker. Indien de aangetaste 
lymfeklieren verder af liggen, is het een lymfeklier 
metastase. 

Wordt een metastase ergens anders in een 
bot bijvoorbeeld groter, dan is de kans groot dat 
deze ook pijn zal doen en dat die door de patiënt 
wordt opgemerkt. Dit kan bijvoorbeeld pijn in de 
rug zijn die de patiënt dan tot bij de dokter brengt. 
Een combinatie van symptomen zoals rugpijn en 
een hoge PSA zullen al heel snel de alarmbellen 
doen afgaan en het vermoeden van een 
gemetastaseerd prostaatcarcinoom vestigen. 
Maar, het vermoeden kan groot zijn, het moet 
niettemin bevestigd worden. 

Metastasen opsporen 
Bij een vermoeden van metastasen is het 

uiteraard belangrijk te vinden waar deze zich 
bevinden zonder dat we ze kunnen “zien”. Daar 
gebruiken we diverse beeldvormingstechnieken 
voor. 

Metastasen in de lymfeknopen 

CT-scan en MRI 
Met een CT-scan (computertomografie, een 

radiografie die gebruik maakt van X-stralen) kan 
men bijvoorbeeld vergrootte lymfeklieren vinden, 
maar dat is niet heel nauwkeurig. Indien de klier 
sterk vergroot is, dan is de kans dat er een tumor 
in zit groter.  

Het gebruik van MRI levert geen betere 
resultaten op. De identificatie van een verdachte 
lymfeknoop steunt op de afmeting, maar deze 
varieert heel erg ook zonder dat er een tumor in 
zit. 
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PET-scan 
Een PET-Scan is een nieuwe 

beeldvormingstechniek waarbij eerst een 
radioactieve stof wordt ingespoten. Deze 
radioactieve stof bestaat uit een “doelzoeker” een 
molecule die in het lichaam een bepaalde soort 
cellen zal zoeken om daaraan te binden en een 
radioactief atoom dat door zijn straling zijn plaats 
in het lichaam zal verraden. Doordat een 
doelorgaan bijvoorbeeld veel van de radioactieve 
stof zal invangen zal er van hieruit veel straling 
worden uitgezonden. Maar ook hier geldt dat 
indien het orgaan, celhoopje, minitumor te klein is 
het niet gezien wordt met deze techniek. 

Choline-Pet-CT 
Choline is een molecule waarvoor 

prostaatkankercellen een “voorliefde” hebben. 
Prostaatkankercellen zuigen als het ware choline 
naar binnen en verwerken het tot andere stoffen. 
Maar helaas doen ook andere cellen dat. 
Daardoor is een choline-PET-CT niet heel erg 
nauwkeurig.  

PSMA-Pet-CT 
PSMA of prostaat-specifiek-membraan-

antigeen is een eiwit, dat zoals de naam het al 
zegt, op het membraan, de celwand van 
prostaatkankercellen voorkomt. Helaas niet op 
alle prostaatkankercellen (10% niet) en helaas 
ook op cellen van andere organen zoals de 
speekselklieren. 

Om het membraanantigeen en dus 
prostaatkanker te vinden kunnen diverse 
moleculen gebruikt worden. Bijvoorbeeld een 
antilichaam dat zich specifiek zal binden of een 
kleinere molecule die zich aan het membraan 
antigeen bindt. Aan deze moleculen wordt dan 
een radioactief atoom gebonden zoals Gallium-68. 
Gallium-68 valt snel uit elkaar en daarbij wordt 
straling vrijgegeven die opgemeten wordt en de 
afmeting van de tumor verraadt en zijn lokatie. 
Minitumoren, kleiner dan 4mm worden evenwel 
niet gezien. 

    Bot-scan 
Een bot-scan is een heel oude techniek om 

metastasen in het beendergestel op te sporen. In 
dit geval wordt een radioactieve stof (Technetium 
99) ingespoten. Technetium gedraagt zich zoals 
calcium dat het voornaamste bestanddeel van 
onze botten is. Bij een metastase in het bot gaat 
er op die plaats veel nieuw bot gevormd worden. 
Dat wil zeggen dat er veel calcium of technetium 

wordt ingebouwd. Door de straling van het 
ingebouwde technetium te meten, vinden we de 
bot-metastasen, dus de metastase zelf vinden we 
niet wel de schade in het bot dat zich errond 
bevindt. De kleinste tumor die met een bot-scan 
gevonden wordt is ongeveer 15mm groot. 

CT-Scan, MRI van het ganse 
lichaam 
Wanneer de arts metastasen vermoedt weet 

hij of zij natuurlijk niet waar die zich kan bevinden. 
Dan kan naast de bot-scan, de PSMA-Pet-scan 
ook aan een CT-scan of een MRI van het ganse 
lichaam gedacht worden.  

Let wel, deze onderzoeken hebben slechts zin 
indien de PSA hoog genoeg is na een 
behandeling of er redenen zijn om aan 
metastasen te denken. 

Een CT-scan of een MRI van het ganse 
lichaam leveren informatie zoals de term het zegt 
over het ganse lichaam. Daarbij gaat de radioloog 
millimeter per millimeter de scan afzoeken naar 
verdachte zones. Daarbij kunnen deze zich zowel 
in organen zoals lever of long bevinden als in 
botten. Een metastase van prostaatkanker heeft 
een voorkeur voor botten en dan vooral de 
ruggengraad en ribben, maar ze kunnen eender 
waar optreden.  

Uiteraard worden de lymfeklieren bij dit proces 
niet vergeten. 

Elk beeld zijn eigenschappen 
Elke beeldvormingstechniek heeft zijn 

eigenschappen, de kleinste metastase die 
zichtbaar is waardoor geen enkele techniek ons 
met zekerheid alles kan tonen. Het is dus steeds 
mogelijk dat door een combinatie van technieken 
te gebruiken er toch een vals negatief resultaat is. 
Dat wil zeggen er is een metastase maar ze wordt 
(nog) niet opgepikt. Wordt het onderzoek na enige 
tijd overgedaan, dan kan het wel positief zijn. 

Andere laboratorium bepalingen 
Van de laboratoriumbepalingen is de meting 

van PSA het bekendst en met reden. Het is 
gelinkt aan de prostaat maar helaas niet exclusief 
aan prostaatkanker. Er zijn varianten die heel 
weinig PSA produceren en er zijn bij de verdere 
evolutie van een prostaatkanker mutanten die 
weinig PSA produceren waardoor PSA geen 
100% betrouwbare parameter is. 

Maar er zijn nog andere parameters die in het 
laboratorium gemeten kunnen worden zoals bot-
specifieke alkalische fosfatase die bij bot-
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metastase verhoogd is en zelfs mee-evolueert 
met die meta’s. Dan zijn er natuurlijk ook de 
genetische merkers die ons eventueel kunnen 
helpen een doeltreffende behandeling op te 
starten. 

Van een heel lage PSA tot een 
heel hoge, van een normale 
prostaat tot metastases 
Tot slot kijken we even naar de evolutie van 

een prostaatcel tot een kankercel. We herinneren 
eraan dat die evolutie geen normale evolutie is 
maar een opeenstapeling van fouten bij de 
reproductie van cellen. Daarbij worden er fouten 
gemaakt bij het kopiëren van het erfelijk materiaal, 
het DNA. 

In het schema hiernaast staat een normale 
prostaatstructuur bovenaan afgebeeld. Het is een 
structuur in de vorm van een buisje (een kliertje is 
uit buisjes opgebouwd), de afscheidingen (onder 
meer PSA) van de “luminal” cellen komt in de lege 
centrale ruimte. De “Luminal” cellen zijn de cellen 
die de binnenkant van het buisje afzomen. Basale 
cellen sluiten het geheel in en vormen de 
buitenkant van de buisjes. 

Deze structuren lekken ook een beetje PSA 
naar de bloedbaan die gemeten kan worden. 
Maar deze PSA hoeveelheden houden verband 
met de hoeveelheid kliertjes en of deze eventueel 
een ziekte hebben zoals prostatitis of vergroting, 
een abnormale toename van het aantal kliertjes. 

De rij lager staat een kliertje waarin de 
“luminale” cellen gestoord zijn, er ontstaan (door 
mutatie) prostaat-intraepitheliale-neoplasie (PIN). 
Dit stadium kan verder uitgroeien tot kanker maar 
dat hoeft niet. Vandaag zijn we nog niet absoluut 
zeker dat elke kanker met PIN start. PIN kan op 
zich evolueren tot “High-Grade” PIN of HG-PIN. 
Deze varianten zullen ook PSA lekken waardoor 
bij een stijgende PSA de oorzaak deze PIN en 
HG-PIN kunnen zijn, geen kanker. 

Naar het midden begint alles in het honderd te 
lopen, er is nu wel een echte tumor ontstaan, een 
lokaal adenocarcinoom die evenwel netjes in de 
vrije ruimte blijft, gelokaliseerd is, binnen het 
basale membraan. Dit adenocarcinoom kan door 
mutaties diverse varianten omvatten en diverse 
kwaadaardigheden (Gleasongraden). De 
hoeveelheid PSA stijgt volgens de hoeveelheid 
tumor (kan op meerdere plaatsen voorkomen) en 
volgens de kwaadaardigheid. Door stukjes 
weefsel te analyseren kan de patholoog 
vaststellen welke ISUP graad waar in de prostaat 
aanwezig is. De klassering van het risico volgens 

D’Amico gaat over dit type tumoren. 

Daarnaast staat een afbeelding van een lokaal 
gevorderde tumor, deze is door het basaal 
membraan gebroken. Dat kan ook leiden tot het 
groeien tegen de capsule van de prostaat of er al 
doorheen. Mogelijk is er ook al een lymfeknoop 
aangetast. 

In deze fase kunnen prostaatkankercellen ook 
aan de prostaat ontsnappen en via de bloedbaan 
andere plaatsen bereiken. Indien deze plaats de 
juiste eigenschappen heeft kan de 
prostaatkankercel zich hier vestigen en uitgroeien 
tot een tumor, een metastase die alle 
eigenschappen heeft van prostaatkanker en dus 
ook als zodanig behandeld moet worden.  

Het is duidelijk dat de beste kansen op een 
genezende behandeling de lokale stadia zijn en 
zelfs niet de lokaal gevorderde stadia. In dit 
laatste geval is de kans op metastase te groot. 
Maar zelfs bij een lokaal stadium kan er al een 
niet zichtbare metastase ergens bestaan 
waardoor ook na een initiële succesvolle 
behandeling er een herval mogelijk is.  

In een volgend nummer gaan we verder 
bouwen op dit schema en enkele behandelingen 
in de diverse stadia bespreken. 

Met vriendelijke groeten,  

Erik Briers 
Voor al uw vragen: wij_ook@hotmail.com
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Uro-Onco verpleegkundige: 
vertrouwenspersoon met 
expertise 
Deborah Lelie, bestuurslid Wij Ook

PROSTAATinfo 19(2020)3 p-10

verloop van de 
behandeling te 
overlopen. In elke 
fase van het traject 
kan de patiënt 
telefonisch contact 
met mij opnemen en 
sta ik paraat om 
advies te geven. 
Indien noodzakelijk 
wordt doorverwezen 
naar diëtist, 
psycholoog of 
seksuoloog.  

Goede begeleiding is 
onontbeerlijk 
Patiënten voor chirurgie opgenomen in het 

ziekenhuis mogen mij sowieso de dag van ontslag 
op bezoek verwachten voor info omtrent nazorg.  

Door de voortdurende evolutie in chirurgische 
technieken houdt een minderheid van de mannen 
incontinentie over aan het operatief verwijderen 
van de prostaat. Bekkenbodemtraining bij een 
gespecialiseerd kinesitherapeut versnelt het 
proces naar het droog worden.  

Prostaatkanker kan ook veel invloed hebben 
op het seksleven. Erectiestoornissen is een vaak 
voorkomende klacht. Wanneer er geen 
zenuwsparing kan gebeuren of een recuperatie na 
de ingreep uitblijft, zijn er middelen om de kans op 
een erectie te bevorderen. 

Het herstel van beide neveneffecten vraagt 
tijd, geduld en ondersteuning. Goede begeleiding 
in deze fase is onontbeerlijk.  

Hormoontherapie 
Bestaat de behandeling uit hormoontherapie 

dan komt de patiënt bij mij op visite voor uitleg 
omtrent het belang van het volgen van een 
oncologisch revalidatieprogramma ter preventie 
van mogelijke neveneffecten. De bijwerkingen die 
kunnen ontstaan, kunnen ervoor zorgen dat de 
patiënt zich minder fit gaat voelen en beweging 
gaat vermijden. Een oncologisch 
revalidatieprogramma volgen kan de aanzet zijn 
om dat te veranderen. Het uiteindelijke doel 

Sedert 2013 ben ik (Deborah Lelie) werkzaam 
als verpleegkundige in AZ Nikolaas, afdeling 
Urologie. Na het succesvol beëindigen van de 
cursus “Gespecialiseerd Verpleegkundige in de 
Uro-oncologie” ging ik halftijds aan de slag als 
uro-onco verpleegkundige.  

Inleiding 
In heel wat centra zijn er uro-onco 

verpleegkundigen of prostaatverpleegkundigen 
aan de slag. Ze moeten de link vormen tussen de 
patiënt met kanker (blaas, prostaat, nier, teelbal, 
…) en het behandelend team. Dit is een zeer 
welkome en noodzakelijke aanvulling in de zorg. 
Hiertoe werden dan ook middelen beschikbaar 
gesteld vanuit de overheid. De rol van de uro-
onco verpleegkundige licht ik dan ook graag wat 
verder toe.  

Urologie Waas en Durme 
Urologie Waas en Durme is de voorbije jaren 

uitgegroeid tot een gedreven team van urologen, 
verpleegkundigen en secretariaatsmedewerkers.  

In 2019 werd binnen AZ Nikolaas de Uro-Onco 
kliniek opgericht met als doel de 
prostaatkankerpatiënt op eenzelfde plaats door 
meerdere mensen van het team te kunnen 
informeren en werd een chirurgisch 
robotprogramma gestart voor urologische 
ingrepen.   

Elke patiënt die de diagnose “kanker” krijgt, 
dient te worden opgenomen in een 
multidisciplinair zorgtraject. Hierbij wordt naar alle 
aspecten van de ziekte gekeken. De patiënt moet 
zijn weg vinden doorheen het traject van 
diagnose, behandeling, nazorg en revalidatie. Dit 
hoeft hij niet alleen te doen.  

Een uro-onco verpleegkundige luistert, 
ondersteunt, geeft informatie omtrent mogelijke 
behandelingen en gevolgen en coördineert 
complexe zorgvragen.   

Na het therapiekeuzegesprek bij de arts wordt 
de patiënt naar mij doorverwezen om het verdere 
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bestaat erin er voor te zorgen dat de patiënt zich 
opnieuw goed voelt en in de mate van het 
mogelijke zijn vroegere activiteiten kan uitoefenen. 
AZ Nikolaas biedt zo’n uitgebalanceerd 
herstelprogramma aan. 

Mijn kennis en vaardigheden deel ik graag met 
mijn collega’s, door middel van regelmatige 
bijscholingen. Iedere patiënt heeft er immers baat 
bij als zijn zorgverleners handelen met kennis van 
zaken. 

Prostaatkankermaand november 
Tijdens de jaarlijkse sensibilisatiecampagne in 

de maand november worden er extra initiatieven 
genomen om prostaatkanker onder de aandacht 
te brengen. Zo werd er vorig jaar een symposium 
georganiseerd omtrent prostaataandoeningen. 
Deze infoavond kon op een massale opkomst 
rekenen.  

In het kader van Patient Reported Outcome 
Measures (PROM’s) werd een database 
ontwikkeld om de resultaten van ons centrum te 
meten. Als eerste project zijn we gestart met de 
RALP procedure (Robot-Assisted Laparoscopic 
Prostatectomy). Samen met de behandelend arts 
zorg ik er voor dat de klinische parameters correct 
worden ingegeven.  

Deze database biedt een schat aan informatie 

voor alle betrokken disciplines om kwaliteit verder 
aan te scherpen. We verwachten op die manier 
meer transparantie naar de patiënt toe, objectieve 
kwaliteitsmeting en -promotie en een incentive 
voor alle medewerkers om het onderste uit de kan 
te halen.  

Partners en lotgenoten 
Bovendien wil ik benadrukken dat partners en 

lotgenoten een cruciale rol spelen bij de 
ondersteuning van de patiënten. Partners zitten 
ook met een veranderd toekomstbeeld, stress en 
angst. Vaak nemen partners de taak op zich om 
informatie te verzamelen. Gelukkig wordt er 
steeds meer gekeken naar de mens achter de 
ziekte. Zo organiseer ik samen met collega’s op  
3-maandelijkse basis een praatcafé voor 
prostaatkankerpatiënten en hun naasten. Wij 
willen mannen met prostaatkanker en hun familie 
ondersteunen en nauwer bij elkaar brengen. 
Tijdens die bijeenkomsten wisselt men met elkaar 
ervaringen uit. 

Lotgenotencontact blijkt voor veel patiënten 
zeer waardevol te zijn en een goede aanvulling op 
de professionele zorg.     

Elke werkdag is intens. Je maakt mensen mee 
tijdens de mooiste maar ook de slechtste 
momenten in hun leven. Het diepgaande contact 

met de patiënt en de mogelijkheid 
tot individualiseren van mijn 
jobinhoud waren doorslaggevend 
voor mijn jobkeuze. Het team en 
ikzelf zullen voortdurend 
inspanningen blijven leveren om te 
streven naar een optimale kwaliteit 
van zorg. 

Top zorg met een warm 
hart 

Laagdrempeligheid dragen wij 
hoog in het vaandel. Urologie 
Waas en Durme is een team dat 
instaat voor de urologische zorg in 
AZ Nikolaas en AZ Lokeren. Het is 
onze missie om top zorg te 
brengen met een warm hart, de 
hoogste kwaliteit en een 

menselijke aanpak. 

Neem gerust contact op indien u hierover 
meer wenst te weten. 
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In dit nummer van ProstaatInfo zal ik het 
niet hebben over prostaatpathologie, maar 
wil ik in deze beroerde coronatijden toch 
even de aandacht vestigen op de 
professionele zorgverleners. 
Hiervoor heb ik een recente publicatie van 
Prof. Dr. Maarten Moens uitgekozen. 
Maarten Moens startte zijn medische 
studies aan het Limburgs Universitair 
Centrum (nu Universiteit Hasselt) en 
vervolgde zijn medische studies aan de Vrije 
Universiteit Brussel waar hij zich 
specialiseerde in de neurochirurgie onder 
leiding van Prof. Dr. Jean D’Haens. Hij 
promoveerde in 2008 en tijdens deze 
onderzoekperiode behaalde hij de 
bijkomende beroepstitel van Intensieve 
Zorgen. Naast zijn klinische activiteiten als 
neurochirurg is hij docent aan de Vrije 
Universiteit Brussel met het vak 
Neurofysiologie en doet hij onderzoek naar 
werkingsmechanismen binnen de 
neuromodulatie en objectieve metingen van 
pijn. Maarten Moens is auteur van meer dan 
50 publicaties in PubMed, voornamelijk met 
betrekking tot chronische pijn. Tenslotte is 
hij ook secretaris van de BNS (Benelux 
Neuromodulation Society) dat deel uitmaakt 
van de International Neuromodulation 
Society (INS). 

Wat wil je: een domme, een dove 
of een blinde dokter? 

Dr. Maarten Moens 
“Dit is niet voor gevoelige lezers”, is de zin die 

als ondertitel het beste bij dit artikel zou passen. 
Leken in het vak, en bij deze vermoedelijk de 
meerderheid van de lezers, kunnen anno 2020 
een wrang gevoel overhouden aan de 
interpretatie over het uitoefenen van een van de 
oudste beroepen ter wereld. Ter verduidelijking en 

In de schaduw van Kos 
Dr. Luc Dewilde
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zoals de titel reeds deed vermoeden gaat het in 
dit beroep niet over prostitutie en ook niet over 
politiek, maar over dokter-zijn, al moet er 
toegegeven worden dat de verwarring begrijpelijk 
is, …en velen maken deze vergissing. 

Patiënt en zorgverlener: piloot en 
co-piloot? 
Op 1 oktober 2019 organiseerde de dienst 

communicatie van het UZ Brussel een congres 
met als titel: “Patiënt en zorgverlener: piloot en co-
piloot?”.  

Hierbij werd de term “patiëntempowerment” 
geïntroduceerd. Patiëntempowerment is een term 
die begin de jaren 2010 zijn opmars heeft gekend 
binnen de wereld van de patiënten-fora. In 2012 
was er in Kopenhagen  zelfs een volwaardig 
congres over deze topic onder het Deens 
voorzitterschap van de Europese Unie en 
georganiseerd door de Europese afdeling van de  
WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie.  

Patiëntempowerment werd toen gedefinieerd 
als een proces om mensen controle te laten 
herwinnen en waarbij initiatiefname, 
probleemoplossend vermogen en 
beslissingsgedrag de kerngedachten zijn. 
Patiëntempowerment is dus toepasbaar in de 
gezondheidszorg, in de sociale zorg en in self-
management of  zelfbeheer. Dit was duidelijk een 
tegenreactie op de gebruikelijke, soms wat  
paternalistische en traditionele aanpak in de 
gezondheidszorg, waarbij de persoonlijke 
voorkeur van de patiënt inferieur was tegenover 
datgene wat de arts wenste. Patiëntempowerment 
daarentegen staat dus volledig in het teken van 
het respecteren van de patiëntenrechten.  
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Als arts wordt men niet opgeleid om patiënten 
te bevragen naar hun persoonlijke voorkeur. 
Tijdens de opleiding tot arts wordt echter wel 
bijzonder veel aandacht besteed aan de 
zogenaamde evidence based medicine, 
geneeskunde op basis van evidentie en 
onderzoek. Een behandeling X voor een ziekte Y 
dient uitgebreid getest te worden en bij voorkeur 
superieur te zijn in vergelijking met de vigerende 
standaardbehandeling alvorens het mag 
toegepast worden. En de graad van bewijskracht 
en aanbeveling voor deze behandeling wordt 
uitgedrukt in een “graad van evidentie”. In dit 
gehele proces komt de voorkeur van de patiënt 
zelfs helemaal niet voor. Patientempowerment 
daarentegen berust op het feit dat patiënten meer 
en mee betrokken worden in het gehele proces.  

“Non fui, fui, non sum, non curo” 
(Etienne Vermeersch, °1934-2019) 
[Ik was niet, ik was, ik ben niet, het kan mij 

niet schelen] 

Sinds 2016 is er een kentering binnen deze 
zogezegde evidence based medicine.  

Het voorstellen van een behandeling X voor 
een ziekte Y is nu gebaseerd op 3 elementen. 

Naast de klassieke wetenschap, met studies 
en gradaties van evidentie komt de 
praktijkervaring van de arts en de voorkeur van de 
patiënt meer op de voorgrond. Om dit te 
illustreren, volgende denkoefening: 

Real evidence based medicine 
• Stel dat een bepaalde chirurgische ingreep 

een betere overleving zou bekomen dan 
medicatie. Zoals de evidence based medicine het 
betaamt, is dit bewezen aan het hand van goed 
onderbouwde studies. Maar stel nu dat de arts die 
deze behandeling zou moeten voorstellen aan de 
nieuwe patiënt, maar matige resultaten ziet binnen 
zijn eigen patiëntenpopulatie en als nu de patiënt 
eerder geen heelkunde wenst, dan is het geheel 
van dit plaatje zeer duidelijk. Volgens dit nieuwe 
concept zal de arts geen chirurgische ingreep 
voorstellen en eerder in samenspraak met de 
patiënt gaan voor medicatie.  

Dit wordt in de literatuur als “real evidence 
based medicine” ofwel als “geneeskunde uit de 
echte wereld” beschreven. Om dit nog meer in de 
verf te zetten volgt hier nog een voorbeeld:  

Statistisch significant 
• Binnen de “oude” evidence based 

medicine is statistiek een belangrijke rol 
toebedeeld. Als het statistisch significant is, wordt 
aangenomen dat het correct is. En ook alleen 
maar als het statistisch significant is.  

Dit is bijzonder kortzichtig en verre van 
gegrond. Stel dat je met een behandeling X pijn 
kunt doen verminderen. En stel nu dat pijn 
gemeten wordt op een schaal van 0 tot 10. 
Zonder behandeling X heeft de patiëntenpopulatie 
gemiddeld een 8,1 op 10. Met de behandeling X 
heeft de patiëntenpopulatie een 7,5 op 10. Het is 
zeer goed mogelijk dat, statistisch gezien, een 
daling van 0,6 op 10 significant is. Iedereen is dan 
blij…een dikke proficiat voor behandeling X! 

En dit resultaat komt dan uitgebreid in de 
media, in de literatuur enz. 

Maar klinisch gezien (en dus niet statistisch 
gezien) is deze winst van 0,6 verwaarloosbaar. 
Het is bewezen dat je minstens 2 punten op 10 
moet dalen op de pijnschaal alvorens je klinisch 
een verschil voelt. Dus 0,6 punten staat mijlenver 
van die 2 punten. Klinisch is die 0,6 gewoon niet 
“voelbaar”. En om verder te gaan binnen deze 
wereld van pijn: pijnintensiteit gemeten boven 3 
op 10 wordt beschouwd al niet tolereerbaar. 
M.a.w.: alleen een behandeling waarbij een daling 
van de pijn tot onder de 3/10 kan bekomen 
worden, kan beschouwd worden als klinisch 
doeltreffend en levensveranderend. 

Er komt dus veel meer bij kijken dan wat 
getallen te vergelijken. Interpretatie van de 
resultaten in combinatie met praktijkkennis en 
voorkeurkennis van de patiënt is de sleutel tot de 
moderne geneeskunde. 

Het individu als extra dimensie 
Een extra dimensie waar nog niet voldoende 

aandacht op gevestigd werd is het individu. 

Al de studies die uitgevoerd en beschreven 
zijn in de medische literatuur zijn studies op 
groepsniveau. Het geeft informatie over wat een 
bepaalde groep heeft qua ziekte, hoe de groep 
reageert op een behandeling en wat de groep 
mag verwachten over een bepaalde tijd. Wat deze 
informatie niet vertelt is hoe een patiënt als 
individu zal reageren op die behandeling. Austin 
Bradford Hill de grondlegger van de klassieke 
evidence based medicine en “uitvinder” van de 
gerandomiseerde gecontroleerde studies moest 
toegeven dat er toch wel een probleem was om 
resultaten te interpreteren naar het individueel 
niveau.  

Hij formuleerde dit als volgt: 
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“This leads to a related criticism of the present 
controlled trial that it does not tell the doctor what 
he wants to know. It may be so constituted as to 
show without any doubt that treatment A is on the 
average better than treatment B. On the other 
hand, that result does not answer the practicing 
doctor’s question: what is the most likely 
outcome when this particular drug is given to 
a particular patient?” 

[Dit leidt tot kritiek op de huidige 
gecontroleerde onderzoeken die de arts niet 
vertellen wat die arts wil weten. Het onderzoek 
kan zo opgebouwd zijn dat er perfect kan worden 
aangetoond dat behandeling A zonder twijfel 
gemiddeld beter is dan behandeling B. Anderzijds 
wordt de vraag van de behandelende arts: “Wat is 
het meest waarschijnlijke resultaat indien een 
specifieke patiënt met dit geneesmiddel 
behandeld wordt?” niet beantwoord.] 

Met andere woorden, de klassieke studies 
geven geen informatie aan de arts hoe dat hij of 
zij een specifieke patiënt best dient te 
behandelen. 

“Are You Being Served?” (Britse 
sitcom, 1972-1985) 
Vandaar dat de klassieke evidence based 

medicine gecombineerd dient te worden met wat 
de praktijk ons vertelt en wat de patiënt specifiek 
wenst. Dit wordt genoemd medicine based 
evidence of personalized medicine. Hierbij wordt 
een profiel van de patiënt gemaakt en aan de 
hand van dit profiel wordt bekeken hoe en 
voornamelijk welke behandeling het beste zal zijn 
voor die specifieke patiënt. We gaan dus verder 
en verder weg van het “one treatment fits all” 
motto, maar dichter en dichter bij de individuele of 
gepersonaliseerde aanpak. 

Spijtig genoeg schermen nog vele artsen met 
de oudere gedachtegang van de klassieke 
evidence based medicine.  

Niet veronderstellen, vragen 
Hierop kan men het volgende zeggen: “Don’t 

always jump into conclusion, try to always ask 
rather than assuming”, een citaat van Joel 
Oluwatosin Samuel. 

En het woord ask, vragen staat hier centraal. 
In plaats van te dicteren wat er gedaan moet 
worden, zou het zeker niet nutteloos zijn om te 
vragen wat de ander wenst. Dit is uiteraard 
moeilijker te vatten in een getal, iets wat de 
klassieke onderzoeker echter het liefste heeft: 

getallen om statistiek op te doen, wiskunde 
gecombineerd met hypotheses, kwantitatief 
onderzoek. 

Maar een open vraag met antwoord is niet 
sexy. We kunnen daar geen kwantitatief 
onderzoek op doen. Toch is dit wel de eerste stap 
om te weten wat de verlangens, de doelstellingen, 
de verwachtingen en de voorkeuren van een 
individuele patiënt is.  

Dit is gebaseerd op de aloude 
interviewtechniek en wordt gedefinieerd als 
kwalitatief onderzoek. Niet meer kwantitatief , 
maar kwalitatief. En uiteraard vergt dit een andere 
aanpak.  

Vragen stellen is niet lullig 
De klassieke kwantitatieve onderzoekers 

beschouwen deze tak van onderzoek als zijnde 
soft en lullig. Maar vergis u niet, beste 
toponderzoekers van het eerste uur, vragen 
stellen aan de patiënt als individu is hoegenaamd 
niet lullig.  

Recentelijk heeft ons onderzoeksteam het 
aangedurfd om dit soort onderzoek uit te voeren. 
We hebben dus aan patiënten die in de steigers 
stonden om een bepaalde behandeling te krijgen, 
gevraagd wat hun doelstellingen waren na de 
behandeling. We vroegen dus niet naar 
verwachtingen en verwachtingspatronen, maar 
echt naar doelstellingen, concrete doelen na een 
behandeling. Enkele stappen verder dan 
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verwachtingen dus. Wat we echter niet wisten, is 
dat de mens geen eindeloos verzinnend levend 
wezen is. Wij  dachten dat, indien je 100 mensen 
zou bevragen, er ook 100 verschillende 
antwoorden zouden volgen. Niets is minder waar. 
De mens op zich is zeer beperkt op dat vlak. In 
kwalitatief onderzoek wordt reeds na ongeveer 12 
patiënten een saturatie bereikt van verschillende 
antwoorden. Met andere woorden, na 12 
patiënten komen er geen nieuwe antwoorden 
meer. De antwoorden van de patiënten die erna 
komen kunnen herleid worden naar de 
antwoorden van de eerste 12 patiënten. En dat 
klopte ook in ons onderzoek. We includeerden 15 
patiënten, maar we bereikten toen al een 
saturatieplateau. De resultaten van die studie 
waren nog meer verrassend. De doelstellingen die 
we als artsen voor die patiënten hadden gesteld, 
en verrassend ontsproten uit de geest van een 
goede dokter, kwamen zelfs niet in de buurt van 
de doelstellingen die de patiënten zelf hadden.  

I want my life back 
Patiënten wensten niet “beter” te worden in de 

strikte medische betekenis, maar wensten eerder 
een sociaal leven terug op te bouwen, terug 
kunnen participeren in de maatschappij, er terug 
bij horen, zelfs terug aan het werk gaan. 

Voornamelijk dit laatste botste enorm met de 
gedachte die artsen tot nu toe hadden en soms 
nog hebben over die “verdomde luie en 
profiterende patiënt”. Kortom deze kleine studie 
zou toch menige artsenpraktijk in gunstige zin 
kunnen veranderen door meer tijd over te laten 
tijdens de consultaties om te luisteren naar de 
patiënten. Luisteren en zwijgen. Vooral veel 
zwijgen. 

Nu, terug naar het begrip patiënt-
empowerment. De meeste patiëntenplatforms 
waar men mee in aanraking komt, en ook wel de 
dienst communicatie van talrijke ziekenhuizen, 
schermen nu met dit begrip: “Meer macht aan de 
patiënt!”, “Empower the patiënt!”, “De patiënt 
beslist, niet de arts!”. 

Welnu, dit is de reinste flauwekul! 
Patiëntempowerment is een begrip dat zijn 
toepassingen vindt op het niveau van de 
gemeenschap, niet op het niveau van het individu. 
Patiëntempowerment heeft zijn invloed op 
beleidsniveau. Om dit te illustreren: indien de 
overheid een terugbetaling zou organiseren 
rondom een type behandeling, dan dient 
misschien ook de stem van de patiënt, naast die 
van de wetenschappers en beleidsmakers 

gehoord te worden. Dat is eerder de bedoeling 
rond patiëntempowerment. Het doel van 
patiëntempowerment is eerder kwaliteit van leven 
op gemeenschapsniveau. Kwaliteit van leven in 
de gemeenschap.  

Patiëntempowerment zegt niets over “power to 
the people” of macht geven aan de patiënt. De 
term empowerment gaat over kracht geven op het 
pad naar het licht. En het licht is dus in deze 
context levenskwaliteit. 

“Mensen betalen de dokter voor 
hun kwalen, voor zijn 
vriendelijkheid blijven ze in de 
schuld” (Lucius Annaeus Seneca,  
°4 v. Chr.- 65 na) 
Om dit volledig te kaderen moeten we nog 

enkele begrippen aansnijden. En wel in de juiste 
volgorde, beginnend op niveau van de patiënt. 

Een partnership 
Zo is “patiënt participation” het eerste niveau 

waardoor men probeert te streven naar goede 
kwaliteit van zorg en waarbij men als ziekenhuis 
of arts focussen op het laten participeren van de 
patiënt in de strategie om het probleem op te 
lossen. Dat is nu het verhaal zoals in de titel van 
het congres vernoemd in het begin van dit artikel: 
“Piloot & copiloot”. Zonder uit het oog te verliezen 
dat er maar één iemand de piloot kan zijn. Er kan 
maar één iemand de opperbevelhebber zijn, 
anders hebben we een soort Zuid Amerikaans 
leger, waar iedereen generaal is en er geen 
soldaten zijn.  

Kortom, de arts heeft gestudeerd en heeft de 
kennis, maar laat ook de voorkeur van de patiënt 
een rol spelen in de aanpak en de strategie om 
de ziekte te bekampen. Dit hoeft nogmaals niet te 
betekenen dat de arts alle beslissingen in de korf 
van de patiënt moet duwen, maar dat hij dient te 
luisteren en niet alleen te horen naar de patiënt. 
Ook dit niveau bestaat uit goede informatie geven 
en opvoeden van de patiënt, zodat deze laatste 
zich actief kan engageren in dit proces. Het gaat 
eerder om een partnership. Arts-patiënt, Piloot & 
copiloot, dit is “patiënt participation”. 

De patiënt centraal 
De volgende stap is “patiënt centeredness”, 

het centraal stellen van de patiënt. Dit niveau 
neemt het biopsychosociaal model van ziek zijn 
als leidraad. De kennis over de patiënt als unieke 
persoon brengt ons in de mogelijkheid om verder 
te gaan naar een individuele gezondheidszorg op 
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maat van de patiënt. Gepersonaliseerde 
geneeskunde is hiervan het resultaat. Het is 
hierop dat eerder in dit artikel de nadruk werd 
gelegd met de voorstelling van de driehoek tussen 
de klassieke evidence based medicine, de 
praktijkkennis van de arts en de voorkeuren van 
de patiënt. Dit is het heden en de toekomst . 
Althans om te komen tot de beste wijze van 
behandeling.  

En daarna pas kan er gesproken worden over 
patiëntempowerment.  

“The Times They Are a-Changing” 
(Bob Dylan, °1941) 
Bij aanvang van het congres “Patiënt en 

zorgverlener: piloot en co-piloot?”  werd er 
gevraagd hoeveel artsen er aanwezig waren. 
Buiten de CEO van het ziekenhuis was er geen 
enkele arts in het publiek. Allemaal patiënten, 
vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en 
supportgroepen. En ook enkele beleidsmakers op 
regionaal niveau. 

De presentatie die ik gaf, als eerste spreker, 
was eerder een pleidooi om beter te luisteren naar 
patiënten en om een poging te doen om 
doelstellingen op elkaar af te stemmen. Op zich 
was dit niet fout. Buiten mijn laatste zin: “de 
patiënten zijn aan het stuur.” 

Maar wat erna gebeurde was wel niet correct. 
Het congres was na enkele andere spreekbeurten 
geëvolueerd naar een ordinaire party waar dokter-
bashing centraal stond. De patiënten moesten 
meer macht krijgen. Persoonlijk voel ik mij ook 
verantwoordelijk voor deze verwarring, daar mijn 
laatste zin dit ook benadrukte. De patiënten zijn 
aan het stuur. 

Neen, de arts zit aan het stuur. De piloot heeft 
de knuppel vast. De patiënten zijn eerder co-
piloot, en kunnen de beslissingen niet eenzijdig 
nemen. Het gaat om patiënt participation en niet 
over doctor participation. En dus was mijn laatste 
zin tijdens de presentatie niet juist. Ik besef dit nu. 
Voortschrijdend inzicht, me dunkt. Mijn presentatie 
zou er nu anders uitzien.  

En een etisch staartje 
Een laatste element waar ik het nog steeds 

niet over gehad heb, is het ethisch aspect. Ik ben 
zelf geen ethicus; in het bezit zijn van een moreel 
kompas hopelijk wel.  

Recentelijk stuurde iemand van mijn team mij 
een artikel over patiëntenselectie. Patiënten 
worden geselecteerd voor een bepaalde 

behandeling. Dit is volledig in strijd met wat ik 
zonet probeerde aan de man te brengen. Het zou 
eerder therapieselectie moeten zijn ipv 
patiëntenselectie. De unieke therapie zoeken voor 
de unieke patiënt. En niet welke patiënt voor 
behandeling X. Want anders maak je een selectie 
op basis van het te verwachten resultaat van de 
behandeling. Dan is het niet moeilijk om een 
selectie maken van patiënten die zo nauw is dat 
bv. alleen blonde mannen met blauwe ogen en 
een prachtig gespierd lijf de behandeling krijgen. 
En zulke mannen heb ik nog niet 
tegengekomen… 

Dat is ook de echte reden, waarom de 
resultaten van zulk afgeborsteld onderzoek niet 
stroken met hoe de resultaten zijn in de echte 
wereld. Deze zogenoemde “real world data”. 

Het spijtige van deze situatie is dat door 
beleidsmakers en klassiek geschoolde 
onderzoekers en medici dit fenomeen genegeerd 
wordt. De klassieke evidence based medicine 
gaat nog steeds als zoete broodjes over de 
toonbank en patiënten worden in een keurslijf 
gestoken op basis van wat de arts denkt, wenst 
en voelt. 

 Streven naar beter en mooier 
Ik besef nu dat jullie dit wrange gevoel waar ik 

bij het begin over gesproken had, nu duidelijk 
aanvoelen. Maar maak U niet teveel zorgen. Dit 
wrange gevoel is niet een gevoel van walging of 
afkeer. Het gevoel dat we nu voelen is het gevoel 
van besef en verandering, het streven naar beter 
en mooier. 

Dr. Maarten Moens 
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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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1. Reakiro 
Euthanasie, vooral in de emotie van het 

Corona gebeuren, blijft een twistpunt in onze 
maatschappij. Iedereen blijft het recente 
assisenhofproces in Gent beoordelen met 
gemengde gevoelens. Vooral bij de oudere 
bevolking, waar 1op 3 besmette personen in de 
woon-zorgcentra stierf aan de ziekte, blijft de 
angst om niet op een verlossende euthanasie in 
de hoogste nood te kunnen rekenen. 

Wanneer euthanasie gevraagd wordt op basis 
van ondraaglijk psychisch lijden, wordt het proces 
van euthanasievraag nog moeilijker. De UPC UZ 
Leuven en de Broeders van Liefde (ervaren in 
psychiatrische zorgen) hebben samen een 
inloophuis Reakiro (betekent herstel in Esperanto) 
gesticht waar de patiënten met euthanasievraag 
die door de psychiaters opgevangen worden om 
samen met een zorgteam deze fase in een 
mensenleven te volgen. Een positieve 
mogelijkheid om uit de mogelijkheden die 
geboden worden een passende richting te vinden. 

We hopen dat dit universitair proefproject 
kansen krijgt om deze groep patiënten hoop, 
keuze en specifieke zorg te geven zijn weg vindt 
in het gezondheidsbeleid. 

De Standaard, 24.07.2020 

 

2. Over het levenseinde 
Het levenseinde bij uitgebreide prostaatkanker 

is onzeker en kan jaren duren. Positief voor de 
patiënt maar een blijvende bron tussen hoop en 
berusting. Dit kan zwaar wegen op de 
levenskwaliteit van de patiënt en zijn gezin. 

Dit brengt vragen en inzicht rond zijn dagelijks 
leven en toekomstplannen. 

Palliatieve hulpverlening Antwerpen richt dan 
ook een themanamiddag in over een gesprek 
over het levenseinde. Deze gaat door op 
29.10.2020. Contact opnemen via tel 
03.265.25.31 of via e-mail: PHa@uantwerpen.be 

Nieuwsbrief PHA, 28.07.2020 

 

 

3. Van DNR naar CBT 
“Do not resuscitate” (niet reanimeren) is 

afhankelijk van de patiënt en dient door de 
behandelende geneesheer gerespecteerd om in 
terminale levensfase geen poging te doen tot 
reanimatie of kan in eer en geweten beslist 
worden door de arts om patiënt verder leed te 
sparen. 

Een heikelpunt blijft de patiënt met een 
ernstige mentale handicap. De nationale raad van 
de Orde der Artsen verkiest hier de term CBT 
(code beperkte therapie). 

Deze code laat de arts de keuze tussen geen 
beperking therapie en specifieke afbouw therapie. 

De richtsnoeren cfr. euthanasie blijven 
praktisch gelijklopend. Deze omvatten de 
autonomie van de patiënt, multidisciplinair 
handelen, vermelding in het medisch dossier. 

De ethische medische beslissingen worden 
steeds complexer in de vergrijzing van de 
bevolking en de mogelijkheden van de 
technische, wetenschappelijke aanpak van de 
moderne tijd. Het betrekken van het ethisch 
comité bij complexe gevallen lijkt aangewezen. 

Nieuwsbrief Nationale Raad Artsen, 26 juni 
2020 

 

4. Overleven met kanker 
De moderne geneeskunde omvat optimale 

medische behandeling (zo mogelijk voor de hele 
bevolking) en aangepaste psychosociale zorg 
(voor iedereen met nadruk op zwakkere en 
behoeftige zieken). 

In Nederland leven meer dan 800.000 mensen 
met of na kankerbehandeling. De gevolgen zijn, 
zelfs na succesvolle behandeling, niet mis op 
lichamelijk, emotioneel, psychosociaal als 
maatschappelijk vlak. Ook lang na behandeling 
blijven moeheid, angst en relatieproblemen dubbel 
zoveel aanwezig dan bij de normpopulatie met 
ouderdomsklachten. Gemeld zijn neuropathie 
(14% vs. 4%), sociale belemmeringen (13% vs. 
5%) en angstklachten (30% vs .12%) 
tegenwoordig, ondanks ons gezondheidsbeleid, 
houden velen samen met hun gezin een financiële 
kater over. Ondersteuning van een nieuw 
gezondheidsbeleid is dringend aangewezen. 

Nederlands Tijdschrift Oncologie 2020,17: 49-
57 
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5. Een contact met uw huisarts in 
Coronatijd (Covid-19) 

Regels Domus Medica 

Telefonisch contact 

Vooraf telefonisch contact om nieuwe 
ziektesymptomen in te schatten en te evalueren 
van de kans op covid-19 bij de patiënt waar u op 
bezoek gaat. 

Persoonlijke bescherming … 

Wijzen de ziektesymptomen op een mogelijke 
besmetting van Covid-19, dan vraagt het 
huisbezoek een maximale persoonlijke 
bescherming (mondneusmasker, gezichtsscherm, 
handschoenen en een overshort). 

… ook als er geen vermoeden is van 
Covid-19. 

Is er telefonisch geen aanknopingspunt om 
een Covid-19 besmetting te vermoeden, dan moet 
de huisarts voorzorgen nemen om een mogelijke 
asymptomatische besmetting bij zichzelf niet over 
te zetten naar de patiënt die hij of zij bezoekt. 

Testen op het virus worden terugbetaald. 
Indicatie bij staalafname in een voorschrift of 
klinische noodzaak bij risicopatiënten (kanker, 
>65j enz., reizigers die terugkeren uit besmette 
gebieden geklasseerd als oranje of rood (website 
Sciensano)). 

Nu: Ontwikkeling contactonderzoek via 

Noteer nu telefoon 02/214.19.19 sms 8811 

Het blijft afstand houden, masker, handen 
wassen en aantal contacten. Samen zijn we 
sterker. 

VAS Nieuwsbrief, 2020.66 

 

6. Gezondheidszorg: Consultaties 
via beeldscherm 
De coronacrisis gaf een grote duw in de rug 

van de elektronische communicatie in de 
gezondheidszorg. Ook op huisartsenniveau is de 
kogel door de kerk. Eerst nog de telefonische 
consultatie maar nu gaan we voor teleconsultatie, 
telemonotoring, e-health, enz. 

De voorgeschreven 1,5 meter afstand, 
mondmasker en besmettingsvrees zorgden voor 
een nieuwe afstandelijke relatie tussen patiënt en 
arts die en ernstige afbreuk deed aan de oude 
“colloque singulier” die in vertrouwen beruste en 

een baken was in de warmte en veiligheid van 
een specifieke menselijke relatie met wederzijdse 
rechten en plichten. Vergelijk het met een 
voetbalmatch op het vertrouwde grasveld en op 
TV.  

Wetenschappelijk en technisch is het haalbaar 
maar de privacy, het medisch geheim, 
zorgkwaliteit en totale levenskwaliteit. 

Zeker de senior patiënt die niet leeft op zijn 
digitale instrumenten is het kind van deze super 
vooruitgang. 

Wie het lichamelijk onderzoek minder 
belangrijk vindt zal in de toekomst kennis kunnen 
maken met de arts robot die deskundig alles weet 
en virtueel alle onderzoeken aan kan. 

KCE persbericht, 24.06.2020 

 

7. Minder kanker tijdens lockdown 
Uit de statistieken van het Nationaal 

Kankerregister blijkt dat nieuwe kankerdiagnoses 
tijdens de maand april 2020 met de helft gedaald 
zijn ten opzichte van april 2019. De daling is 
dezelfde bij beide geslachten maar verschilt 
volgens tumortype. 

Bij huidkanker rond de 60%, prostaatkanker 
52% en longkanker 37%. Het is duidelijk dat het 
stopzetten van bevolkingsonderzoeken deze 
resultaten beïnvloed en pas later zullen 
doorwegen in de stijging van gevorderde kankers 
met alle gevolgen van dien. Bij prostaatkanker, 
een proces van jaren, is de stijging van kanker 
met dochtertumoren reeds zichtbaar bij de 
patiënten drager van een hormoonrisico tumor. 
Krijgen we onze preventie terug in vroegere 
werking? 

K. Van de Velde, Artsenkrant, 16.07.2020 

 

8. Genetische testen in 
gevorderde prostaatkanker 
Prof. L. Gomella (Philadelphia) besluit dat tot 

80% van de patiënten een sporadische 
prostaatkanker hebben en slechts vermoeden van 
erfelijke invloed in de overige 20%. Erfelijke 
factoren zijn bekend in borst, ovarium, melanoom 
en pancreas. 

Als voorbeeld de bekende BRCA1 en BRCA2 
mutaties, bekend in de behandeling van 
borstkanker, worden nu ook erkend in PCa en 
geven aanleiding tot nieuwe medicatie in 
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metastatische en hormoonresistente PCa. 
Hopelijk zien we stevige research na corona 
pandemie in immunologische behandeling samen 
met artificiële intelligentie in dataverwerking. 

AUA Virtual Experience, 25.06.2020 

 

9. URO-Oncologische 
Radiotherapie 
Prof. Gert De Meerleer (dienst radiotherapie-

oncologie UZ Leuven) bracht de ESTRO 
(Europese radiologie) richtlijnen rond de Covid-19 
tijden. Kort en bondig. 

Prostaatkanker(PCa) met laag risico geniet 
uiteraard de voorkeur voor actieve opvolging. 
Belangrijk is dat PCa met laag intermediair risico 
probleemloos tot een jaar uitgesteld kan worden. 
Hoog risico PCa dient beslist best behandeld 
samen met een hormoonbehandeling van 4 
maanden. Hypofractinatie geniet nu de absolute 
voorkeur. Het terugbetaalde Belgische schema 
van 16x 3,65 Gray, 4x per week. 

Voor hoog risico patiënten met zero PSA na 
operatie wordt geen extra bestraling aangewezen 
maar wel bij later stijgend PSA als 
reddingstherapie. Eerst deze visie nauwkeurig 
volgen tot we meer studieresultaten zien. 

I. Schooten, Artsenkrant, mei 2020 

 

10. Coronavirus opsporen via 
afvalwater 
Een nieuw wereldwijd project om 

besmettingen op te sporen via het afvalwater 
wordt opgezet door Sciensano. Dergelijke testen 
werden reeds uitgevoerd in Wallonië en 
Vlaanderen (Aquafin) in het algemeen maar ook 
specifieke lozingen als ziekenhuizen en 
woonzorgcentra. Het Coronavirus is niet stabiel en 
wordt snel afgebroken zodat het zijn 
besmettelijkheid verliest. Gelukkig maar. Het 
wordt wel gevonden door zijn afvalproducten. 

Het afvalwater, voor en ook na zuivering, is 
wel een goede informatie over de verspreiding. 
Deze samenwerking geldt uiteraard voor alle 
soorten virussen, bacteriën, schimmels enz. 

Als bijkomende noot. In Antwerpen volgen we 
het cocaïnegebruik van de bevolking op deze 
wijze. 

De Specialist, 26.06.2020. 

 

Gedicht 
Met de patiënt als kompas, 
en duizenden sympathisanten aan boord, 
varen we koers richting minder kanker, 
en betere zorg, zoals dat hoort. 
 
De piraterij van de tabaksindustrie, 
die trotseren we dapper, mijl na mijl. 
En daar waar de farma niet vaart,  
zetten wij voor onderzoekers dat nodige extra zeil. 
 
Voor patiënten maken we het water graag helder, 
met info, tips en deskundige steun. 
Bovendien vergeten we hun naasten niet, 
want ook voor hen is de diagnose een dreun. 
 
Geen uitdaging is ons te moeilijk, 
geen water ons te diep. 
We duiken tot op de bodem, 
van de kankerproblematiek. 
 
Als een rots in de branding, 
staan we klaar voor een babbel en oprecht geluister. 
Zo geven we patiënten wat meer houvast, 
een lichtpuntje in het duister. 
 
Met de Koningstraat als kapitein aan het roer, 
en een bemanning vrijwilligers die zorgen  
voor de juiste stroom, 
varen we onverstoorbaar verder, 
in de richting van onze droom. 
 
Een wereld zonder kanker. 
Da’s waarvoor wij gaan. 
Tot de dag dat niemand nog sterft aan deze ziekte. 
Zolang zullen wij doorgaan. 

 
Bron: Infobrief voor Lotgenoten, Kom op tegen Kanker, 
februari 2020 
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In ons vorig nummer lanceerden wij een grote 
bevraging van onze lezers. Na tien jaar 
PROSTAATinfo in het huidige format is het tijd om 
aan onze lezers formeel om hun mening te 
vragen. Het is natuurlijk niet zo dat wij helemaal 
niet weten wat jullie denken van ons tijdschrift, 
regelmatig krijgen wij reacties binnen maar die 
gaan dan meestal over een bepaalde bijdrage of 
artikel. Maar met deze bevraging willen we een 
stap verder gaan en mogelijk achter punten van 
verbetering komen. Want, alles kan beter. 

Methode 
De bevraging werd in het vorige nummer 

ingelast zodat lezers de enquête konden 
uitnemen, invullen en aan ons secretariaat 
konden terugsturen. Dit laatste kon als brief maar 
ook na het maken ven een scan per email. 
Anderzijds was de enquête ook beschikbaar via 
een web-link op “SurveyMonkey”.  

De vragen waren tweemaal dezelfde maar 
door de structuur van “SurveyMonkey” werden de 
waarderingen die op papier van 1 (zeer 
ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) omgezet in een 
score van 1 tot 100. Door de “SureveyMonkey” 
scores te delen door “20” was dit probleem 
opgelost. 

Resultaten 
In totaal hebben 50 lezers de bevraging aan 

ons terugbezorgd, 33 via “SurveyMonkey” en 17 
op papier. Wij danken alle lezers die deze moeite 
wilden doen, hun antwoorden zijn ten zeerste 
gewaardeerd. 

Van deze antwoorden kwam er één buiten de 
tijd toe waardoor het niet kon meegenomen 
worden en één antwoord met héél weinig 
bruikbare scores werd evenmin meegenomen in 
de verwerking. De vrije reacties daarentegen 
werden steeds met aandacht nagelezen en er 
wordt in de mate van het mogelijke rekening mee 
gehouden. 

Wie zijn onze respondenten? 
Van 49 verwerkte resultaten zijn 47 (95,92%) 

afkomstig van een man en 2 (4,08%) van een 
vrouw. 

Wat leeftijd betreft, er waren geen 
respondenten jonger dan 55 jaar die geantwoord 

hebben. Van 49 respondenten waren er 18 
(36,73%) tussen 55 en 70 jaar oud en 31 
(63,27%) waren ouder dan 70 Jaar. Rekening 
houdend met de gemiddelde leeftijd waarop 
prostaatkanker vastgesteld wordt in België 
namelijk 69 jaar is dit een normale leeftijd. 

Onze respondenten en 
prostaatkanker 

Alle 49 respondenten hebben op deze vraag 
geantwoord. 

75,5% van de respondenten zijn zelf patiënt, 
6,12% is nabestaande. Helaas heeft geen enkele 
professioneel de enquête beantwoord. 

44 van onze respondenten delen ons hun 
behandeling mee. Op nummer één staat chirurgie 
gevolgd door actieve opvolging en externe 
bestraling. 

Over de behandeling 
43 respondenten wilden antwoorden op de 

vraag hoe hoog zij hun levenskwaliteit inschatten. 
Daarbij werd het algemene schema gebruikt: 

<1,49 zéér ontevreden 

1,5-2,49 ontevreden 

2,5-3,49 neutraal

De lezersenquête 2020 
Erik Briers, hoofdredacteur, namens de redactie
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3,5-4,49 tevreden 

>4,5 zéér tevreden 

40 respondenten gaven aan hoe tevreden zij 
zijn met hun behandeling en 41 gaven ook een 
antwoord op de vraag hoe optimistisch zij naar de 
toekomst kijken. 

Het diagram geeft de antwoorden. Voor de 
levenskwaliteit is de gemiddelde score 3,86 
hetgeen “tevreden” is, 24% van de respondenten 
is zéér tevreden. Over de behandeling is de 
tevredenheid met 4,13 nog wat hoger, maar het 
valt binnen de uitspraak “tevreden”, 41% is zéér 
tevreden. Over het optimisme voor de toekomst is 
de respondent eveneens “tevreden” met 3,78. 
30% van de respondenten is zéér optimistisch. 

Over PROSTAATinfo 
72,92% van onze respondenten leest 

PROSTAATinfo in één keer uit.  

4,08% van de respondenten besteed aan het 
lezen van PROSTAATinfo minder dan 15 
minuten, 53,06% neemt daar tussen 15 minuten 
en één uur de tijd voor, de overige 42,8% neemt 
meer dan één uur. 

27,08% van de respondenten leest 
PROSTAATinfo in één keer uit, de overige 72,9% 
doet dat dus niet. 

Van onze respondenten is 97,92% lid van 
onze vereniging Wij Ook vzw en 27,08% heeft 
PROSTAATinfo al eens meegenomen of gelezen 
in een wachtzaal. 

Slechts 6,12% van onze lezers lezen de 
digitale versie, dat zijn 3 respondenten op 49. En 
3 respondenten op 48 lezen het exemplaar van 

iemand anders. 

66,7% van onze respondenten verzamelen de 
nummers van PROSTAATinfo. 

Over PROSTAATinfo+ 

Dit is een nieuwe aanvulling die met het 
laatste nummer voor het eerst gepubliceerd is. 

37,5% (18/48) van de respondenten heeft 
reeds kennis genomen van deze nieuwe 
“publicatie”. Over het nut ervan is 94% (32/34) het 
erover eens dat het een goede aanvulling is. 

De rubrieken! 
Over de diverse rubrieken werden steeds twee 

vragen gesteld, de tevredenheid met de keuze 
van onderwerpen en de tevredenheid met de 
leesbaarheid van de artikels. 

Het editoriaal 

Onze lezers zijn met scores van 4,17 voor de 
inhoud en 4,31 voor leesbaarheid behoorlijk 
tevreden met de editorialen. Bijna de helft van de 
respondenten is zéér tevreden zowel met de 
inhoud als met de leesbaarheid. 

Een vraag van nonkel Frans 

Nonkel Frans kan soms moeilijke vragen 
stellen die dan ook complexe antwoorden krijgen. 
Niettemin is de waardering voor de “vragen” op 
zich met 4,36 behoorlijk hoog, bijna 60% is zéér 
tevreden. Ook de leesbaarheid scoort met 4,27 
hoog, duidelijk tevreden ook al moet in deze 
rubriek vaak moeilijke taal gebruikt worden. 10% 
staat neutraal of zelfs ontevreden voor de vragen 
van nonkel Frans. 
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In de schaduw van KOS 

Ook in de schaduw van KOS komen moeilijke 
onderwerpen aan bod die niet steeds voor elke 
lezer toegankelijk zijn. Toch zijn de scores ook 
hier hoog, 4,10 voor de keuze van de inhoud en 
4,04 voor de leesbaarheid, duidelijk tevreden. 

KORT 

Een verzameling korte berichten die gesmaakt 
worden, inhoud 4,15 en leesbaarheid 4,25 dus 
tevreden lezers. 

Boekbesprekingen 

De boekbesprekingen hangen af van welke 
boeken ons aangeboden worden en hoeven niet 
over prostaatproblematiek of kanker te gaan. 
Onze lezers zijn er met 4,10 (onderwerp) en 4,22 
(leesbaarheid) best tevreden over.  

Verslag van een Wij Ook activiteit 

Het spreekt vanzelf dan onze leden interesse 
hebben in de eigen activiteiten en dat blijkt ook uit 
de scores, 4,24 voor de inhoud van de verslagen 
en 4,41 voor de leesbaarheid. 15% van de 
respondenten is eerder neutraal. 

Het verhaal van een lotgenoot 

Naar elkaar luisteren en elkaars verhaal lezen 
helpt lotgenoten eveneens en met een score van 
4,4 voor de inhoud en 4,5 voor de leesbaarheid is 
dat duidelijk. 60% is zéér tevreden zowel over 
inhoud als leesbaarheid. 

Bijdrage van een clinicus 

Wij Ook werkt nauw samen met de clinici die 
voor onze behandelingen zorgen. Regelmatig 
brengen zij bijdragen die zéér gewaardeerd 
worden met 4,40 als score voor zowel inhoud als 
leesbaarheid is dat duidelijk. 

En dan is er ook nog 
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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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