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Editoriaal
Erik Briers Hoofdredacteur
Beste lezers, lieve vrienden,
Is 2020 een jaar om snel te vergeten? Eigenlijk
niet, het is een bijzonder jaar waar we later zeker
met gemengde gevoelens zullen aan terugdenken.
Daarbij is de COVID-19 pandemie zeker en met
stip de belangrijkste gebeurtenis, zij houdt ons nu
bijna een gans jaar bezig. Maar ze heeft ons niet
alleen miserie opgeleverd maar ook goede hoopvolle
dingen.
We hebben moeten leren leven met maatregelen
die ons gewone leven en handelen ernstig hebben
beperkt. Niet alleen moesten heel wat winkels en
handelszaken dicht op bevel van hogerhand. We
mochten ons ook niet meer vrij bewegen in het
openbaar domein. Zo zijn er steden waar we sedert
maanden tussen bepaalde uren enkel met
mondmasker op buiten mogen komen, of er anderen
zijn of niet maakt niets uit.
De reden is duidelijk, we moeten de verdere
verspreiding van het virus tegengaan. Dat hebben we
moeten leren, niet alleen de burger had een en ander
te leren, ook de wetenschappers hebben gradueel
meer en meer over het Sars-COV-2 virus geleerd en
konden dat vertalen in beleidsondersteunende
informatie.
Helaas hebben we ook moeten leren dat zelfs
onder invloed van een pandemie niet iedereen aan
hetzelfde zeel wil trekken. Er zijn zoveel lulverhaaltjes
over het virus en zijn oorsprong in omloop dat je er
moedeloos van wordt. Er zijn nog steeds lieden die
alle maatregelen een aanslag vinden op hun
allerindividueelste vrijheid. Maar deze lieden vergeten
dat hun recht op vrijheid eindigt waar dat de vrijheid
en rechten van anderen onomkeerbaar aantast. Een
fikse veertiger zal misschien zelf geen COVID krijgen
maar kan de dame op de bank besmetten die daarna
mogelijk wel op intensieve en op het kerkhof
terechtkomt. Zijn vrijheid is evenwel heilig.
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We hebben overal artsen en zorgpersoneel de rug
zien rechten om iedereen die dat nodig had de nodige
zorg te geven. In sommige gevallen ten koste van
hun eigen gezondheid, maar daarbij werd door
henzelf niet stilgestaan.
We hebben ook mogen vaststellen dat de
wetenschap met zevenmijlslaarzen aan de slag is
gegaan om een behandeling voor dit virus te zoeken.
Ontelbare ernstige en goed uitgevoerde klinische
studies zochten in onze massa gekende
geneesmiddelen die enkele die met gunstig gevolg
gebruikt kunnen worden. En er zijn successen
geboekt, maar geen massa.
Nog beter hebben we vastgesteld dat
academische onderzoekers en farmabedrijven hun
inspanningen hebben gebundeld, vaak met financiële
steun van de overheid, om in ijltempo een werkzaam
vaccin te ontwikkelen. Een vaccin dat noodzakelijk is
om de epidemie echt onder controle te krijgen. De
industrie heeft het risico genomen om het vaccin
alvast te produceren ook al is er nog geen
goedkeuring, maar het vaccin ligt klaar. En in dit
verhaal doet ook België in onderzoek, productie en
daarna distributie zijn deel.
We hebben ook gezien dat er binnen grote
groepen van de bevolking een grote solidariteit leeft,
niemand wordt echt achtergelaten, maar helaas, toch
gebeuren er occasioneel nog drama’s.
We hebben helaas ook veel mensen verloren aan
dit nieuwe virus. Maar ook aan diverse ziekten die
normaal goed te behandelen zijn moesten de
patiënten maar naar de arts gestapt zijn. We zullen
ook patiënten hebben met verder gevorderde kankers
wegens het te laat detecteren, we hopen dat de
schade beperkt kan worden.
Niettemin leven wij nu meer dan ooit in hoop
dat 2021 beter zal zijn, en dat zal zo zijn!!
[Chris Coemans]

Inhoud van dit nummer
3

We hebben ook moeten aanvaarden dat veel
kwetsbaren ons veel te vroeg zijn ontvallen. In
rusthuizen zijn heel wat kwetsbare personen te vroeg
moeten gaan en zij hebben heel wat nabestaanden in
rouw achtergelaten.

Editoriaal, op naar 2021, een beter jaar?
[Erik Briers]
Een vraag van Nonkel Frans, over PCA3,
prostaatkanker antigeen 3
[Erik Briers]
Dagen uit het leven van een prostaatkankerpatiënt
[Urbain Bruggeman]
In de schaduw van Kos, COVID-19 en
prostaatkanker.
[Luc ]
Kort [Brigitte Dourcy-Belle-Rose]
Boekbespreking, “Dokter Google Vriend en
Vijand” Team Gezondheid en Wetenschap onder
redactie van Marleen Finoulst
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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, jullie weten ondertussen dat ik
een brede vriendenkring heb en dat wij het
regelmatig over onze prostaat hebben. Zo ook
laatst toen een vriend mij vertelde dat zijn arts
hem zei dat de PSA als test niet echt een goede
keuze was, een PCA3-test zou veel beter zijn.
Wat moeten wij hiervan denken?

Beste Nonkel Frans,

Indien er in één van beide een foutje zit dan is er
nog steeds een hopelijk correcte versie op het
andere chromosoom. Voor eigenschappen die op
het “X” chromosoom liggen is er voor vrouwen
een correctie mogelijk, voor mannen niet. Daarom
zijn er erfelijke ziekten die gebonden zijn aan het
“X” chromosoom die vooral bij mannen
voorkomen (Daltonisme, vorm van
kleurenblindheid, is een voorbeeld).

Zoals steeds is dit een mooie vraag met zoals
steeds een complex antwoord. PCA3 is wat wij
een kanker-merker noemen. Van een kankermerker verwachten wij dat hij ons extra informatie
geeft over een kanker. Mogelijk informatie of er
kanker is, of die ernstig is, of hij dodelijk zal
aflopen enzoverder. In wat volgt proberen wij niet
alleen uit te leggen wat PCA3 is, maar ook wat
zijn waarde als kankermerker is.

Wat is PCA3
PCA3 of prostaatkanker antigeen-3 (in het
Engels Prostate Cancer Antigen-3) is een lang
stuk niet coderend RNA (LncRNA).
In de normale genetica en zoals we
ondertussen wel weten ligt het grondplan van elke
mens opgeslagen in zijn 46 chromosomen. Dat
zijn in feite 23 setjes van twee chromosomen, één
van de mama en één van de papa.

Figuur 2. Een beeld ter illustratie van hoe de informatie die op
het DNA geschreven staat vertaald wordt naar een eiwit.

Figuur 1. De chromosomen van een man zoals die in elke cel
van zijn lichaam voorkomen.

Het beeld hierboven toont ze allemaal voor
een man, bij een vrouw komt chromosoom “X”
twee maal voor. Van elk van de chromosomen zijn
er twee exemplaren. Dit is geen overbodige luxe.

Het schema hierboven toont de rol van RNA in
een normale cel. In de celkern wordt het DNA
(voor een bepaald eiwit) overgeschreven
(transcription) naar een stuk RNA, beide zijn
complexe grote moleculen met een ruggengraad
met daaraan kernbasen, de echte code die
uitsteekt. Deze code bestaat voor DNA uit A
(adenine), T (thymine), C (cytosine) en G
(gruanine). Voor RNA is dat U (uracil) in plaats
van T. Bij het overschrijven van de code gelden er
strikte regels, elke A in DNA wordt een U in RNA.
Een T wordt in RNA een A, G wordt C en C wordt
G.
Deze codes zijn gegroepeerd in trio’s van
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telkens drie kernbasen die voor één specifiek
aminozuur coderen. Aminozuren zijn de
bouwstenen van eiwitten. Dit RNA molecule dat
de code voor een eiwit omvat wordt mRNA of
messenger-RNA genoemd, het verdwijnt vanuit de
celkern naar het cytoplasma van de cel waarin het
proces wordt verdergezet.
Hier komt een nieuw stukje apparatuur tussen,
ribosomen. Deze gebruiken een ander soort RNA,
een heel kort stukje dat de code omvat van
slechts één aminozuur en bovendien is dat
aminozuur daardoor aan het ribosoom gekoppeld.
Het ribosoom loopt over het mRNA waarbij
constant nieuwe tRNA’s (transport RNA) worden
aangevoerd met telkens het volgende aminozuur.
Op die wijze groeit het eiwit aan met telkens één
aminozuur om uiteindelijk het volledige eiwit op te
leveren. Dat zal daarna nog op een zéér
specifieke wijze oprollen, zich intern stabiliseren
en mogelijk andere bindingen aangaan. Het is
complex maar volledig vanuit het DNA gestuurd.
Nu we dit even in herinnering hebben
gebracht kunnen we het terug over PCA3 hebben.
Dat is namelijk een mRNA dat nooit
overgeschreven wordt in een eiwit vandaar “nietcoderend” en omdat het ook nog eens behoorlijk
groot is wordt dat dan een LncRNA, een lang niet
coderend RNA.
Dat het voor niets codeert wil niet zeggen dat
het niet uit DNA wordt overgeschreven en uit de
celkern geduwd. Maar daar stopt het, om één of
andere reden wordt het niet tot een eiwit
overgeschreven. Dat wil dan weer niet zeggen dat
het geen functie zou hebben al wordt dat dan
weer wat moeilijker om uit te leggen en te
begrijpen.
Het gen dat voor PCA3 codeert bevindt zich
op chromosoom 9. Chromosoom negen is
behoorlijk groot, het omvat 4-4,5% van het erfelijk
materiaal. Op chromosoom 9 bevinden zich de
genen voor plus minus 800 eiwitten. Met
daarnaast nog plaats voor stukken die voor niets
coderen zoals PCA3. Met zoveel genen
verwondert het ons niet dat er nog ziekten zijn die
aan dit chromosoom gelinkt worden. Maar we
mogen niet vergeten dat ziekten vaak de
tussenkomst van meerdere genen op
verschillende chromosomen vragen.

PCA3 in prostaatkanker
PCA3 werd in 1999 ontdekt omdat het bij
prostaatkanker in hogere mate aanwezig was in
kankercellen en dat in vergelijking met normale
cellen in de prostaat. Al onmiddelijk stellen we

Figuur 3. Bovenstaande figuur is toont de electroforese van een
aantal verschillende weefsels met in baan 16 (Pr)
prostaatkankerweefsel. ß2M is een controle die overal positief
moet zijn en M is een andere controle. DD3 is de plaats waar
PCA3 moet gevonden worden.

Figuur 4. Bovenstaande figuur is toont de electroforese van
prostaatweefsel van een aantal mannen. Uit de prostaat werd
zowel kanker- normaal als goedaardig vergroot weefsel (BPH)
geanalyseerd. 13 en 14 is weefsel uit een metastase, DDS is de
plaats waar PCA3 moet komen en 28S is een controle die altijd
positief moet zijn.

vast dat ook normale prostaatcellen PCA3
produceren het is dus niet kankerspecifiek, net zo
min als PSA kankerspecifiek is.
Figuur 4 toont voor een aantal patiënten de
patronen voor echte prostaatkankercellen,
normale prostaatcellen en voor patiënt 1 cellen uit
goedaardige prostaatvergroting steeds bij
dezelfde patiënt. Wat we zien is dat er in de
normale cellen steeds een dun lijntje te zien is
voor DD3 of PCA3, dit verschilt niet met dat voor
cellen uit goedaardige vergroting. In
prostaatkankercellen is er steeds een sterke lijn
voor PCA3 maar, de intensiteit verschilt tussen de
patiënten. Uiterst rechts staat onder 13 en 14 het
patroon van prostaatkankercellen uit metastasen.
Hier is de lijn uitgesproken sterk aanwezig, ook
het PSA signaal is sterk(er). Daaruit kunnen we
toch afleiden dat de hoeveelheid PCA3 in een
prostaatkankercel niet steeds even groot zal zijn,
maar wel steeds hoger dan in een cel zonder
kanker.
Wat PCA3 in de kankercel uitvoert is een
domein van onderzoek. Door PCA3 in cellen te
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Figuur 5. Het afnemen van een urinemonster voor de analyse,
bepaling van PCA3.

onderdrukken stelt men vast dat celgroei en
leefbaarheid verlaagd en verminderd worden,
celsterfte wordt geïnduceerd. Daaruit kunnen we
afleiden dat een stijging van PCA3 celgroei zou
kunnen bevorderen evenals het langer overleven
van de kankercellen, typische eigenschappen van
kankercellen.

PCA3 meten
PCA3 wordt uiteraard in een medisch
laboratorium gemeten op een daarvoor geschikt
monster. In dit geval is dat urine. In bloed worden
slechts sporen PCA3 aangetroffen en in bloed is
mRNA erg onstabiel.
De bemonstering is speciaal, de prostaat
wordt gemasseerd zoals bij een normaal rectaal
onderzoek van de prostaat (stap 1 in
bovenstaande figuur 5). Bij deze handeling
worden cellen van de prostaat vrijgemaakt, ze
komen terecht in de urine, de plasbuis loopt door
de prostaat. Die cellen zijn zowel normale
prostaatcellen als prostaatkankercellen indien die
aanwezig zijn.
Na de prostaatmassage plast de man een
klein beetje in een bekertje (stap 2). In deze
eerste urine zit ook de urine waarin de cellen
zitten die door de massage naar de plasbuis zijn
geduwd. Van deze eerste urine wordt een beetje
overgebracht in een speciaal monsterbuisje (stap
3), hierin zitten producten die de cellen doen
uiteenspatten en producten die het RNA moeten
stabiliseren zodat ze later gemeten kunnen
worden. In dit buisje zit dan al het RNA dat in de
cellen aangetroffen wordt dus zowel het mRNA
voor PCA3 als het mRNA voor PSA dat ook alleen
in de prostaat wordt gemaakt maar dan in alle
cellen met of zonder kanker.
Een prostaatcel bevat ruwweg een 1.000
mRNA moleculen die voor PSA coderen en een

tiental PCA3 LncRNA moleculen. In
een prostaatkankercel is het aantal
mRNA coderend voor PSA vrijwel
gelijk, maar ze zijn met velen dus stijgt
PSA. Voor PCA3 is dat anders, hier
kan het aantal oplopen tot stel 660.
Dat wil zeggen dat wat we in het
urinemonster meten twee bruikbare
signalen bevat, de hoeveelheid PSA
mRNA en de hoeveelheid PCA3
LncRNA. De hoeveelheid PSA mRNA
is een maat voor het aantal cellen en
laat toe om een factor voor de
hoeveelheid cellen met kanker te
berekenen.
Stel dat er geen kankercellen aanwezig zijn,
dan kunnen we de hoeveelheid mRNA voor PSA
op 1.000*het aantal cellen stellen, de hoeveelheid
LncRNA is dan 10*datzelfde aantal. Daaruit
berekenen we (voor 150 cellen) een PCA3 factor,
150 maal 10 LncRNA (PCA3) en 150 maal 1.000
mRNA voor PSA:
f=[(1500/150.000)x1.000]=10
Stel nu dat alle cellen kankercellen zijn, dan
blijft het aantal mRNA voor PSA gelijk op 1.000.
Het aantal PCA3 LncRNA wordt dan 150*660, de
factor wordt dan:
f=[(99.000/150.000)x1.000]=660
In werkelijkheid zal het resultaat nooit 100%
kankercellen zijn maar lager. Stel dat 10% van de
cellen kankercellen zijn, dan wordt de factor:
10% van 150 cellen is 15x660 + 135x10 of
11.250 LncRNA voor PCA3
Voor alle cellen blijft het aantal mRNA voor
PSA gelijk aan 1.000x15 of 150.000
f=[(11.250/150.000)x1.000]=75
Het komt er dus weer op aan om een
afkappunt te bepalen dat ons aan zal geven of
een monster kankercellen bevat of alleen normale
cellen. Dat afkappunt moet ook voldoende
zekerheid geven om niet ten onrechte van
prostaatkanker te spreken.
Hoe het RNA echt gemeten wordt gaat de
bedoeling van dit artikel te boven, het gebruikt
een opeenvolging van stappen. In een eerste stap
wordt alleen het LncRNA van PCA3 en het mRNA
van PSA uit de monstersoep opgezuiverd. In de
volgende stap wordt dat RNA omgezet in DNA dat
op zijn beurt met een PCR test wordt opgemeten.
Uiteindelijk is er een signaal dat evenredig is aan
de hoeveelheid LncRNA van PCA3 en een
signaal dat evenredig is met de hoeveelheid
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mRNA voor PCER in hetzelfde monster. Delen
van beide signalen en vermenigvuldigen met
1.000 levert ons de factor op.

Het afkappunt voor PCA3
Zo’n afkappunt wordt bij voorkeur bepaald op
basis van klinisch onderzoek, bijvoorbeeld door
grote aantallen patiënten te volgen en na te gaan
welk afkappunt het beste progressie van de
kanker voorspelt bijvoorbeeld.
Uit onderzoek bij patiënten die reeds een
eerste keer een biopsie hadden ondergaan, die
negatief bleef, werd nagegaan hoe hoog de factor
zou moeten zijn om bij het herdoen van een
biopsie wel een positief resultaat te bekomen. Dat
leverde een afkappunt op van 35%.
We kunnen omrekenen dat er ongeveer 4%
van de cellen in het urinemonster dan
prostaatkankercellen moeten zijn. Even
narekenen, neem opnieuw 150 cellen dan zijn 4%
slechts 6 cellen op 150. Dat levert een
hoeveelheid PCA3 LncRNA op van (4x660 +
144x10)=5.400. Voor het signaal van PSA wordt
dat 150.000 zoals in de vorige voorbeelden. De
berekende factor wordt dan:
(5.400/150.000)x1.000=36
Dit is dicht genoeg bij het afkappunt van 35%.
Merk op dat het percentage prostaatkankercellen
in het monster behoorlijk klein is om boven het
afkappunt uit te komen. Hoe hoger het
percentage, hoe hoger uiteraard de kans dat de
patiënt prostaatkanker heeft maar ook hoe hoger
de kans is dat de volgende reeks biopten een
positief resultaat zullen opleveren.
Wat leren uit de resultaten zoals die in fuguur
6 worden weergegeven? Wel dat hoe hoger
PCA3, hoe hoger de kans op een positieve
biopsie, maar er is geen PCA3 factor waarbij een

Figuur 6. 233 mannen met een PSA ≥ 2,5ng/mL en negatieve
biopsies werden na een PCA3 test (bij 226 mannen succesvol)
opnieuw gebiopseerd. De percentages geven het aantal tweede
positieve biopsies aan in functie van het PCA3 resultaat.

tweede positieve biopsie zeker wordt. En er is
geen laag resultaat dat een positieve tweede
biopsie uitsluit.
Deze resultaten leren ons evenwel niets over
hoe kwaadaardig de gevonden tumoren tijdens
deze tweede reeks biopsies waren.

PCA3 in de guidelines, richtlijnen
In de richtlijnen die elk jaar worden bijgewerkt
door de Europese Associatie voor Urologie wordt
PCA3 ook behandeld in het hoofdstuk over de
klinische diagnose.
Het resultaat van de PCA3-test is op
analytische gronden beter dan alleen PSA
eventueel samen met de fractie vrij PSA voor de
detectie van prostaatkanker.
Zoals we al hebben aangegeven stijgt het
PCA3-resultaat indien er meer prostaatkanker
aanwezig is. Hoe meer prostaatkanker, hoe groter
de kans op de detectie van die kanker door
middel van biopsies. Maar biopsies zullen nooit
alle hoeken en kanten van de prostaat
bemonsteren dus een negatief resultaat blijft altijd
mogelijk.
Zelfs om te oordelen of een tweede reeks
biopsies na een eerste reeks negatieve biopsies
aangewezen is, is er twijfel over het gebruik van
de PCA3-test.

PCA3 als eerste test?
Dat wil zeggen, we doen voor een man die
geen symptomen heeft en de vraag stelt of hij
zich zorgen moet maken over zijn prostaat een
PCA3-test. Voordeel is dat de arts dan ook een
rectaal onderzoek kan doen en toch al een
tweede aanwijzing krijgt of er hardere delen zijn in
de prostaat.
Wat we van de resultaten verwachten is dat
deze ons zouden gidsen om de mannen met een
probleem te onderscheiden van deze die geen
probleem hebben. Dat wil ook zeggen dat wij
hopen dat mannen die zelfs een kleine tumor
huisvesten met een Gleasonscore boven de 6 of
een ISUP hoger dan 1 eruit zullen springen zodat
bij deze groep een biopsie kan aantonen hoe erg
het is.
Helaas volgt dit niet uit de praktijk, het blijft
nog steeds aanbevolen om te starten met de heel
goedkope PSA-test die ingezet kan worden
samen met andere parameters om het risico
volgens D’Amico te bepalen.
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Hoeveel moet dat kosten?
Koken kost geld en in België kost ook de
gezondheidszorg geld. Daarbij neemt de
verplichte ziekteverzekering het leeuwendeel voor
zijn rekening. Maar de overheid bepaalt wat er al
dan niet terugbetaald wordt. Dat is niet altijd op
basis van klinische nuttigheid, soms alleen op
basis van historische gewoonten.
Zo is de PSA-bepaling niet (meer)
terugbetaald voor een man die geen risicofactoren
kan inroepen zoals familiale aanleg of AfrikaansEuropese afkomst en nog enkele andere. In dit
geval moet de patiënt voor die bepaling ergens
tussen 20 en 25 euro betalen. Hetzelfde geldt
voor de bepaling van vrij PSA ook voor deze
bepaling moet zelf betaald worden.
De PCA3-bepaling wordt evenmin
terugbetaald in België, er hangt een prijskaartje
aan vast van ongeveer 250 euro. Die prijs wordt
natuurlijk mee bepaald doordat het een complexe
bepaling is en doordat er speciaal materiaal nodig
is om de test correct te kunnen uitvoeren.

Besluit
Is de PCA3 een goede test? Wel als test op
zich is die goed. Het is zonder meer mogelijk om
op een betrouwbare wijze de hoeveelheid PCA3
LncRNA nauwkeurig te meten.
Is het een goede test om prostaatkanker te
diagnostiseren? Dat is een ander paar mouwen,
we moeten in dit verband terughoudend zijn.
De bewijzen als zou men met een PCA3bepaling overbodige biopsies kunnen vermijden is
onvolledig om daartoe te mogen besluiten. Zowel
bij een eerste als na een negatieve eerste biopsie
is het duidelijk dat de kans op een positieve
biopsie toeneemt naarmate PCA3 hoger uitvalt.
Maar er is geen afkappunt waarboven een
positieve biopsie steeds gewaarborgd is. En er is
geen afkappunt waaronder er geen positieve
biopsies voorkomen die een gevaarlijke tumor
aantonen.
Dat maakt het moeilijk om alleen op PCA3 te
betrouwen. Dit is trouwens een probleem van veel
genetische testen, zij geven een kans op resultaat
zonder 100% zekerheid. Dat is dus ook zo voor
PSA, dat is slechts een indicator voor
prostaatproblemen, maar hoe hoger het resultaat
hoe hoger de kans op ernstige prostaatproblemen
zoals prostaatkanker.
Het is en blijft de pathologisch anatoom die de
stukjes weefsel onder zijn microscoop zal
onderzoeken die met een hoge mate van

zekerheid de diagnose zal kunnen stellen. Maar
ook zij of hij kan slechts een uitspraak doen over
de stukjes weefsel (biopten) die zijn aangeboden.
Indien men naast de tumor heeft geprikt zal het
resultaat mogelijk ‘geen kanker” zijn terwijl er
enkele milimeters verder een gevaarlijke tumor zit
die net gemist is. In dit geval zou de PCA3-test
allicht een redelijk hoge waarde hebben maar het
zal toch de diagnose van de patholoog zijn die de
verdere behandeling zal gidsen.

Nawoord
Dit is een delicaat onderwerp, de PCA3-test
wordt ook vandaag nog gebruikt en er wordt ook
nog onderzoek naar verricht om verder uit te
maken onder welke omstandigheden de test
clinisch nuttig kan worden ingezet.
Maar de wetenschap is ondertussen niet
blijven stilstaan en vandaag hebben we de
beschikking over onder andere beeldvorming om
onze behandeling in goede banen te leiden.
Zo is er MRI of magnetische resonantie
imaging (beeldvorming) die zich sterk ontwikkeld
heeft. In de richtlijnen voor de behandeling van
prostaatkanker is MRI nu ook aanwezig. Het heeft
enige tijd geduurd omdat het comité dat daarover
moet beslissen steeds wacht op voldoende
bewijzen (evidence) met een hoge kwaliteit. Zij
willen zeker zijn dat als de MRI zegt dat er geen
reden is voor een biopsie dat er dan ook echt
geen reden voor is.
Vandaag wordt in België na een verdacht
hoge PSA - PSA blijft de eerste bepaling die
gedaan wordt - eerst opnieuw de PSA bepaald na
enkele weken en er wordt een rectaal touché
(DRE) uitgevoerd. Is de PSA nog steeds verdacht
hoog, dan gaat de man naar het ziekenhuis voor
een MRI-onderzoek. Toont dit onderzoek
verdachte zones in de prostaat, met een hoge
PIRADS-score, dan wordt de man doorverwezen
voor biopsies.
Vandaag is de aanbeveling om die biopsies
via het perineum (de zone tussen teelballen en
anus) af te nemen en daarbij extra aandacht
(biopten) te geven aan de verdachte zones. Dat
wil zeggen dat er nog steeds van diverse plaatsen
in de prostaat stukjes weefsel genomen worden
en daarboven extra stukjes van elke verdachte
zone. Dat levert het beste resultaat op.
Met vriendelijke groeten,
Erik Briers
Voor al uw vragen: wij_ook@hotmail.com
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Dagen uit het leven
Urbain Bruggeman, bestuurslid Wij Ook
Dit artikel schrijf ik als prostaatkankerpatiënt
met de bedoeling om mijn ervaringen met deze
gesel te delen met mijn lotgenoten. Ik vind dit
trouwens zeer belangrijk omdat spontane
communicatie tussen kankerpatiënten niet zo
vanzelfsprekend is. Bij mensen die kampen met
deze vreselijke ziekte, wordt hun energie vooral
aangewend in de strijd om de opmars van de
kanker te stoppen of maximaal te vertragen. Veel
energie blijft er bijgevolg niet over om contact te
zoeken met andere lotgenoten. Deze feedback
krijg ik meermaals te horen als ik met een
prostaatkanker patiënt contact heb.
In juli 2016 werd mijn neus op de harde
werkelijkheid gedrukt. In de afdeling urologie van
het Middelheim ziekenhuis in Antwerpen, kreeg ik
te horen dat ik prostaatkanker had, die bovendien
sterk uitgezaaid was. Mijn PSA was 23, mijn
Gleasonscore 9 (5+4), dus een zeer agressieve
vorm van prostaatkanker.
Veel tijd om daarover na te denken was er
niet. Ik onderging met de nodige spoed alle
mogelijke onderzoeken inclusief verschillende
toepassingen van medische beeldvorming.
In juli werd gestart met het maandelijks
injecteren van Firmagon. Dit geneesmiddel bevat
degarelix, een synthetische hormoonblokker, die
onmiddellijk de mannelijke hormoonspiegel
testosteron verlaagt. Begin augustus werd een
deel van mijn bekken bestraald, om de pijn weg te
nemen die ik enkele malen vóór het ontdekken
van mijn prostaatkanker gevoeld had. En vanaf 18
augustus werd opgestart met zes beurten
chemotherapie.
Eind december 2016 was mijn PSA gezakt tot
0,01 μg/L, maar door de opeenvolgende
behandelingen was ik nog maar een schim van
mezelf. Mijn mobiliteit was sterk afgenomen. Ik
had een wandelstok aangeschaft om te vermijden
dat ik om de haverklap zou vallen. Door het
maandelijks toedienen van Firmagon was mijn
libido tot bijna nul gereduceerd. Het enige
lichtpunt was dat ik geen enkele chirurgische
ingreep had moeten ondergaan. Ik werd bijgevolg
niet met incontinentie geconfronteerd.
2017 is een jaar van herstel geweest. Op het
einde van het jaar steeg mijn PSA tot 0,02 μg/L.
Mijn PSA is zachtjes blijven stijgen, tot dat in de
vroege lente van 2020 mijn PSA meer dan

verdubbelde op minder dan drie maanden tijd.
Mijn uroloog zond mij naar het UZA voor een
PSMA-Scan. Daaruit bleek dat er zich in mijn
prostaat een nieuwe tumor ontwikkelde. Het was
tijd om een aanpassing van mijn behandeling te
overwegen.
Na overleg in de MOC (het multidisciplinair
oncologisch consult), werd beslist om onmiddellijk
te starten met een nieuwe behandeling. Zo
belandde ik rond de zonnewende van 2020 in de
fase 2 van mijn kankerbehandeling.
Ik kreeg Zytiga voorgeschreven, abiraterone
acetaat. Van dit geneesmiddel moet ik twee
pilletjes ’s avonds vóór het slapen gaan met een
glas water innemen, maar slechts op het ogenblik
dat ik ten minste twee uur niet meer gegeten heb.
Anders zou mijn bloeddruk sterk kunnen stijgen.
Om de bijwerkingen van Zytiga tegen te gaan,
moet ik ’s morgens en ’s middags tijdens het eten
een pilletje Prednison innemen. Prednison is een
bijnierschorshormoon, ook wel corticosteroïd
genoemd. Bijnierschorshormonen remmen
ontstekingen en overgevoeligheidsreacties. Ze zijn
ook nodig om energie, mineralen en zouten vrij te
maken en op te slaan.
Elke maand krijg ik in het dagziekenhuis het
product Xgeva geïnjecteerd, een geneesmiddel
dat botafbraak sterk vertraagt.
Tenslotte wordt mij Zoladex toegediend, ter
vervanging van Firmagon. Een behandeling met
Zoladex moet slechts om de drie maanden
worden toegepast, terwijl Firmagon elke maand
moet worden geïnjecteerd.
Ik wist onmiddellijk hoe laat het was. In plaats
van één geneesmiddel (Firmagon) wordt mijn
lichaam voortaan geconfronteerd met vier
geneesmiddelen, die mij weliswaar niet allemaal
op hetzelfde ogenblik worden toegediend, maar
toch…
Het werd onmiddellijk duidelijk dat de
medicatie veel van mijn lichaam zou eisen. Ik
word praktisch onmiddellijk geconfronteerd met
vermoeidheid. ’s Middags heb ik praktisch elke
dag de behoefte om een tijdje te rusten in mijn
bed. Soms word ik slechts twee uur nadien
wakker. Elk proces verloopt veel trager dan
voorheen. Soms moet ik een taak over twee
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dagen smeren. Cognitief voel ik gelukkig genoeg
weinig verschil.
Toch heeft de nieuwe medicatie haar positieve
kanten. Zo is mijn PSA op drie maanden tijd
gedaald van 0,46 naar 0,02 μg/L en blijft het
spook van de bloedarmoede op afstand.
Abiraterone acetaat kan op termijn leiden tot
chronische bloedarmoede, waardoor de patiënt op
regelmatige basis bloedtransfusies moet
ondergaan. Mijn bloeddruk blijft, op enkele kleine
ontsporingen na, zoals bij een jong veulen.
Tenslotte heb ik mijn bloedsuiker goed onder
controle. Als diabetespatiënt mag ik zeker niet
klagen, momenteel toch niet.
We hebben ons thuis ook aangepast aan mijn
nieuwe toestand. In plaats van elk jaar een paar
reizen buiten onze landsgrenzen te maken, halen
we onze energie en zuurstof in ons appartement
aan de Belgische kust, waar we de laatste tijd
veel tijd doorbrengen. Rustig leven en veel
wandelen staan daar telkens op onze agenda.
Sinds einde augustus 2020 oefen ik de functie
van secretaris van onze lotgenoten vereniging uit,
een taak die ik zowel thuis op afstand als in onze
zetel in de Vrijheidstraat te Antwerpen kan
vervullen.

Sinds ik in de fase 2 van de
kankerbehandeling beland ben, draait het wiel
een stuk trager. Dank zij het aanvaarden van mijn
nieuwe fysische beperkingen, het aanpassen van
de actieradius van onze reizen, waarbij we met
volle teugen genieten van onze mooie kust, en
vooral dank zij de positieve manier van denken,
blijft leven aangenaam. Och ja, ook ik heb
droevige momenten, de laatste tijd meer dan
voorheen, maar de droefheid wordt steeds
ingewisseld voor optimisme en dat blijft belangrijk.
Deze lichtbundel van hoop probeer ik ook via
mijn functie van secretaris van onze vereniging uit
te stralen naar mijn lotgenoten, want de kracht bij
kankerpatiënten om verder te blijven vechten,
wordt aangemoedigd door de positieve
ingesteldheid van mensen die met dezelfde zware
ziekte worden opgescheept.
Ik hoop volgend jaar een nieuw stuk aan mijn
verhaal te kunnen breien, want dat zou erop
wijzen mijn periscoop nog steeds boven het
wateroppervlak steekt, al heb ik niet de ambitie,
noch de wens, om torpedo’s af te vuren, tenzij het
torpedo’s zijn gevuld met goed nieuws of een
vleugje humor.
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In de schaduw van Kos
Dr. Luc Dewilde

COVID-19 (CoronaVirus
Disease 2019) en
PROSTAATKANKER
Door de pandemie met het SARS-CoV-2
(Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus-2) worden patiënten vaak
geconfronteerd met de onaangename situatie
waarin een keuze moest gemaakt worden
teneinde een evenwicht te vinden tussen de
optimale zorg voor hun aandoening en een
controle op het risico op Covid-19.

De pandemie en zijn gevolgen
Alhoewel deze pandemie in principe geen
onderscheid maakt tussen geslacht, leeftijd en
afkomst lijkt Covid-19 toch een hogere incidentie
te hebben en dodelijker te zijn bij mannen op
hogere leeftijd. In Frankrijk zijn 73% van de
gehospitaliseerde patiënten voor Covid-19 en
75% van de overlijdens op
de Intensive Care Unit van
Dat iets nooit
het mannelijk geslacht.

ingangspoort voor het virus aan het celoppervlak.
In prostaatepitheelcellen werd een hoge expressie
gemeten van deze ACE2-receptor maar ook van
een cellulaire coreceptor, het enzym TMPRSS2
(transmembraanprotease, serine 2) waarvan de
genetische eiwit-interactie met het ERG-gen, een
oncogeen, bij prostaatkanker heel belangrijk is en
vastgesteld werd bij ongeveer de helft van alle
PCa-patiënten.
Het SARS-virus vereist de aanwezigheid van
zowel ACE2 als TMPRSS2 om in het cellichaam
te worden opgenomen.
Het is gekend dat mannelijke hormonen in
prostaatkankercellen een opregulatie (toename
van de activiteit) van TMPRSS-2 teweegbrengen.
Gezien SARS-CoV-2 dit nieuw
werkingsmechanisme van ziekmakend vermogen
of pathogeniteit vertoont is verder onderzoek
gaande teneinde bij patiënten die behandeld
worden met ADT (Androgeen Deprivatie Therapie)
voor prostaatkanker de impact op het risico op
Covid-19 te evalueren.

zal stoppen, dàt
vind ik pas een deprimerende
gedachte

De overlevingskansen
van 60-plussers na een
infectie met het SARS-coronavirus zijn ongeveer
95% als er geen comorbiditeit aanwezig is, maar
blijken veel kleiner te zijn als er onderliggende
gezondheidsproblemen zijn en dalen doorgaans
met de leeftijd na 60 jaar.

De waarschijnlijkheid om een ernstige infectie
te ontwikkelen is significant hoger bij
kankerpatiënten dan bij patiënten die kankervrij
zijn (39% t.o.v. 8%). Bij een recente Chinese
studie werd vastgesteld dat de mortaliteit van
kankerpatiënten ten gevolge van Covid-19
tweemaal hoger ligt dan bij de algemene
bevolking.
Wereldwijd overleven meer dan 1,2 miljoen
nieuwe patiënten jaarlijks prostaatkanker
waardoor, als men zich baseert op de uitbreiding
van de huidige pandemie, miljoenen mannen met
PCa vóór het einde van dit jaar besmet zullen
worden met het SARS-CoV-2 virus.

SARS-CoV-2 en de prostaat?
De proteïne ACE2 (angiotensine converterend
enzym 2) is de receptor en dus ook de

Deze TMPRRS2proteïne is eveneens sterk
aanwezig in het
longweefsel dat ook in
belangrijke mate wordt
aangetast bij Covid-19. De niercellen van de
proximale tubulus contortus en het urotheel van
de blaas vertonen ook een expressie voor ACE2,
alhoewel eerder beperkt.

Testosteron onderdrukken als
behandeling?
Daarenboven is een hogere ACE2concentratie vastgesteld in de testes. Volgens een
recente studie zou het SARS-CoV-2 via deze
ingangspoort ook invloed kunnen uitoefenen op
de mannelijke hormonen. Sommige vorsers
denken dat een voorlopige onderdrukking van de
mannelijke hormonen met medicatie gebruikt ter
behandeling van prostaatkanker de mortaliteit van
mannen besmet met het SARS-coronavirus zou
kunnen doen dalen. In die zin wordt er door
vorsers van het UCLA momenteel gewerkt aan
een klinische studie waarbij patiënten aangetast
door Covid-19, maar weliswaar zonder
ademhalingsondersteuning, degarelix (Firmagon°)
toegediend krijgen, een GnRH (Gonadotropin
Releasing Hormone) antagonist voor gevorderde
PCa.
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De pandemie en de
vroegopsporing van kanker
Men heeft kunnen vaststellen dat door de
veranderingen in de zorgverlening ten gevolge
van Covid-19 er in het algemeen 5 tot 30%
minder activiteit is geweest voor wat betreft
kankeropsporing tijdens de piekmomenten van de
infectie. Men schat dat dit zou kunnen leiden tot
een toename in de mortaliteit van 5% op 5 jaar en
nog hoger zou kunnen zijn bij een volgende golf.

tal
t4
ls.

Zeker ook in de urologische oncologie heeft
Covid-19 een zware impact gehad met een aantal
ingrijpende veranderingen in de medische en
chirurgische prioriteiten en bijgevolg ook in de
aanpak van de behandeling van prostaatkanker.

Meer en meer patiënten die chemotherapie,
hormonale therapie of een doelgerichte
behandeling ondergaan worden opgevolgd door
de REmeCare Oncology applicatie waarvan het
protocol aangepast werd bij de uitbraak van
Covid-19. Deze app werd vóór de coronacrisis
ingezet als telemonitoring systeem voor
thuisopvolging van bijwerkingen en bloednames
maar wordt nu ook ingezet al prescreenigstool
voor een mogelijke covid-19 infectie. De patiënten
moeten de coronasymptomen zoals temperatuur,
spierpijn, hoesten, en kortademigheid nu ook
registreren in de app.

Psychologische impact

Het is ook heel belangrijk om voldoende
psychologische steun te geven aan de
Epidemiologisch hebben PCa-patiënten een
kankerpatiënten. De uitgevaardigde maatregelen
hoger incidentierisico op een SARS-CoV-2
om de pandemie de kop in te drukken hebben
infectie. Bij een infectie liggen zowel morbiditeit
een niet te onderschatten zware impact op de
als mortaliteit hoger ten
mentale gezondheid, leidt
gevolge van geslacht,
We moeten het pessimisme
vaak tot morele stress, en
leeftijd en een hogere
kan een gevoel van
aanleg voor risicofactoren van de intelligentie combineren met verlatenheid en
als overgewicht, diabetes,
het optimisme van de wilskracht eenzaamheid opwekken
hypertensie, roken en
met dikwijls angst- en
(Antonio Gramsci 1891-1937)
respiratoire aandoeningen.
depressieklachten.
Patiënten hebben vaak
Obesitas zou een onafhankelijke risicofactor
twijfels
over
het
nut
van
de therapie die ze
op zich zijn voor ernstige vormen van Covid-19.
ondergaan en stellen zich vaker de vraag of ze
Het risico op de noodzaak van intensieve zorg en
hun behandeling wel verder willen. Zwaar zieke
beademing wegens pneumopathie verhoogt met
patiënten zullen misschien ook gemakkelijker hun
de BMI (Body Mass Index) en wel onafhankelijk
behandeling willen onderbreken om over te
van andere comorbiditeiten. Een hogere leeftijd en
schakelen op een palliatieve behandeling. Tevens
het mannelijk geslacht blijven echter wel de twee
gaan mensen die aan de start van hun
voornaamste risicofactoren om een pneumopathie
behandeling staan sneller afhaken, en zien een
te ontwikkelen.
zware operatie of/en een lange therapie nu niet
En prostaatkanker
zitten.
Een prostaatkanker evolueert vaak zeer
Het is ook essentieel het belang van de
langzaam zodat een vertraging of een aanpassing
aanbevelingen over preventie zoals
van de behandeling in principe geen impact zou
lichaamsbeweging, mindfulness, aanpassing van
moeten hebben op haar doeltreffendheid.
het voedingspatroon, inname van
voedingssupplementen,… verder te benadrukken.
Fysische raadplegingen worden indien
mogelijk best vervangen door virtuele
Uitstelbare zorg
consultaties. Telefonisch contact (teleconsultatie),
De meeste routine activiteiten rond screening,
mailconsult of online- consultaties (videoconsult,
diagnose en behandeling van prostaatkanker
videochat) zijn nuttig en sterk aan te raden voor
kunnen uitgesteld worden voor de duur van de
de geplande controles, die meestal zonder groot
pandemie. Indien de wachttijd door de overdrukte
risico van 3 naar 6 maanden uitgesteld kunnen
in de ziekenhuizen toch tot meer dan 6 maanden
worden. Deze raadplegingen zijn weliswaar
zou oplopen in afwachting van een biopsie of een
minder optimaal dan conventionele consultaties
behandeling, kan eventueel reeds een tijdelijke
en klinisch onderzoek is daarbij uiteraard niet
ADT (androgeen deprivatie therapie) gestart
mogelijk maar de eindresultaten van
worden.
raadplegingen op afstand zijn nagenoeg
vergelijkbaar.
Er is geen evidentie dat het SARS-CoV-2 virus
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een invloed heeft op de PSA-waarde. Studies
hebben aangetoond dat patiënten aangetast door
een niet-specifieke systemische virale infectie
slechts een lichte PSA-stijging vertonen van
gemiddeld 0.2ng/L. Naast de specifieke virale
prostaatinfectie kan bij een systemische infectie
het immuunsysteem plaatselijk reageren met
aantasting van de vasculaire permeabiliteit of zelfs
het epitheel van de prostaat, met een PSA-stijging
tot gevolg.

De prostaatkankerdiagnose is niet
veranderd

onderbroken worden zonder voorafgaand akkoord
van de arts.

Chirurgie na negatieve SARSCov-2 test!
Patiënten die in aanmerking komen voor een
chirurgische ingreep moeten uiteraard een
negatieve SARS-CoV-2 neusuitstrijk hebben en
best wordt ook een CT thorax uitgevoerd om een
parenchymateuze longinfectie uit te sluiten in
geval van een vals-negatieve neusuitstrijk, de
incidentie van een vals-negatieve neusuitstrijk kan
immers oplopen tot 15-25%. Er bestaat bij
laparoscopische ingrepen of bij robotgeassisteerde ingrepen bij de anesthesie een
potentieel risico van aerosolisatie (verspreiding via
de lucht) van het SARS-CoV-2 bij de intubatie en
zelfs een risico op pneumoperitoneum bij lekkage.

De diagnostische aanpak bij PSA-stijging blijft
onveranderd met rectaal onderzoek, echografie
en MRI-scan. De datum voor het uitvoeren van
een prostaatbiopsie zal bepaald worden
afhankelijk van het resultaat van de MRI-scan. Bij
vermoeden van een hoog risico of metastatische
prostaatkanker (PSA,
There is a crack in
T3/4, beeldvorming)
worden de
everything, that’s how the light
prostaatbiopsies zonder
gets in (Anthem, Leonard Cohen
uitstel uitgevoerd
zonder voorafgaande
1934-2016)
MRI.
Uitzonderlijk, bij vermoeden van
ruggenmergcompressie door een
gemetastaseerde prostaatkanker bijvoorbeeld,
wordt de beeldvorming en het nemen van
prostaatbiopsies in urgentie verricht teneinde de
hormonale behandeling en de symptomatische
samen zo snel mogelijk te kunnen opstarten. Ook
in geval van obstructieve nierinsufficiëntie door
een lokaal gevorderde prostaatkanker zullen de
biopsies dringend verricht vóór de hormonale en
de symptomatische behandeling. MRIonderzoeken en biopsies die uitgevoerd worden in
het kader van een actieve opvolging worden
uitgesteld.
Biopsies bij patiënten met of verdacht van
Covid-19 wordt de biopsiename uitgesteld tot
volledige genezing. Bij patiënten niet verdacht op
Covid-19 moet bij transrectale biopsie aandacht
geschonken worden aan de mogelijke transmissie
van SARS-CoV-2 via fecale - orale weg. Meer dan
de helft van de patiënten met Covid-19 hebben
het virale genoom in de stoelgang.

Behandelingen lopen door
De verplaatsingen naar en van het ziekenhuis
voor behandelingen zoals chemotherapie,
radiotherapie, e.a. kunnen het risico op
contaminatie verhogen maar mogen niet

Voor PCa is het
oncologisch voordeel van
een uitgebreide
lymfeklierdissectie niet
voldoende aangetoond en
wordt in de huidige context
beter niet uitgevoerd. Een
lymfeklieruitruiming verhoogt
het risico op postoperatieve complicaties en de
kans op bacteriële of virale infectie.

Niet dringende ingrepen worden
uitgesteld
Alle niet dringende ingrepen worden
momenteel echter uitgesteld om voorrang te
verlenen aan de zorgen voor Covid-19 patiënten.
Het oncologisch risico bij uitstel van een
prostatectomie wegens Covid-19 is beperkt. Een
recent artikel in The Journal of Urology toonde
aan dat bij patiënten met een intermediair of hoog
risico prostaakanker er geen significant verschil in
de oncologische parameters werd waargenomen
bij hen die de ingreep minder dan 3 maanden na
de diagnose ondergingen vergeleken met
patiënten waarbij de ingreep 3 tot 6 maanden
werd uitgesteld. In geval een ingreep op korte
termijn toch noodzakelijk is richt men zich beter
tot centra met een hoge chirurgische activiteit om
de hospitalisatieduur zo kort mogelijk te houden.
Men moet ook aandringen dat de ingreep
uitsluitend volledig uitgevoerd wordt door een
ploeg ervaren chirurgen en met een zo beperkt
mogelijke aantal aanwezigen in de operatiekamer.
Eén enkel geval van Covid-19 op de
operatieafdeling kan de postoperatieve sterfte
doen stijgen met 20%. Brachytherapie wordt
eveneens best uitgesteld.
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Behandeling bij hoog risico,
radiotherapie
Een behandeling voor een hoog risico
prostaatkanker waarvoor radiotherapie gepland is
kan tijdelijk vervangen worden door een neoadjuvante androgeensuppressie. Dit zou ook
toegepast kunnen worden bij patiënten die voor
chirurgie in aanmerking komen maar voor deze
patiënten is er geen invloed aangetoond op de
overleving. Een profylactische radiotherapie van
het bekken wordt ook best niet uitgevoerd.

de voordelen van een vroege opstart van de
chemo-behandeling of het toedienen van een
palliatieve chemotherapie.

Hormoononderdrukking
De gebruikelijke hormonale medicaties zoals
LHRH analogen, GnRH antagonisten en antiandrogenen vertonen geen verhoogd risico voor
Covid-19, ze hebben ook geen invloed op het
immuunsysteem. Bijgevolg kan een behandeling
met LHRH-agonisten verdergezet worden. Een
ADT behandeling kan echter wel de
comorbiditeiten zoals obesitas, diabetes en
hypertensie verhogen, waardoor het risico op een
SARS-CoV-2 infectie toeneemt.

De radiotherapeutische behandelingen die
reeds werden opgestart kunnen op medisch
advies eventueel verder gegeven worden, vermits
radiotherapie geen invloed heeft op het
Corticosteroïden
immuunsysteem. Indien de behandeling echter
Men is de mening toegedaan dat
nog opgestart moet worden kan deze best
corticosteroïden
de klinische evolutie van Coviduitgesteld worden om het risico te beperken het
19 kunnen verergeren.
coronavirus op te lopen
The
man
on
top
of
the
Corticosteroïden worden
bij de verplaatsingen
van en naar het
mountain didn’t fall there (Vince vaak gebruikt bij kanker in
combinatie met de
ziekenhuis.
Lombardi 1913-1970)
kankertherapie, als
Chemotherapie
ondersteuning ervan of bij de
behandeling
van
nevenwerkingen.
Een
Chemotherapie daarentegen kan de kans op
behandeling
met
abiraterone
(Zitiga°)
waarbij
Covid-19 wel degelijk doen toenemen omdat een
prednisone
moet
toegevoegd
worden
zou dus het
aantal medicaties op het immuunsysteem
risico op infecties in beperkte mate kunnen doen
inwerken en de behandeling regelmatige
toenemen afhankelijk van de dosis. Het risico is
ziekenhuisbezoeken impliceert waardoor het risico
echter hoger voor een behandeling met
verhoogt. Indien de behandeling nog niet werd
enzalutamide (Xtandi°) omdat deze medicatie het
opgestart kan de oncoloog tijdelijk andere
aantal witte bloedcellen in de bloedbaan ook
behandelingen voorstellen, is de behandeling
aanzienlijk doet toenemen. Op basis van de
echter wel reeds gestart, zal de arts moeten
huidige gegevens zijn er geen aanwijzingen dat
overleggen welk gevolg hier best aan wordt
corticosteroïden op zich het risico op Covid-19
gegeven.
verhogen bij prostaatkankerpatiënten. Bij
Patiënten met een gevorderde prostaatkanker
toediening van corticosteroïden in fysiologische
die op chemotherapie staan met Taxotere,
dosering aan patiënten met een progressieve
carboplatin of cabazitaxel hebben een verhoogd
prostaatkanker is het risico op virale infectie in het
risico op een SARS-CoV-2 infectie. Het is
algemeen zeer laag. Hoge dosissen verhogen in
aangetoond dat deze patiënten op zich al een
principe wel de vatbaarheid voor infectie maar
verhoogd risico vertonen voor virale infecties in
worden niet gebruikt in de courante
het algemeen en voornamelijk influenza. Ten
behandelingsschema’s.
gevolge van de immunosuppressie veroorzaakt
Immunotherapie
door de chemotherapie is de kans reëel op een
toename van zowel morbiditeit als mortaliteit.
Bij immunotherapie voor uitgezaaide PCa
worden bijwerkingen veroorzaakt door de
Daarom wordt aangeraden de
checkpointremmers vaak
ziekenhuisbezoeken te
behandeld met
beperken en onder de
In three words I can sum
corticosteroïden in hoge
huidige
up
everything
I’ve
learned
about
dosis. Theoretisch verhogen
omstandigheden heel
goed de risico’s op een life: It goes on (Robert Frost 1874- deze wel de vatbaarheid
voor infectie, maar de
SARS-CoV-2 infectie te
1963)
noodzaak tot behandeling
overwegen tegenover
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heeft hier vaak de overhand op het hoger risico
op infectie.
Een heel recente studie van de Harvard
Medical School in Boston op 1577 patiënten zou
echter aantonen dat checkpointremmers op zich
geen risicofactor zouden zijn voor Covid-19. In
ieder geval moet een eventuele behandeling met
immunotherapie voor iedere potentiële patiënt
tijdens deze pandemie goed overwogen worden
en een Covid-19 test alvorens een behandeling
op te starten met immune checkpointremmers is
zeker aangewezen.

Laten we het dus even
samenvatten
Bij laag risico prostaatkanker blijft ‘actieve
opvolging’ de voorkeur genieten.
Bij intermediair risico PCa kan een
behandeling met twee maanden of meer
uitgesteld worden.
Bij hoog risico en lokaal gevorderde PCa
wordt, ingeval een radiotherapeutische
behandeling gepland is, best een
hormoontherapie tijdelijk opgestart worden.
Is een prostatectomie gepland en de ingreep
niet binnen de twee maanden kan uitgevoerd
worden, moet men overwegen over te schakelen
naar radio- en hormonotherapie. Een
hormoontherapie in afwachting van de
chirurgische ingreep kan ook overwogen worden.
Bij hormoongevoelige gemetastaseerde PCa
wordt een hormoontherapie met GnRH agonist of
antagonist onmiddellijk opgestart samen met een
tweede generatie hormoontherapie (apalutamide

of enzalutamide). Abirateroneacetaat is minder
aangewezen omdat tegelijk hiermee een
corticotherapie moet opgestart worden dat in
geval van Covid-19 tegenaangewezen is.
Docetaxel wordt best ook vermeden wegens
mogelijke vermindering van de immuniteit en om
de verplaatsingen te beperken.
Bij castratieresistente prostaatkanker wordt
best opgestart met een HTNG (hormoontherapie
van tweede – nieuwe - generatie) zoals
enzalutamide eerder dan Docetaxel of
abirateroneacetaat (zie hoger).
Indien er een absolute indicatie is voor
chemotherapie moet men eventueel het aantal
cyclussen en de dosis aanpassen rekening
houdende met het risico op SARS-CoV-2 infectie.
Daarbij dient men ook de glycoproteïne G-CSF
(Granulocyt-koloniestimulerende factor) toe, een
hematopoietische groeifactor die het beenmerg
stimulereert en men beperkt de corticosteroïden.
Wat betreft de behandeling van gevorderde /
gemetastaseerde castratieresistente PCa met
producten zoals sipleucel-T (autologe cellulaire
immunotherapie), ipilimumab of nivolumab
(checkpointremmers), deze maken vaak deel uit
van klinische studies en worden ook onderbroken
tijdens de SARS-CoV-2 pandemie.
Een aantal recente onderzoeken lijken de
indruk te bevestigen dat het stopzetten van een
kankerbehandeling een groter risico inhoudt dan
het verderzetten ervan tijdens de Covid-19
pandemie. De juistheid van deze bewering moet
nog verder onderzocht worden bij een grote
patiëntenpopulatie.
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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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mogen we rekenen op de steun van de Europese
School Urologie (ESO)en de Europese Associatie
Urologie (EAU).

Kort
Brigitte Dourcy-Belle-Rose
Herinneringen Kort begin en
einde
Nauwelijks een jaar na de oplevering van het
OCA-huis op 16.3.1999 bracht Jack Pais,
stichtend voorzitter Wij Ook vzw, een kleine groep
experten en vrijwilligers samen op 23.10.2000 om
activiteiten uit te bouwen die prostaatpatiënten,
vooral met prostaatkanker, voorlichten en helpen
bij keuze van behandeling en levenskwaliteit.
Dit voorstel paste naadloos in de
doelstellingen van het Oncologisch Centrum
Antwerpen, een OCMW Antwerpen vzw en het
Voorlichtingscentrum Gezondheid OCMW
Antwerpen uit 1985.
Dit laatste, met behoud van gezondheid, had
reeds de weg voorbereid voor screeningsstudies
zoals ANCOG. Een evaluatie van dementie bij
senioren boven de 80 jaar in de verschillende
wijken van Antwerpen (Prof. De Deyne). Een
tweede screeningsstudie voor vroegdiagnose
prostaatkanker is uitgegroeid tot de grootste
studie vandaag over het onderwerp. De studie
noemt European Randomised Screening Study
for Prostate Cancer (ERSPC). Ze omvat meer dan
180.000 Europese mannen uit 8 landen.

Jack Pais zag de patiënt als partner van de
arts naar analogie van een US TOO project in de
VSA die toen reeds een 500 centra over de
wereld groepeerde. We verspreiden nog steeds
hun HOTSHEET nieuwsbrief onder de leden via
deze rubriek. US TOO Belgium (alias Wij Ook,
Nous Aussi, Wir Auch ) werd op datum van 13
oktober 2000 als lid aanvaard.

Onze openheid inzake algemene
samenwerking wordt onderstreept door de
oorspronkelijke participatie van Epcel, een
Nederlandse patiëntengroep rond prostaatkanker.
Geen amateurs. Zij hadden reeds een Europese
reputatie met grote verdienste in organisatie en
communicatie rond prostaatkanker. Wil De Jongh,
(lid van Wij Ook) en voorzitter Epcel overleed in
2004 aan de ziekte. Hij werd in BPS
(Bundesverband Prostatakrebs Selbshilfe)
herdacht met een eremedaille. Laat ons niet
vergeten dat Jack Pais, stichtend voorzitter en
secretaris Europa Uomo, de Eduard C Kaps Hope
Award van US TOO USA postuum vereerd
wegens zijn grote verdienste.

Uit de brede basis van inzet en talent, wordt
hier gepland om na Covid-19 Wij Ook verder uit te
bouwen.
Een verdere samenhorigheid en communicatie
werd later bevestigd door alle Vlaamse
universiteiten, verpleegkundigen en experten te
groeperen in een wetenschappelijk comité. Klap
op de uitbreiding werd de stichting van Europa
Uomo, een Europese organisatie met
vertegenwoordigers uit 25 landen. Tenslotte
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De goede band met BPS loopt tot nu door de
status van Prof. L. Denis als erelid. De Europese
samenwerking loopt onder de auspiciën van
Europa Uomo (Voorzitter A. Deschamps). Beide
verenigingen gesteund door OCA vzw zijn
onafhankelijke verenigingen in de koepel van
OCA vzw.

Het nummer verwees ook naar de felicitaties
van HM Koningin Mathilde aan Prof. L. Denis na
zijn bijdrage aan de officiële opening van het
European Partnership for Action against Cancer
op 29.9.2009 te Brussel.

Wij Ook moest dus bekend worden. Dit
gebeurde door partners te betrekken in het
secretariaat voor actieve samenwerking. Dit vanuit
administratief standpunt zoals het OCMW
Antwerpen, patiënten standpunt als Naboram vzw
(borstkanker), Werkgroep Hersentumoren vzw en
anderen.
Naar de patiënt zelf en het ruime publiek met
inbegrip van specialisten en huisartsen werden
driemaandelijks Café Santé’s georganiseerd met
academische medewerkers van alle slag. Een
buitenbeentje werd de organisatie Feel+, een
oproep tot gezonde beweging. Ook ontbrak Wij
Ook nooit op de Global Embrace ,een jaarlijkse
OCA-voetrally in de stad Antwerpen opgericht
door de Wereldorganisatie (WHO).
In 2009 was de tijd klaar voor de uitgave van
PROSTAATinfo als ledenblad en informatiekanaal
naar onze zorgers, van artsen tot alle betrokken
experten met bijzondere aandacht voor de
mantelzorgers. De eerste uitgave nieuwe stijl
verscheen december 2009, Erik Briers heeft het
initiatief genomen. Prof. H. Van daele was jaren
hoofdredacteur en Anja Vancauwenbergh,
secretariaat redactie in het kader van OCA vzw.

PROSTAATinfo
Nieuwsbrief van Wij Ook Belgium vzw

Ik kreeg de eer een rubriek Kort te schrijven.
De bedoeling is allerlei weetjes rond ziekte en
kanker, met nadruk op prostaatziekten, samen te
sprokkelen en onder de aandacht van onze lezers
te brengen. Het maakt in alle tijdschriften deel uit
om het pakket betrokkenen te laten nadenken en
onthouden van feiten die hun leven en ziekte
beroeren.
Het bewuste nummer was dan ook nog
speciaal. Wie herinnert zich nog de quote van
president Barack Obama: ”Ik verzoek Burgers,
regeringsdiensten, private ondernemingen, alle
vzw’s en geïnteresseerde groepen de activiteiten
te steunen die de Amerikanen bewust maken wat
we kunnen doen om prostaatkanker te voorkomen
en genezen”(31 augustus 2009).

HM Koningin Mathilde feliciteert Prof. L. Denis
met zijn bijdrage.
Als kers op de taart kreeg Wij Ook vzw op
18.9.2009 een reuzenprostaat te leen van de
EAU. Een gelegenheid voor Wij Ook een
Europese Patiëntendag in te richten in
samenwerking met het Europees Parlement en de
Stad Antwerpen stralend weer, Groenplaats, geen
Covid-19 te bespeuren op deze studiedag een
optie voor 2021.
European Parnership against Cancer 2009
Nu tien jaar verder rusten we even in de
touwen tijdens het gevecht met Covid-19. Toch
blijf ik optimist. De geneeskunde als wetenschap
heeft zulke vooruitgang gemaakt op technisch
vlak (persoonlijke immunologische therapie, big
data als artificiële intelligentie) dat we soms hopen
op mirakels. Een vaccin komt er wel. Belangrijk
wordt de holistische zorg als een
multiprofessioneel probleem die de medische zorg
overstijgt. De reden trouwens dat we de naam
OCA van Oncologisch Centrum Antwerpen
hebben vervangen door OntmoetingsCentrum
Antwerpen en ons doel vooral richten op sociale
en psychische steun aan personen in nood of
achtergestelde groepen in onze maatschappij. De
oude betrouwbare samenwerking met sociaal
Antwerpen werd en blijft een norm. Een goed
georganiseerd en aangepast huisartsen beleid
blijft wel noodzakelijk om een stabiel economische
en sociale gezondheidsbeleid te verzekeren.
Hiertoe blijft solidariteit tussen alle zorgverleners
en patiënten een wissel op de toekomst.
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Lidgeld 2021

25 €
Voor onze leden die reeds hun
lidgeld hebben betaald, a.u.b. stort
de ontbrekende 5€ snel bij zodat
je volwaardig
lid blijft.
Vernieuwing van het lidmaatschap
Wij Ook België vzw 2021
Europese patiëntendag bezoek aan de
reuzenprostaat Frieda Brepoels (Re) - lid van
Europees Parlement Against Cancer (MAC),
Monica De Coninck - schepen Stad Antwerpen
(mid), Brigitte Dourcy-Belle-Rose - organisator Wij
Ook (Li).
Tien jaar ononderbroken Kort bleef een
uitdaging tot vandaag maar we geloven in de
slagkracht van het bestuur Wij Ook vzw en de
hoofdredacteur Dr. Sc. Erik Briers om dit tijdschrift
verder te laten groeien tot steun van alle patiënten
en familie.

2021 is weer ingezet. Waarschijnlijk wilt
u nog steeds op de hoogte blijven van alle
nieuwtjes om uw levenskwaliteit in stand
te houden.
Na bijna twintig jaar heeft onze
bestuursorgaan moeten beslissen om het
lidgeld een beetje te verhogen tot 25€:
Lidmaatschap + abonnement
PROSTAATinfo: 25€
Steunend lid: 40€ of meer…
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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BOEKBESPREKING
Chris Coeman
“Dokter Google Vriend en Vijand”
Team Gezondheid en Wetenschap
onder redactie van Marleen
Finoulst
Op de achterkaft van het boek vindt men een
korte toelichting over de werking van Gezondheid
en Wetenschap, de Vlaamse website voor
burgers van het Belgisch Centrum voor EvidenceBased Medicine.
Men onderzoekt het functioneren van internet
op het gebied van online gezondheidsinformatie.
Dagelijks wordt eveneens een fact-check
gedaan van dit soort informatie in de media.
Bijkomend door de huidige coronacrisis tracht
het team correcte en foute informatie over
COVID-19 van elkaar te onderscheiden.
Het boek bestaat uit zes hoofdstukken, waarbij
in het laatste een overzicht wordt gegeven van de
twintig meest gelezen fact-checks van 2020.

*Het eerste hoofdstuk gaat over
“gezondheidsgeletterdheid”
Uit onderzoek blijkt dat bij een deel van de
bevolking de gezondheidsvaardigheden
onvoldoende zijn.
Dit geeft o.a. aanleiding tot een ongezonde
levensstijl, waardoor veel chronische
aandoeningen de kop opsteken.
Er zijn plannen op Europees niveau ,om de
gezondheidsgeletterdheid te verbeteren.
Een boodschap daarbij is, dat “Dokter Google”
lang niet een betrouwbaar middel is om dit te
doen.

Het googelen is echter een deel
van ons leven geworden
- Mondige patiënten nemen na hun
opzoekingen dikwijls zelf initiatieven, maar gaan
daarna toch veelal in goede samenspraak met
hun zorgverleners over tot het nemen van
beslissingen betreffende hun behandeling.
Gedeelde besluitvorming is belangrijk in de
gezondheidszorg.
-

Anderzijds bestaat het gevaar dat emoties

de overhand krijgen bij het raadplegen van Dokter
Google en er dikwijls ten onrechte onrust ontstaat
over de eigen gezondheidstoestand.
De conclusie is, dat een leidraad bij het
zoeken naar dit soort informatie kan voorkomen
dat men in doemscenario’s terecht komt.

*Het volgende hoofdstukje
handelt over het zoeken naar
gezondheidsinformatie op het
web, waarbij men verwijst naar de
voordelen die de “HON”-code
biedt
Bij lukraak zoeken naar informatie wordt men
vaak op het verkeerde been gezet met alle
gevolgen van dien.
Het “Health On the Net”-label dat (onder
strenge voorwaarden) kan toegekend worden aan
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websites met kwalitatieve gezondheidsinformatie,
heeft een achttal te respecteren principes.
(Deskundigheid-Aanvullend-Privacy-AttributieRechtvaardiging-Toegankelijkheid-FinancieringOpenheid bij reclame)
De “HON-code” kan dus goed helpen bij
doordacht zoeken op het web en het doorprikken
van onzin.
Er wordt benadrukt dat wetenschap geen
geloof is, maar kennis uit talloze studies waarbij
“meten is weten” leidt tot vooruitgang.

*Het derde hoofdstuk handelt
over het gezondheidsnieuws in de
media
Reeds maandenlang overheerst dit soort
nieuws de wereld als gevolg van de
coronapandemie.
Complottheorieën worden geopperd en
nutteloze en zelfs schadelijke remedies en
adviezen worden verspreid via machtige
mediakanalen.

waarheid door communicatiebureaus die daarvoor
persberichten maken dikwijls positiever
voorgesteld.
Er is vastgesteld dat bij overdrijving in
persberichten deze bijna altijd in krantenartikels is
terug te vinden.
De conclusie is dat de kwaliteit van
gezondheidsnieuws verband houdt met de
kwaliteit van de persberichten die onderzoekers
uitsturen.
Ook wordt er op gewezen dat veel
gezondheidsnieuws gebaseerd is op
observationeel onderzoek, om dan veelal foutief te
worden vertaald naar oorzaak-gevolg relaties.
De interpretatie ervan kan leiden tot
misleidende berichtgeving die dramatische
reacties vanuit het (lezers-kijk) publiek kan
uitlokken.

*Het volgende hoofdstuk
bespreekt het succes van fake
nieuws over voeding
In het nieuws komt het onderwerp “voeding”
heel veel aan bod omdat iedereen eet. Het is dus
logisch dat daar heel veel nep berichten over
circuleren.
Daar waar echte gezondheidsbeweringen
wetenschappelijk moeten aangetoond worden ,is
het op het internet mogelijk om van alles te
beweren.
Steeds zullen er “volgers” zijn.
Fake nieuws wordt dikwijls verspreid onder
druk van alle soorten belangen.

Er wordt o.a. verwezen naar het “advies” van
Donald Trump om je lichaam te ontsmetten met
bleekwater, wat resulteerde in een grote stijging
van meldingen in het antigifcentrum.

Dit soort nieuws wordt verspreid door degenen
die er in “geloven” (aandacht trekkers...), door de
aanhangers van complottheorieën (op sensatie uit
zijnde...) die o.a. beweren dat wetenschappers

Verslaggeving over sport en politiek zou beter
gecontroleerd zijn dan verslaggeving over voeding
en gezondheid. Dit zou o.a. te wijten zijn aan een
tekort aan wetenschapsjournalisten.
Nieuwsberichten over gezondheid
veroorzaken soms ten onrechte beroering onder
patiënten of leiden naar publiciteit.
Toch gaat men er hier vanuit, dat het gros van
de gezondheidsberichten gebaseerd is op
wetenschappelijke studies.
Om de aandacht te trekken echter, wordt de
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omgekocht worden door de industrie en tenslotte
door een groep die er werkelijk echt grote
financiële voordelen bij heeft.
De voedingswetenschap zelf echter, kan ook
aan de basis liggen van fake nieuws.
Overaanbod aan publicaties, onderzoekers en
supercomputers die steeds verbanden kunnen
vinden hebben dit in de hand gewerkt.
Ook journalisten die dikwijls te weinig tijd
hebben om te nuanceren of uit zijn op sensatie
vormen een bron van fake nieuws.
Men besluit dat nep nieuws over voeding zich
toespitst op gevoelige thema’s en angsten.
De gevaren zijn dat er wordt afgedwaald van
de echte maatschappelijke problemen en dat de
geloofwaardigheid van degelijk wetenschappelijk
voedingsonderzoek wordt ondergraven.

*In het vijfde hoofdstuk over
“sociale media” wordt
aangehaald dat we niet altijd
beseffen dat dit commerciële
bedrijven zijn die dikwijls
berichten aanbieden die steeds
overeenkomen met onze
voorkeuren
Computeralgoritmen kunnen voorspellen wat
een individu plezierig vindt en kunnen daardoor
de gepaste boodschappen op de gewenste
manier brengen.
Het aantal gebruikers van sociale media
neemt steeds toe, waardoor beïnvloeding op
steeds grotere schaal mogelijk wordt.

Weinig lezers gaan de bron van dit soort
berichten checken.
Vele mechanismen zoals herhalen, angst
aanjagen, emoties of boosheid opwekken en
verwijzen naar waardeloze bronnen worden
gebruikt bij het verspreiden van fake nieuws. Men
geeft daarbij het voorbeeld van de groeiende
populariteit van de antivax-berichten.
Eveneens wordt aangehaald dat de huidige
coronapandemie het fake nieuws op sociale
media heftig heeft doen opflakkeren.

*Om af te ronden een kleine greep
uit de fact-checks van het laatste
hoofdstuk:
Is 5G schadelijk? - Leef je langer met
chilipepers? - Verhoogt wandelen de mentale
veerkracht? - Handen wassen met zeep of
ontsmettingsmiddel ? - Wat zijn de voordelen van
griep vaccinatie?
Deze boekbespreking zou te lang worden om
alle 20 fact-checks uit te diepen en daarom is het
interessant om het boek volledig te lezen.
Bij elke fact-check wordt vermeld waar het
nieuws vandaan komt, wie of wat de bron is, hoe
het nieuws moet geïnterpreteerd worden en wat
de conclusie is.
Het boek geeft een algemeen overzicht van de
kanalen waarmee wij in deze tijd informatie over
onze gezondheid kunnen verkrijgen en
waarschuwt tegelijkertijd en vooral ,voor de
gevaren die er zijn als we niet héél kritisch
omgaan met wat we voorgeschoteld krijgen.
Uitgeverij Houtekiet, ISBN 978 90 8924 863 3

Zelfs bij het niet expliciet
meedelen van een overtuiging kan
achterhaald worden wat het best
past bij één of andere
gedachtengang.
Enkele voorbeelden in het boek
illustreren dit fenomeen.
Internet-trollen die opzettelijk
foutieve boodschappen verspreiden
om te destabiliseren zijn nog
schadelijker, vooral omdat hun
berichtenstroom onophoudelijk en
inconsistent is.
Studies wijzen uit dat zich
herhalende opzettelijke foutieve
informatie veelal leidt tot het
accepteren ervan.
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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

