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Beste lezers, lieve vrienden, 

2021 is gestart onder een bevreemdend 
gesternte, de pandemie met het SARS-Cov-2 virus 
raast nog steeds verder. Het virus doet ook wat 
virussen doen, het muteert naar eigen wensen. 
Daardoor zien we sedert het eind van vorig jaar 
steeds nieuwe varianten opduiken die niet 
allemaal braaf zijn. Daar waar we de “klassieke” 
Wuhan variant met de vaccins kunnen bestrijden 
is dat voor de nieuwe varianten minder het geval. 
Al geven de vaccins ook voor veel van de nieuwe 
varianten een behoorlijk niveau van bescherming. 
Mogelijk moeten we snel terug naar het 
laboratorium om nieuwe aangepaste vaccins te 
ontwikkelen. Dat is niets nieuws, voor de 
klassieke seizoensgriep doen we dat elk jaar. 

Het zal zeker nazomer, zoniet herfst worden voor 
we terug aan het gewone leven kunnen gewennen. 
We kunnen daarover klagen en zagen maar we willen 
wel in een goede gezondheid de fase na COVID-19 
aanvatten en dat zal nog veel moeite van ons vergen. 

De leden die kankerpatiënt zijn en mogelijk al een 
klein beetje ouder, zullen zich weldra mogen 
aanbieden voor een vaccinatie. We kunnen daar 
alleen maar op zeggen: “doen” het werkt en er zijn 
nauwelijks nevenwerkingen. Laat u niet van de wijs 
brengen door complottheorieën en “fake” nieuws, de 
werkzaamheid en de veiligheid zijn degelijk bewezen.  

Ons Europees Medicijnen Agentschap (of 
bureau), EMA, bestudeert elk nieuw geneesmiddel 
grondig en maakt een afweging tussen de voordelen 
(benefit) en de risico’s. Een vaccin wordt toegediend 
aan gezonde personen waardoor de risico’s héél 
belangrijk zijn. Dan mogen we gerust even wachten 
tot het EMA zijn werk heeft gedaan en kan besluiten 
(zoals ze gedaan hebben) dat er vandaag al drie 
vaccins veilig en effectief zijn. Het gaat om het vaccin 
van BioNTech-Pfizer, Moderna en AstraZeneca. Het 
vaccin van Janssen (Johnson&Johnson) wordt op dit 
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Editoriaal 
Erik Briers Hoofdredacteur

ogenblik door het EMA geëvalueerd en zou tegen dat 
jullie dit lezen zijn goedkeuring kunnen hebben. 

Tot zover het COVID-19 nieuws. 

Is er ook wat te vertellen over prostaatkanker? 
Zeker wel al is niet alles positief. Wegens de COVID-
19 crisis vorig jaar en het onderbreken van de 
normale zorg in de ziekenhuizen zijn er heel wat 
patiënten die zich uit vrees niet of te laat hebben 
aangemeld voor een diagnose of een behandeling. 
We zullen pas dit en volgend jaar achterhalen wat 
daarvan de gevolgen zijn. 

In Nederland schatten de urologen dat er 
minstens 30% minder prostaatkankers 
gediagnostiseerd werden in 2020. Deze 
prostaatkankers zullen niet vanzelf verdwijnen maar 
mogelijk in een reeds verder gevorderd stadium 
gevonden worden. Dat is voor de patiënten een 
slechte zaak. Daarom is het heel belangrijk dat 
mannen zorg dragen voor hun eigen gezondheid en 
indien zij twijfels hebben over hun prostaat daarover 
praten met hun (huis)arts. 

Onze vereniging heeft in deze moeilijke tijden ook 
andere mogelijkheden moeten zoeken om informatie 
aan de leden te bezorgen. Wij hebben op 20 januari 
een eerste en succesvolle PROSTAATinfo-ZOOM 
georganiseerd rond de incontinentie problematiek. In 
dit nummer van PROSTAATinfo vinden jullie een 
verslag daarover. 

De talrijke aanwezigen waren een bevestiging van 
het belang van deze problematiek en de sterke 
getuigenis van een patiënt benadrukte nogmaals het 
belang van ons medisch zorgteam waarbij het vaak 
aan de prostaat-verpleegkundige is om de patiënt met 
incontinentie te helpen. 

Deze eerste PROSTAATinfo-ZOOM doet 
verlangen naar meer en aangezien er over 
incontinentie nog veel vragen onbeantwoord bleven, 
komt er een tweede (15 maart) over hetzelfde 
onderwerp. Deze zal al voorbij zijn als jullie dit lezen, 
een verslag volgt in het volgende nummer van 
PROSTAATinfo. 
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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, jullie weten ondertussen dat ik 
een brede vriendenkring heb en dat wij het 
regelmatig over onze prostaat hebben. Nu heb ik 
een speciale vraag, en die gaat over de dieren, de 
zoogdieren meer bepaald. We zijn in een 
discussie verzeild geraakt of deze allemaal een 
prostaat hebben? We vertrouwen erop dat je ook 
hierop een antwoord kan vinden. 

Beste Nonkel Frans, 
Inderdaad nonkel Frans dat is een speciale 

vraag die nochtans niet zo vreemd is. We moeten 
ook voor de natuur om ons heen aandacht 
hebben. We kunnen de vraag ook een beetje 
uitbreiden en ons afvragen of zoogdieren ook 
prostaatkanker kunnen krijgen of een vergrootte 
prostaat met plasproblemen? We gaan op zoek 
en hopen dat ons antwoord de discussie kan 
beslechten. 

In een hoekje van het dierenrijk 
Op onze aardbol leven voor ons ontelbare 

levensvormen: planten, dieren en microscopische 
organismen. We willen hier een beetje aandacht 
voor een klein hoekje, nl. dat van de gewervelde 
dieren. In dat hoekje vinden we vier groepen 
namelijk de amfibieën, de reptielen, de vogels en 
de zoogdieren. Deze groepen zijn “als” het ware 
historisch met elkaar verwant, ze hebben “als” 
gemeenschappelijke voorouder de prehistorische 
amfibieën. Uit deze ontwikkelden zich eerst 
reptielen en “moderne” amfibieën. Uit de reptielen 
ontwikkelden zich daarna de “moderne” reptielen, 
vogels en zoogdieren. 

Vogels en zoogdieren zijn ook gekend als 
warmbloedige dieren daar waar reptielen en 
amfibieën dat niet zijn.  

Het vogelbekdier 
En de zoogdieren hebben zoals het woord het 

zegt melkklieren. Omdat vogels en zoogdieren 
ergens in het verre verleden een 
gemeenschappelijke voorouder hadden, is het 
begrijpelijk dat er soorten bestaan die zich op de 
grens tussen beide bevinden zoals het 
vogelbekdier dat eieren legt maar zijn jongen met 
melk grootbrengt al zijn er geen borstklieren met 
een tepel. Het mannetjes vogelbekdier heeft dan 
wel een prostaat maar deze is zo’n beetje zoals 
de melkklieren bij het vrouwtje. Het is een weefsel 

Een vraag van Nonkel Frans 
Antwoord Erik Briers
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rond de urineleider maar zonder echte uitgang, 
wel veel porieën waarlangs het prostaatvocht zich 
met het sperma kan mengen. 

Buideldieren 
Nog zo’n vreemd clubje dat zich letterlijk in 

een uithoek van de wereld heeft kunnen 
ontwikkelen. Dezelfde uithoek waar je het 
vogelbekdier vindt, Australië en zijn “omstreken”. 
Maar ook in Zuid-Amerika bijvoorbeeld. 

De koala en de kangoeroe zijn gekende 
buideldieren en wat zij gemeenschappelijk hebben 
is natuurlijk de buidel. Maar die is noodzakelijk 
voor de voortplanting. Na de bevruchting 
ontwikkelen de jongen zich in dagen tot een 
minidiertje dat al geboren wordt, het kruipt in de 
buidel naar een tepel om daar de volledige 
verdere ontwikkeling door te maken. De 
buideldieren investeren niet in een placenta, de 
jongen krijgen voeding tijdens de eerste dagen in 
de baarmoeder via een soort dooierzakje en dat is 
het. 

Bij de buideldieren is er nog iets bijzonders 
aan de hand, de vrouwtjes hebben twee vagina’s. 
Daar hebben de mannetjes “iets” op gevonden, zij 
hebben een gesplitste penis en kunnen in beide 
vagina’s gelijktijdig “schieten”. Buideldieren 
hebben ook een prostaat die al een gevormd 
orgaan is dat in verhouding redelijk groot is. 

Zoogdieren met placenta 
Dit is de grote groep, in deze groep 

ontwikkelen de jongen zich in de baarmoeder 
waarbij een placenta het contact vormt met de 
baarmoederwand en het jong via een navelstreng 
verbonden is met de placenta. Er is dus geen 
bloed dat door het moederhart naar de groeiende 
vrucht wordt gepompt. 

Sommige zoogdieren komen behoorlijk 
hulpeloos op de wereld en de mens hoort tot die 
groep. Andere zoogdieren komen gelaarsd en 
gespoord op de wereld en zijn binnen luttele 
minuten te been en klaar om met de kudde mee 
te stappen. 

In deze groep van zoogdieren wordt natuurlijk 
verder onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld 
vleermuizen, apen, knaagdieren maar ook 
vleeseters en primaten waaronder de mens. 

Al deze zoogdieren hebben een vergelijkbaar 
voortplantingssysteem dat bij de man ondermeer 
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bestaat uit teelballen (waarin de zaadcellen 
worden geproduceerd), een prostaat, eventueel 
zaadblaasjes (die bevatten geen “zaad”) en 
natuurlijk een penis om het zaad in de juiste 
richting te brengen. 

Ondertussen weten wij allemaal dat bij de man 
er altijd zaadblaasjes aanwezig zijn, maar dat is 
niet zo bij alle zoogdieren. 

Omdat er vele honderden zoogdieren zijn 
gaan we ons noodgedwongen een beetje moeten 
beperken tot enkele van onze goede vrienden. 

De kat 
De kat is een jager, een roofdier dat essentieel 

vlees eet al zal er hier of daar wel een kat op een 
veganistisch dieet gezet zijn. In de anatomie 
vinden we de basisonderdelen terug, teelballen, 
een zaadleider (vas deferens), een urineleider en 
een prostaat. We ontbreken evenwel de 
zaadblaasjes. Blijkt dat roofdieren, exclusieve 
vleeseters geen zaadblaasjes hebben. 

Maar, katers hebben wel een prostaat maar 
deze bevindt zich niet onderaan de blaas maar 
een beetje verderop rond de urineleider. De 
functie van de prostaat bij de kater is zowat 
dezelfde als bij de mens. 

Prostaatkanker kan ook bij de kater 
voorkomen al is het een zeldzame aandoening. 
De eerste tekenen zullen ons wel bekend 
voorkomen zoals moeilijk wateren, onderbroken 
straal, gewichtsverlies, bloed in de urine, pijn en 
andere. Zoals steeds moet dit nader onderzocht 
worden om tot een diagnose van prostaatkanker 
te komen. Doordat de katers wegens hun goede 
verzorging steeds ouder worden komt er ook 
meer prostaatkanker voor, al blijft het zeldzaam.  

In katers kan het risico op prostaatkanker, dat 
al behoorlijk klein is, ook nog eens verlaagd 
worden door de kater te castreren. Deze operatie 
verlaagt het circulerende testosteron tot een zéér 

laag niveau zoals bij de mens hetgeen meteen 
het effect verklaart. 

Prostaatkanker behandelen bij een kat kan 
vergeleken worden met de behandelingen bij de 
mens. Er kan gebruik gemaakt worden van 
chirurgie indien de kanker niet verspreid is, maar 
dit is niet vanzelfsprekend. Bestraling met of 
zonder chemotherapie is een gebruikte optie en 
castratie na diagnose heeft weinig effect zodat er 
ook geen androgeen-deprivatie therapie gebruikt 
wordt. 

De hond 
De hond, de beste vriend van de mens, heeft 

als zoogdier ook een prostaat, maar geen 
zaadblaasjes. De figuur toont een schematisch 
zicht op de voortplantingsorganen van de reu. 

Tussen de penistop en de urineleider bevindt 
zich een klier die tijdens de copulatie opzwelt en 
verhindert dat de penis uit de vagina van de teef 
zou glijden. Daardoor blijven reu en teef na de 
“daad” nog wat aan elkaar vasthangen. De hond 
heeft ook aan de bovenkant van de penis een 
penis-botje. 

Bij honden komt een vergrote prostaat 
veelvuldig voor vanaf de leeftijd van zowat zes 
jaar. Zoals bij de man kan deze vergroting 
problemen opleveren met het wateren. De 
urineleider gaat door de prostaat vandaar dat 
deze kan worden dichtgeknepen door een 
opzwellende prostaat.  Honden met een 
goedaardige vergroting hebben problemen met 
plassen en soms zit er ook bloed in de urine. 

Naast een vergrote prostaat kan een hond ook 
prostatitis, een bacteriële infectie van de prostaat 
vertonen. Maar er komt bij honden ook 
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prostaatkanker voor. Prostaatkanker is redelijk 
zeldzaam bij honden, 1% van de hondenkankers,  
maar, het komt meer voor dan in katten. 
Prostaatkanker komt bij alle hondenrassen voor, 
maar meer in grote rassen en eveneens in 
gecastreerde honden. 

Bij de behandeling van prostaatkanker bij 
honden worden dezelfde technieken ingezet als 
bij de kat. Operatief verwijderen is mogelijk maar 
is en blijft gecompliceerd en is voorbehouden aan 
ervaren chirurgen. Chemotherapie en bestraling 
worden eveneens ingezet bij de behandeling. 
Maar, bij honden is prostaatkanker over het 
algemeen snel evoluerend waardoor de 
overleving met prostaatkanker in maanden geteld 
wordt, gemiddeld zeven maanden. Bij honden die 
prostaatkanker hebben helpt castratie niet en dus 
helpt ook ADT niet, de tumor is daar niet gevoelig 
aan. 

Voor honden en katten, die een hoge leeftijd 
kunnen bereiken, zijn ziekten die bij een hoge 
leeftijd voorkomen belangrijk. Voor andere grote 
huisdieren is dat niet noodzakelijk zo. Al worden 
paarden vaak meer dan 20 jaar oud zeker als ze 
gebruikt worden als gezelschapsdier. 

Het varken 
Je zal je afvragen waarom we het ook over 

het varken willen hebben. Daar is een goede 
reden voor, niet omdat er in Vlaanderen bijna 
evenveel varkens gekweekt worden dan er 
vlamingen zijn, maar omdat varkens interessant 
zijn. 

De fysiologie van het varken lijkt meer op die 
van de mens dan de fysiologie van het favoriete 
proefdier de muis. Hierover later meer.  

De anatomie van het varken en van de 
mannelijke voortplantingsorganen maken van het 
varken een geschikt “oefendier” voor chirurgen die 
de robot geassisteerde prostaatverwijdering willen 
aanleren. Ook de afmeting van het dier is daarbij 
belangrijk aangezien de gebruikte apparatuur niet 
afwijkt van wat voor de mens wordt gebruikt. 

Worden varkens gekweekt voor het vlees dan 
worden ze vier tot zeven maanden oud, worden 
de zeugen ingezet voor de kweek dan wordt dat 
drie tot vijf jaar. Mannelijke varkens die ingezet 
worden voor de kweek kunnen twee jaar of meer 
rondlopen. Indien een varken zijn zin mag doen 
kan het tien tot vijftien jaar leven.  

De muis 
Muizen hebben in verhouding grote 

zaadblaasjes en een prostaat samen met 
uiteraard de andere onderdelen van een 
mannelijk voortplantingssysteem. Maar voor 
experimenten met chirurgische technieken is de 
muis wel behoorlijk klein.  

Muizen hebben zelden spontane 
prostaatproblemen. Over twee jaar werden bij een 
groep van meer dan 600 muizen geen problemen 
vastgesteld. De natuurlijke anatomie van de 
muizenprostaat verschilt behoorlijk met die van de 
mens waardoor de muis niet zomaar een 
interessant proefdier wordt.  

Prostaatkanker cellijnen, in vitro 
Het mag duidelijk zijn, met de grote variatie in 

prostaatstructuren in de zoogdierenwereld is er 
geen die echt kan dienen als een model voor de 
menselijke prostaat. 

Bovendien willen we prostaatkanker 
bestuderen en niet de normale prostaat. 
Ondertussen weten we dat prostaatkanker niet 
één enkel typetje is maar dat er veel variatie is, 
zelfs in één en dezelfde prostaat worden 
kankercellen aangetroffen die genetisch van 
elkaar verschillen. 

De wetenschap is evenwel tot veel in staat, zo 
kunnen we uit een prostaat, of uit een biopt cellen, 
of kleine klompjes cellen isoleren. Deze kunnen in 
het laboratorium in een kweekschaaltje in leven 
gehouden worden. Een eigenschap van 
kankercellen is juist dat ze zich blijven 
vermenigvuldigen. Cellijnen in een laboratorium 
kweken is een “IN VITRO” techniek. 

Over de jaren zijn er heel wat “cellijnen” van 
prostaatkankers in schaaltjes gekweekt en 
beschikbaar voor onderzoek. Dat zijn meestal 
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agressieve cellijnen afkomstig van 
gemetastaseerde tumoren. Wat we niet hebben, 
toch niet zo veel, zijn cellijnen die nog niet 
gemetastaseerd zijn. Dit laatste zijn heel 
interessante cellen want daarin zou men kunnen 
bestuderen welke factoren een tumor-cel kan 
doen metastaseren. 

Deze cellijnen kunnen in schaaltjes 
blootgesteld worden aan diverse stoffen, zoals 
testosteron bijvoorbeeld, om na te gaan of ze 
blijven groeien, hoe snel ze dat doen, of er 
nieuwe genetische mutaties optreden en veel 
meer. 

Dat wil dus ook zeggen dat nieuwe 
geneesmiddelen op deze cellijnen getest kunnen 
worden om vast te stellen of het beoogde effect 
zichtbaar is. Dat kan celdood zijn of een sterk 
vertraagde deel-snelheid. Maar in cellijnen kan 
men ook onderzoeken of er resistentie optreedt 
hetgeen wil zeggen dat er na een aantal delingen 
ook cellen ontstaan die zich van het 
geneesmiddel niets meer aantrekken. 

Deze cellijnen kunnen microscopisch 
onderzocht worden maar ook met genetische 
technieken hetgeen informatie oplevert op 
moleculaire schaal die we door klinische studies 
in mensen niet kunnen vinden. 

Maar, cellijnen die in een schaaltje groeien  
interageren niet met de rest van een lichaam en 
met circulerende stoffen. Om het leven van de 
wetenschapper niet te moeilijk te maken zit er in 
één schaaltje maar één soort cellijn waardoor we 
interacties tussen diverse cellijnen niet kunnen 
bestuderen. Een cel kan wel transformeren naar 
een metastase maar die kan niet naar een ander 
orgaan migreren. Om dat te bestuderen hebben 
we toch proefdieren nodig. 

De muis als proefdier, in vivo 
Je zou kunnen denken, dan spuiten we toch 

een beetje van die cellijn in een muis en we zien 
wat er gebeurt. Het idee is goed, maar al heel 
lang weten we dat in zo’n geval het 
immuunsysteem van de muis binnen de kortste 
keren die vreemde cellen zal opruimen. Vergelijk 
het met een vaccinatie, de muis kan wel een 
beetje ziek worden, wat koorts en zich wat onwel 
voelen maar veel meer zal dat niet zijn. Wat 
vaststaat is dat we geen cellijn, geen menselijke 
prostaatkanker zullen vinden. Om dat wel te 
realiseren zullen we een en ander moeten 
veranderen bij de muis. 

Om de problemen met de afstoting te 

voorkomen kan de onderzoeker gebruik maken 
van muizen zonder of met een sterk onderdrukt 
immuunsysteem zoals bijvoorbeeld naakte muizen 
zonder thymus. Bij dit soort proefdieren kunnen 
cellen of zelfs stukjes weefsel ingeplant worden. 

Het inplanten van een vreemd stukje weefsel 
in een proefdier wordt een “xeno-graft” genoemd, 
“xeno” staat voor vreemd en “graft” voor inplanten. 

Een stukje van de patiënt, PDX 
Indien men van patiëntenmateriaal vertrekt 

spreekt men van PDX of “patient derived 
xenograft”. Men kan dan ofwel het weefsel 
“opkuisen” en in kleine stukjes verdelen waarbij 
men er zorg voor draagt dat men weet vanwaar in 
de tumor het stukje afkomstig is. Een andere 
mogelijkheid is het stukje weefsel helemaal te 
versnipperen en daarna met biochemische 
middelen zelfs tot individuele cellen te herleiden. 

Het voordeel van de eerste methode is dat 
men naast tumorcellen ook andere cellen die zich 
naast de tumor bevonden mee inplant zodat men 
ook de invloed van het geheel kan bestuderen. In 
het tweede geval verliest men die samenhang, 
maar kan men van diverse subtumoren cellen 
inplanten en nagaan hoe ze reageren. In dit geval 
plant men dus een cellenmengeling in. 

Bij het implanteren zijn er dan nog twee 
mogelijkheden, men kan “heterotoop” werken. In 
dit geval zal men de cellen of het stukje weefsel 
inplanten op een plaats die niets vandoen heeft 
met de plaats waar de tumor normaal voorkomt. 
Bijvoorbeeld de cellen, weefsel wordt gewoon 
onder de huid aangebracht, gemakkelijk. 

Anderzijds kan men ook “orthotoop” werken 
waarbij men implanteert op een plaats die zoveel 
mogelijk gelijk is aan de plaats van oorsprong. Dat 
kan dan in een lymfeklier zijn, in de lever of in het 
prostaatbed van de muis. 
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Het grote voordeel van PDX is dat men in 
principe op de muis bepaalde medicijnen zou 
kunnen uittesten. Maar bij metastasen evolueert 
de kanker in de patiënt soms sneller dan men in 
de muis zou kunnen testen omdat men achter 
elkaar muizen zal implanteren en men telkens 
moet wachten op een goede groei. Meestal duurt 
het van twee tot twaalf maanden voor men een 
goede tumor heeft bij een xenotransplant. Het is 
dus geen oplossing om voordat men een nieuw 
medicijn aan een patiënt zal geven even na te 
gaan of het wel zal werken. Bij antibiotica kan 
men dat wel, daar is dat een antibiogram. 

Speciale muizen 
De muizen die bij implantering gebruikt 

worden, zijn al heel bijzonder maar ze zijn als het 
ware op bestelling te verkrijgen samen met hun 
genetische stamboom. Soms zou men voor 
bepaald onderzoek graag speciale muizen 
hebben, muizen met een ietsje meer of minder. 

Bijvoorbeeld men zou kunnen werken met 
muizen waarin het gen dat voor de 
androgeenreceptor codeert afwezig is. Daar kan 
voor gezorgd worden. In dat geval zullen de 
prostaatcellen van de muizenprostaat geen 
androgeenreceptor hebben. Dat maakt het 
mogelijk om te bestuderen of de muizen 
prostaattumoren ontwikkelen en of deze gevoelig 
zijn voor testosteron. Het aantal mogelijkheden is 
bijna eindeloos, maar het moet natuurlijk wel zin 
hebben. 

Nawoord 
Een hele boterham beste nonkel Frans, en 

wellicht meer dan je verwachte. Maar we wilden 
dan ook een beetje inzicht geven in de 
complexiteit van het prostaatkankeronderzoek. 
We zijn er echt nog niet uit, de figuur rechtsboven 
geeft aan hoe prostaatkanker zich in de mens 
ontwikkelt en hoe het kan evolueren tot en met 
metastasen. Geen enkel proefdier en geen enkel 
systeem met celkweekjes kan dit complexe 
systeem nabootsen. Daardoor heeft men 
meerdere modellen nodig die telkens toelaten een 
bepaald gedeelte te bestuderen. 

Hopelijk vind je hier voldoende antwoord op je 
vraag en win je volgende keer de speciale kwis in 
je stamcafé ;-) 

Met vriendelijke groeten,  

Erik Briers 
Voor al uw vragen: wij_ook@hotmail.com
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prostatectomie is het verminderen van de 
seksuele functie gevolgd door de urinaire 
incontinentie. Incontinentie komt het meest voor 
na een radicale prostatectomie en nadien het 
meest na chemotherapie en radiotherapie.  

61% van de mannen behandeld met radicale 
prostatectomie hebben last van urinaire 
incontinentie ofwel tijdelijk ofwel definitief.  

62% dienen geen incontinentiemateriaal te 
gebruiken terwijl 22% één pad per dag gebruikt. 
8,5% gebruiken twee pads per dag en 7% moet 
meer  dan twee pads dag gebruiken. 

Gezien we momenteel geen live congressen 
kunnen organiseren, zullen we een aantal  
webinars opstarten. Een eerste Prostaatinfo 
ZOOM werd georganiseerd op woensdag 20  
januari. 

 De moderator was Dr. Bruno Mortelmans en 
er werden 3 sprekers uitgenodigd: de voorzitter 
van ‘Wij Ook’, Dhr André Deschamps, die een 
studie besprak over de klachten na een radicale 
prostatectomie, Professor Dr. Frank Van der Aa 
die vooral het heelkundige aspect van 
postprostatectomie incontinentie besprak, en Dhr 
Frank Luyts die als patiënt zijn ervaring met 
incontinentie na prostatectomie deelde. 

-Dhr André Deschamps, voorzitter van Wij Ook 
bespreekt de Euproms studie. 

Er was een online bevraging van mannen met 
prostaatkanker die in 19 verschillende talen werd 
gepubliceerd en de antwoorden waren anoniem.  

Het betrof 3000 patiënten uit 25 landen.  

De gemiddelde leeftijd van de ondervraagde 
patiënten was 70 jaar.  

82% leefde nog samen met hun partner, 
hetgeen belangrijk is daar prostaatkanker ook 
door de partner wordt beleefd. 

2/3 hadden één behandeling gekregen, 20% 
twee  behandelingen en de rest had meer 
behandelingen ondergaan. 

 Prostatectomie was de meest voorkomende 
therapie. (60%) 

De belangrijkste nevenwerking na een radicale 
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42% van de patiënten beschouwen deze 
incontinentie als zijnde geen probleem terwijl 41% 
dit een klein tot matig probleem vindt en 17%  als 
een groot probleem. 

58% van de mannen die behandeld zijn voor 
prostaatkanker vertellen dat urineverlies een 
probleem is. 

33% van de mannen die chirurgie 
ondergingen zeggen dat ze geen probleem 
hebben met incontinentie terwijl dit bij 
radiotherapie 52% is.   

Professor Dr. Frank Van der Aa:  
het medisch perspectief bij 
postprostatectomie incontinentie  
Het probleem van incontinentie is 

wat onderschat bij de artsen. 
Inderdaad is bij navraag bij patiënten 
er een hoger percentage incontinentie 
aanwezig . 

Bij een radicale prostatectomie 
worden de prostaat en de 
zaadblaasjes volledig verwijderd en komt men in 
de buurt van de zenuwen en de sluitspieren 
waardoor impotentie en  incontinentie kunnen 
optreden. Soms worden ook bekkenlymfeklieren 
weggenomen, op zich veroorzaakt dit geen 
incontinentie.   

Een deel van het continentiesysteem zal 
beschadigd worden en afhankelijk van de 
agressiviteit van de heelkunde zal dit aanleiding 
geven tot minder of meer ernstige incontinentie.  

Na een radicale prostatectomie zijn er korte- 
en langetermijneffecten. Kortetermijneffecten zijn 
bloedverlies, pijn, urinelekkage, eventueel een 
infectie en werkverlet. 

Langetermijneffecten zijn een verminderde 
continentie, een verminderde potentie, 
lymfoedeem en eventueel moeten er ook 
aanvullende therapieën gebeuren en we moeten  

ook de oncologische resultaten afwachten.  

Wanneer men rekening houdt met de 
prostaatkanker risicogroepen kan men vaststellen 
dat bij een laagrisicokanker er zenuwsparend kan 
geopereerd worden. Bij hoogrisicopatiënten kan 
men niet zenuwsparend werken daar er een 
brede resectie dient te gebeuren. Meestal dient er 
ook een uitgebreide lymfeklierdissectie uitgevoerd 
te worden.  

Bij hoogrisicopatiënten zal er ook meer 
incontinentie en erectiele dysfunctie ontstaan en 
soms zijn er ook aanvullende behandelingen 
nodig. Bij de intermediaire risicogroep noteert men 
bloedverlies en soms wat complicaties terwijl bij 
laagrisicogroepen er soms geen onmiddellijke 
behandeling nodig is.  

Bij gelokaliseerde prostaatkanker is de 
overleving na radicale prostatectomie, 
radiotherapie of actieve surveillance hoog en 
bestaat er de mogelijkheid om een keuze te 
maken uit de verschillende therapieën.  

Er worden regelmatig typische 
vragen gesteld in verband met 
postprostatectomie incontinentie 
- Hoe groot is de kans dat ik postoperatief last 

zal hebben van blijvende stressincontinentie? 

 Persisterende incontinentie zal aanwezig 
blijven bij 4 tot 16%. De leeftijd en de preoperatief 
plasklachten zijn risicofactoren. 

- Tweede vraag: kan ik deze complicaties 
vermijden? 

Neen, maar men dient wel rekening te houden 
met het feit dat chirurgen met een grotere ervaring 
betere resultaten zullen hebben.  

- Derde vraag: is mijn incontinentie het 
resultaat van een slecht uitgevoerde 
prostatectomie?  

Neen, de meeste urologische diensten hebben 
een uitgebreide ervaring met deze ingreep.  

 Hoe ontstaat incontinentie? 
De preoperatieve anatomie van de patiënt zal 

bepalen hoeveel procent van de sluitspier kan  
gespaard blijven.  

Incontinentie kan ontstaan ten gevolge van het 
trauma ter hoogte van de sluitspier, ook door het 
veranderen van de urethrale suspensie en ook 
door het kwetsen van de zenuwen. 

Incontinentie na radicale prostatectomie zal 
vrijwel onmiddellijk optreden terwijl incontinentie 
na radiotherapie soms laattijdig kan optreden, 
soms pas na een jaar. 
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Patiënten die een radicale prostatectomie 
ondergingen en nadien een aanvullende 
bestraling krijgen zullen meer incontinentie 
vertonen dan diegenen die enkel een radicale 
prostatectomie ondergingen. Men zal dus 
afwachten tot de continentie duidelijk verbeterd is 
vooraleer de radiotherapie toe te passen . 

Bekkenbodemspieroefeningen zullen ervoor 
zorgen dat de patiënt sneller continent wordt maar 
het uiteindelijke resultaat zal weinig verschillen.  

Een medicamenteuze behandeling met 
duloxetine (dit is een antidepressivum) zal weinig 
gebruikt worden gezien het beperkt resultaat en 
de belangrijke nevenwerkingen  

Sling-operatie 
De sling-operatie is een suspensie 

(ophanging, bevestiging) ingreep waarbij de 
sluitspier terug op zijn normale plaats komt te 
liggen.  

Deze ingreep kan toegepast worden bij 
patiënten die een matige hoeveelheid urineverlies 
hebben en nog een goede sluitspiercoöptatie 
hebben, dit wil zeggen dat de patiënt in staat 
moet zijn om tijdens de mictie de urinestraal te 
kunnen onderbreken en hij dient ook over een 
adequate blaascapaciteit te beschikken. De sling-
operatie is niet aangewezen bij patiënten die 
bestraald zijn of een strictuurbehandeling hebben 
gehad. 

69% van de patiënten hebben een goede 
continentie na het uitvoeren van een sling-
operatie. Bij zeer ernstige incontinentie is dit 
slechts 51%, na bestraling 47% en bij patiënten 
met een urethra strictuur (plasbuisvernauwing) 
44%.  

Eén op de 5 patiënten kunnen na het 
verwijderen van de sonde niet spontaan plassen. 
Bij de meesten is dit probleem echter volledig 
verdwenen na een maand en kunnen zij nadien 
goed plassen.  

Diegenen die onmiddellijk na het verwijderen 

van de blaassonde niet konden wateren hadden 
echter op lange termijn een gunstig effect en een 
goede continentie.  

Artificiële urinaire sfincter 
Patiënten die niet in aanmerking komen voor 

een sling-operatie kunnen wel behandeld worden 
met een artificiële urinaire sfincter. 

Deze sfincter bestaat uit 3 delen namelijk de 
ballon die in de onderbuik geplaatst wordt, een 
opblaasbare manchet (zoals gebruikt bij het 
meten van de bloeddruk, maar veel kleiner) rond 
de urethra die het urinekanaal toedrukt waardoor 
de urine wordt opgehouden en als derde element 
is er een pompje dat intrascrotaal wordt 
aangebracht. Door te drukken op het pompje in 
het scrotum gaat het vocht in de cuff zich 
verplaatsen naar het ballonnetje. Daardoor wordt 
de urethra niet meer samengedrukt en kan de 
patiënt wateren. Door de hogere druk in het 
ballonnetje zal het vocht nadien terug naar de cuff 
vloeien waardoor deze de urethra terug 
samendrukt en de patiënt continent blijft. 

De meeste patiënten zullen geen tot één 
inlegkruisje dragen na zulke sfinkter implantatie. 
Bij patiënten die een belangrijke incontinentie 
vertonen heeft deze ingreep een goed resultaat. 
Deze ingreep heeft echter geen zin bij patiënten 
met een beperkte incontinentie.  

Ten gevolge van slijtage aan de 
sfinkterprothese zullen er na een aantal jaren 
heringrepen moeten uitgevoerd worden.  

De kans dat de ingreep een slecht resultaat 
heeft is afhankelijk van de ervaring van de chirurg.  

Na de operatie krijgt de patiënt 24 uur 
antibiotica en hij gaat naar huis met een 
gedeactiveerde prothese. Hij vertoont dus nog 
urineverlies. Na 6 weken gebeurt er een 
heropname. Men gaat dan het pompje in functie 
brengen en de werking ervan uitleggen.  

Het is belangrijk dat de patiënt een medische 
identificatiekaart heeft. Deze dient hij te laten zien 
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bij opname in een ander ziekenhuis. Indien men 
daar niet op de hoogte is van de sfinkterprothese 
kan een eventueel onzorgvuldig uitgevoerde 
sondage erosie van de prothese veroorzaken.  

Aan de patiënt moet uitgelegd worden dat hij 
een normaal leven zal kunnen leiden en eventueel 
een inlegkruisje zal moeten dragen. Fietsen is 
mogelijk maar met een aangepast zadel.  

Dhr. Frank Luyts vertelt als 
patiënt zijn eigen ervaring 
Hij onderging op 57-

jarige leeftijd een radicale 
prostatectomie. 

Het bleef enkele 
maanden bij de 
voorgeschreven 
oefeningen voor de 
bekken-bodemspieren, 
die hij zeer ter harte nam. 

Hij kreeg onvoldoende informatie aangaande 
incontinentieproblemen en zijn huisarts gaf 
medicatie tegen plassen, maar met onaangename 
bijwerkingen. Ook op internet was er die jaren 
weinig informatie. Op de websites van de 
ziekenhuizen vond hij onvoldoende inlichtingen. 

De incontinentie bleef 
Men vertelde hem dat hij de 

bekkenbodemspieroefeningen niet juist uitvoerde 
waardoor hij een lange tijd de indruk had dat 
hijzelf de oorzaak was van de persisterende 
incontinentie. De eerste 10 jaren behielp hij zich 
met inlegverbanden. Tot hij voor enkele jaren de 
condoomkatheter ontdekte.  De condoomkatheter 
leidt de urine via een buisje naar een zakje dat 
vastgemaakt wordt aan het onderbeen. 

Het voordeel hiervan is dat dit een zeer grote 
bewegingsvrijheid geeft waardoor hij terug kon 
deelnemen aan het verenigingsleven. Het wordt 
voor 100% terugbetaald. De nadelen echter zijn 
dat er een risico is op een blaasinfectie en 
schimmelinfecties ter hoogte van de penis. 

Onder vrienden wordt er niet over 
prostaatkanker gesproken en zeker niet over 
incontinentie of impotentie. Hij kon er ook moeilijk 
over spreken met zijn huisarts en zijn uroloog.  

De angst dat de omgeving urine zou ruiken is 
psychologisch een groot probleem. Om die angst 
te reduceren is het praten met lotgenoten een 
ideaal middel. De meeste 65 plussers zijn niet 
vertrouwd met een computer of hebben er geen. 
Zij wensen ook geen account aan te maken voor 
lotgenotenforums en ze gebruiken geen facebook. 

 Het lotgenotenforum van ‘Kom op tegen 
kanker’ is in september 2020 opgeheven. Zij 
deelden zelfs mee dat het technische platform 
waarop dit forum draait verouderd is en ze raden 
aan om een account aan te maken bij het 
Nederlandse kanker.nl. 

Op deze site is er een interessante app die je 
kan bijstaan ter voorbereiding van een 
consultatiegesprek in geval van kanker. Er worden 
tips gegeven voor een nog beter contact tussen 
de prostaatkankerpatiënt en zijn specialist of 
zorgverlener. 

Omdat Frank niet kon aanvaarden dat hij zo 
lang heeft moeten zoeken naar de middelen om 
een comfortabeler leven te leiden, heeft hij in 
september 2019 een facebookgroep opgericht  
genaamd ‘prostaatkanker’. Dit is een groep 
uitsluitend voor prostaatkankerpatiënten met 
uitsluiting van artsen, specialisten, verpleeg-
kundigen, kinesisten en medische firma's. Het is 
uitsluitend een mannengroep die zonder hun 
partner vrij kan spreken over de gevolgen van hun 
behandelingen en ingrepen. Eventueel kan er een 
aparte facebookgroep opgericht worden voor de 
partners van de patiënten.  

Epiloog 

Na deze patiëntengetuigenis is het duidelijk 
dat er toch nog onvoldoende informatie wordt 
gegeven aangaande incontinentie.  

Hulp van een prostaatverpleegkundige blijkt 
ook nog grotendeels afwezig te zijn en daarom zal 
er een aanvullende webinar georganiseerd 
worden waar wij vooral het incontinentiemateriaal 
zullen bespreken en de rol 
van de prostaat-
verpleegkundigen.  

De PROSTAATinfo-ZOOM 
kan opnieuw bekenen worden 
op: 

https://vimeo.com/508070084/3ff43a632d 

Verslag Bruno Mortelmans
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Testosteron en 
prostaatkanker 

Voor deze Kos heb ik geopteerd voor een 
relationeel en nogal omstreden onderwerp, 
namelijk de liefde-haat verhouding tussen 
testosteron en prostaatkanker.  

Hypogonadisme 
Ongeveer 70% van alle mannen boven 70 jaar 

lijden aan LOH (‘Late-Onset Hypogonadism’) en 
hebben een verlaagde testosteronspiegel. Met de 
leeftijd stijgt de SHBG (Sex Hormon Binding 
Globuline) spiegel en daalt de concentratie vrij 
testosteron. Deze laatste is dan ook het beste 
criterium bij een klinische evaluatie. 

De IIEF (‘International Index for Erectile 
Function’) is een parameter die de seksuele 
functie in verhouding tot de concentratie vrij 
testosteron weergeeft. 
Vanaf een vrij testosteron 
onder 5.1 nmol/l 
vermindert de seksuele 
functie significant met een 
IIEF score die 15% lager is 
in vergelijking met mannen met een vrij 
testosteron hoger dan 5.1 nmol/l. 

De klinische symptomen waardoor 
hypogonadisme zich manifesteert kunnen zeer 
gevarieerd zijn: van depressie, vermoeidheid, 
slaap- en geheugenstoornissen, tot anemie, 
spierzwakte, verminderde botdensiteit 
(osteoporose), verminderde of afwezige libido, 
erectiele dysfunctie, met ten slotte een weerslag 
op de  gezondheid tot gevolg en hiermee 
aansluitend een verminderde levenskwaliteit en 
welzijnsgevoel. Bij oudere mannen, waar deze 
toestand meestal toegeschreven wordt aan de 
andropauze, gaat dit ook gepaard met een hogere 
kans op metabole afwijkingen zoals hypertensie, 
hyperlipidemie, type 2 diabetes, en obesitas. 
Inname van corticoïden of opiaten kan hier 
bovendien ook een invloed op uitoefenen. 

Het is een vaststaand feit dat de incidentie van 
prostaatkanker stijgt met de leeftijd terwijl de 
testosteronspiegel afneemt met de leeftijd. Mede 
dank zij de verhoogde levensverwachting en de 
toegenomen overlevingsduur bij mannen met een 

In de schaduw van Kos 
Dr. Luc Dewilde
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prostaatcarcinoom (PCa) lijkt een toename van 
het aantal patiënten met hypogonadisme 
(abnormaal laag serumtestosteronspiegel) na het 
ondergaan van een behandeling voor een PCa 
nogal evident. 

Het Dogma van Huggins 
Charles B. Huggins (Nobelprijs 1966 voor 

Fysiologie of Geneeskunde) en Clarence Hodges 
publiceerden in 1941 in Cancer Research een 
artikel over androgeen-ablatie door bilaterale 
castratie of door oestrogeentherapie bij - noteer 
wel! - gemetastaseerd prostaatcarcinoom waarbij 
prostaat-zure-fosfatase in het serum werd 
gemeten. Het is pas later, in 1960, dat Rubin 
H.Flocks antigenen specifiek voor prostaatweefsel 
identificeerde, wat leidde tot de ontdekking van 
het PSA. Zij stelden vast dat de verlaging van de 
testosteronspiegel een regressie van de 
prostaatkanker tot gevolg had, terwijl toediening 
van testosteron de zure fosfatase spiegel deed 
stijgen en de groei van het prostaatcarcinoom 

stimuleerde. Zich op deze 
vastgestelde androgeen-
afhankelijkheid baserende 
was men toen overtuigd 
dat een 
testosteronbehandeling bij 

mannen met PCa gecontra-indiceerd was.  

Lange tijd werd het oorzakelijk verband tussen 
testosteron en prostaatkanker als een dogma 
beschouwd. Maar naast de wijdverspreide 
opvatting dat toediening van testosteron gecontra-
indiceerd is bij prostaatkanker, is er tot nu toe 
echter geen onweerlegbare correlatie gevonden 
tussen een hoge testosteronspiegel en het risico 
op prostaatkanker Evenzo is er ook geen 
overtuigend bewijs geleverd dat een normalisatie 
van de testosteronspiegels  bij mannen met lage 
testosteronwaarden een schadelijk effect zouden 
kunnen hebben op de evolutie van hun ziekte. In 
geen enkele studie werd na een behandeling voor 
prostaatcarcinoom een significante klinische of 
biochemische progressie vastgesteld bij een 
behandeling waarbij testosteron wordt toegediend 
(TRT, ‘testosterone replacement therapy’). Er is 
ook geen associatie vastgesteld tussen 
prostaatkanker en pre-diagnostische 
serumwaarden van vrij testosteron, totaal 
testosteron, dihydrotestosteron (DHT), 
androsteendion, DHEA-S 
(dehydroepiandrosteron-sulfaat), Adiol-G 

Ongeveer 70% van alle 
mannen boven 70 jaar hebben een 

verlaagde testosteronspiegel.
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(metaboliet van DHT), … 

In 2016 heeft P. Boyle een meta-analyse 
gepubliceerd van een aantal studies met 
betrekking op 20.000 mannen in totaal. Wetende 
dat prostaatkanker androgeen-dependent is 
bestond er de bezorgdheid dat kleine, vaak niet 
gedetecteerde tumoren zouden kunnen evolueren 
naar een kwaadaardiger stadium onder invloed 
van exogeen testosteron of zelfs door hoge 
dosissen endogeen testosteron. De conclusie van 
de studie was dat bij patiënten met een lage 
testosteronspiegel het risico op prostaatkanker 
wel hoger was, niet door het endogeen 
testosteron op zich, maar wel eerder ten gevolge 
van metabole stoornissen. Lage 
testosteronniveaus kunnen aanleiding geven tot 
een hoger risico op het ontwikkelen van een 
prostaatcarcinoom met minder goede prognose, 
namelijk een verder gevorderd stadium bij 
diagnose, een meer agressieve tumor (hogere 
Gleasonscores), vaker positieve randen en een 
lagere overleving. De mannen die exogeen 
testosteron als substitutiebehandeling kregen 
hadden geen verhoogd risico op een hoog-risico 
prostaatkanker. 

Bipolaire androgeen therapie 
Er bestaan een hoop studies bij patiënten die 

chirurgisch of met radiotherapie behandeld 
werden voor prostaatkanker en 
testosteronsubstitutie toegediend kregen zonder 
enige evidentie van een hogere kans op recidief. 
Dit is natuurlijk een heel andere situatie dan 
patiënten met bestaande niet behandelde 
kankers, zeker zij met een agressief, 
gemetastaseerd en/of castratie-resistent PCa, 
waarbij vaststaat dat zij wèl schade kunnen 
oplopen met een testosteronsubstitutie. Al zijn er 
enkele studies bij patiënten met een 
castratieresistent PCa die zouden aantonen dat 
testosteron bijdraagt tot een herstel van de 
hormoon-sensitiviteit en dus op die manier slechte 
kankers tot een minder agressief fenotype zou 
kunnen omvormen.  

Zo heeft recent de term ‘Bipolaire Androgeen 
Therapie’ (BAT) opgang gemaakt, een concept 
waarbij op cyclische wijze een snelle 
wisselwerking van hoge en lage bloedspiegels 
testosteron wordt opgewekt door afwisselende 
fasen van  hormonale blokkade en testosteron 
supplementen. Voorafgaande studies op 
weefselculturen hadden aangetoond dat in 
bepaalde gevallen hoge dosissen testosteron in 
staat zijn de groei van prostaatkankercellen stop 
te zetten terwijl normale dosissen testosteron 

integendeel de celgroei stimuleren. Dit concept 
werd toegepast bij een aantal patiënten met een 
gemetastaseerd castratieresistent 
prostaatcarcinoom die hoge dosissen testosteron 
cyclisch toegediend kregen. Er werden bij hen 
lagere PSA waarden vastgesteld en zelfs een 
radiologisch bewezen verkleining van de tumor. 

Het Saturatiemodel van 
Morgentaler 
Alhoewel lage testosteronwaarden 

geassocieerd zijn met een lagere kans op het 
ontwikkelen van PCa, zijn hogere waarden niet 
noodzakelijk geassocieerd met een hoger risico. 
Dit ondersteunt de theorie dat er een 
welomschreven aantal androgeenreceptoren 
(proteïnen die testosteron binden zo dat het actief 
kan zijn) in het lichaam aanwezig zijn. Eens 
volledig opgevuld met testosteron wordt de 
verzadigingsdrempel bereikt en is het om het 
even hoeveel meer testosteron er in het bloed 
circuleert, het kan zich niet meer aan een receptor 
binden en geactiveerd worden. Dit 
saturatiemechanisme zou verklaren waarom hoge 
testosteron niveaus het risico op PCa niet doen 
toenemen daar waar lage testosteronwaarden het 
wel kunnen doen afnemen alhoewel er een hoger 
risico is op een agressieve vorm. Het juiste 
mechanisme weten we nog niet maar het 
suggereert wel dat de testosteronspiegels op zich 
niet alleen de sleutel zijn tot  de ontwikkeling van 
PCa en dat de link tussen mannelijke 
geslachtshormonen en de ontwikkeling van 
kanker wel ingewikkelder is dan we eerst dachten.  

De grote promotor van dit saturatiemodel 
gepubliceerd in 2009 was Abraham Morgentaler. 
Hij was overtuigd dat er een limiet bestond van de 
capaciteit van de androgeenreceptoren en dus 
ook limieten tot waar androgenen de groei van de 
prostaatklier stimuleren. 

Dit was vooral van belang in de periode waar 
het dogma van Huggins, dat stelde dat patiënten 
met PCa geen testosteronsubstitutie mochten 
hebben, wet was. Morgentaler poneerde met zijn 
saturatiemodel dat bij lage concentraties 
androgenen de groei van het prostaatweefsel 
scheen toe te nemen bij toediening van 
testosteron, terwijl de groei van het carcinoom 
deze correlatie niet leek te volgen, maar 
integendeel, eens voorbij een bepaalde waarde, 
a.h.w. “gesatureerd” werd en niet langer 
reageerde op trofische signalen komende vanuit 
het testosteron.  

Dit toont aan dat de groei van de prostaatklier 
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extreem gevoelig is aan variaties in 
androgeengehaltes bij zeer lage concentraties 
maar ongevoelig wordt aan veranderingen bij 
hogere waarden. Dit model is consistent met de 
vaststelling dat androgenen hun uitwerking op de 
prostaat in eerste instantie uitoefenen door 
binding aan de androgeenreceptor (AR) en dat 
een maximale androgeen-AR binding bereikt 
wordt bij serumconcentraties testosteron veel 
lager dan de fysiologische waarden. 
Veranderingen in concentraties serumtestosteron 
onder de grens van de maximale androgeen-AR 
binding zal substantiële veranderingen in de groei 
van het PCa tot gevolg hebben, zoals men bij 
castratie vaststelt, of bij voordien gecastreerde 
mannen bij wie testosteron wordt toegediend. Hier 
tegenover staat dat eenmaal de maximale 
androgeen-AR binding bereikt wordt,  de 
aanwezigheid van bijkomend androgeen weinig 
bijkomend effect zal hebben.  

Dit duidt er klaarblijkelijk op dat er een limiet is 
op de mogelijkheid van de androgenen om de 
groei van PCa te stimuleren. Een saturatiemodel 
gebaseerd op de androgeen-AR binding geeft een 
voldoende verklaring om hiermee rekening te 
houden als men de dramatische effecten ziet van 
castratie en de heel kleine impact van toediening 
van testosteron bij niet gecastreerde mannen. Het 
saturatiemodel heeft sinds zijn publicatie stilaan 
meer gehoor gekregen. Toch is voorzichtigheid 
geboden en kan dat saturatiemodel in vraag 
gesteld worden. 

In een recente prospectieve studie bij 854 
patiënten die een robot-geassisteerde radicale 
prostatectomie hadden ondergaan vertoonden 
18% nadien hypogonadisme met een lage 
plasmaconcentratie vrij testosteron  en SHBG. 
Een substitutietherapie werd toegediend en de 
mannen werden 3 jaar gevolgd. De frequentie van 
biochemisch PCa recidief één jaar postoperatief 
was beduidend lager en de tijd tot biochemisch 
recidief tijdens de drie jaar follow-up significant 
langer. Testosteron verlaagde bij deze mannen 
significant de incidentie van biochemisch recidief 
reeds vanaf het eerste jaar na de behandeling en 
verlengde de tijd tot optreden van een 
biochemisch recidief met gemiddeld 1.5 jaar. 

Besluit 
Testosteronsupplementen bij mannen met een 

lage testosteronspiegel en een normale PSA 
verhogen het risico op prostaatcarcinoom niet. 
Een hele generatie mannen met PCa die in het 
verleden chirurgisch of medicamenteus (ADT, 
androgeen deprivatie therapie) gecastreerd zijn 

geweest zijn niet aan hun PCa overleden maar, 
en soms zelfs vroeger, aan een cardiovasculaire 
of metabole oorzaak ten gevolge van de zeer lage 
testosteronspiegel die tot metabole aandoeningen 
zoals o.a. diabetes, hypercholesterolemie of mid-
abdominaal vet predisponeert en reeds bestaande 
metabole ziekten significant verergert. 

Bij laagrisico patiënten zou een 
testosteronsubstitutie na een behandeling wel 
aangewezen zijn en een recidief kunnen uitstellen. 
Waar testosteron de kanker op zich niet per se 
geneest, kan het de groei ervan bij recidief 
vertragen. De BCR (‘Biochemical Cancer 
Recurrence’) vermindert hierbij significant met een 
gemiddelde winst van 1.5 jaar. De mannen die 
een substitutietherapie kregen tot 1 jaar na hun 
ingreep vertoonden postoperatief een sneller 
herstel van hun erectiele functie, en dit werd ook 
vastgesteld bij de mannen die vóór de operatie 
reeds een onvoldoende erectie vertoonden. Men 
zou zelfs durven vooropstellen dat ook een 
profylactische toediening van testosteron 
preoperatief wenselijk zou kunnen zijn om de 
invloed van hypogonadisme op de seksuele 
functie na de behandeling te verkleinen.  

Betekent dit een einde van een dogma en is 
het taboe van Huggins op de helling? Misschien, 
maar we moeten voorzichtig blijven en de vraag of 
testosteron de ontwikkeling van prostaatkanker al 
dan niet stimuleert blijft tenslotte nog 
controversieel. In ieder geval moeten we zeker 
verder het potentiële nut van supplementen 
grondig onderzoeken en evalueren bij bepaalde 
patiënten met PCa. De behandelingsmethodes 
moeten zeker niet veranderd worden, maar we 
moeten ons toch vragen beginnen stellen rond het 
taboe over het gebruik van testosteron bij de 
behandeling van PCa, zeker voor laagrisico 
patiënten na radiotherapie of chirurgie. Een 
selectie van de juiste patiëntengroep is wel steeds 
primordiaal. Alhoewel er geen eensluitend 
verband is aangetoond tussen de totale 
testosteronspiegel en het risico op PCa, zou een 
hogere concentratie vrij testosteron wel kunnen 
correleren met een hoger risico op een agressieve 
kanker bij oudere mannen. En men heeft ook een 
verband kunnen leggen tussen een lage 
serumtestosteronspiegel en een agressieve tumor 
bij patiënten met PCa die nog niet werden 
behandeld.  

Het is in ieder geval veiliger testosteron enkel 
te gebruiken bij mannen die na een chirurgische 
of radiotherapeutische behandeling in remissie 
zijn. Bij castratieresistente patiënten is de 
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toediening van hoge dosissen testosteron 
merkelijk risicovoller. In ieder geval moet de 
patiënt steeds strikt van nabij gevolgd worden met 
PSA bepaling, rectaal onderzoek, transrectale 
kleuren Doppler echografie, of multi-
parametrische MRI.  

De EAU raadt trouwens aan bij reeds 
behandelde patiënten voor laag risico 
prostaatkanker zeker één jaar te wachten 
alvorens met een substitutiebehandeling te 
starten. Bij patiënten met een onbehandelde 
prostaatkanker wordt een dergelijke behandeling 
afgeraden. 

Epiloog  
Beste vrienden, nu ik mijn operatie-

instrumenten sedert reeds meer dan 8 jaar heb 
opgeborgen en mijn min of meer witte doktersjas 
zes maanden geleden definitief aan de kapstok 

heb gehangen meen ik dat de tijd gekomen is om 
Kos stilaan te verlaten, het eiland waar ik mij 
gedurende vijf jaar in de schaduw van de boom 
van Hippocrates mijmerend heb neergevleid en 
een poging ondernomen heb om in deze rubriek 
een bescheiden opvolger te zijn van Prof. Dr. 
Louis Denis die deze gestart heeft in 2009. Onder 
de wijze en universele slagzin “Berokken geen 
schade aan uw patiënten” is het vanaf het prille 
begin steeds zijn betrachting geweest om in elk 
nummer van PROSTAATinfo ‘een idee te 
formuleren om niet alleen de voordelen maar ook 
de nadelen van de geneeskunde/kunst in haar 
ontelbare facetten voor te stellen’ (sic). Ik hoop 
dat ik hem en de lezers daarin niet ontgoocheld 
heb en ik druk de warme wens uit dat mijn 
opvolger verder in de schaduw van de boom zal 
blijven schrijven, Hippocrates indachtig. 

 

PROSTAATinfo 20(2021)1 p-17

Inflammatoire verschijnselen, 
moeheid en depressie 
Blokkering van het testosteron bij patiënten 

hormonaal behandeld met ADT (Androgeen 
Deprivatie Therapie) voor prostaatkanker kan 
verantwoordelijk zijn voor een toename van 
inflammatoire reacties in het lichaam. Als gevolg 
hiervan kunnen symptomen optreden zoals 
slaapstoornissen, vermoeidheid, depressieve 
verschijnselen en cognitieve stoornissen. Verdere 
studies moeten uitmaken of anti-inflammatoire 
medicatie en lichamelijke activiteit (Feel+) hierbij 
kunnen helpen.  

https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/1
0.1002/cncr.33397 

 

Eerste orale hormonale medicatie 
voor gevorderde prostaatkanker 
Het Amerikaanse voedsel- en 

geneesmiddelenagentschap (FDA, Food and 
Drug Administration), het equivalent van ons 
FAGG (Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) 
heeft recent een eerste orale hormonale medicatie 
voor gevorderde prostaatkanker goedgekeurd, 
relugolix (Orgovyx°) 120mg tabl., éénmaal daags. 
Het is  een GnRH (Gonadotropin Releasing 

Hormone) receptor antagonist. De mogelijke 
bijwerkingen zijn deze van de inspuitbare LHRH-
producten. Het grote voordeel van deze orale 
medicatie is dat de patiënt zich niet meer hoeft te 
verplaatsen voor zijn periodieke inspuiting.  

https://www.fda.gov/news-events/press-
announcements/fda-approves-first-oral-hormone-
therapy-treating-advanced-prostate-cancer 

 

Tamsulosine als behandeling van 
overactieve blaas (OAB) bij 
mannen 
Een studie met de alfa-blokker tamsulosine 

belooft hoopvolle resultaten voor de behandeling 
van overactieve blaas bij mannen. Er werd een 
significante daling vastgesteld van de 
mictiefrequentie, de urgency scores en de 
nycturie. De verbetering van de OAB symptomen 
waren niet afhankelijk van de aanwezigheid of de 
ernst van symptomen suggestief voor een 
benigne prostaathyperplasie. Verder onderzoek 
dient deze eerste resultaten nog te bevestigen. 
Tamsulosine zou dan als startbehandeling kunnen 
gegeven worden bij overactieve blaas bij mannen. 

Reuters Health 29.01.2021 

 

Verband tussen MRI en klinische 
evolutie bij patiënten met PCa met 
Gleasonscore 1 
Mannen met een prostaatcarcinoom met 

Kort 
Dr. Luc Dewilde 
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Gleasonscore 1 waarbij een significant klinische 
ziekte wordt vermoed na een positieve 
multiparametrische MRI hebben een significant 
hoger risico om een herziening van de score naar 
boven toe te krijgen bij biopsie, en een ongunstig 
risico van hun ziekte te ontwikkelen op het 
ogenblik van een radicale prostatectomie. 
Patiënten met een prostaatcarcinoom met 
Gleasonscore 1 ondergaan dus best, vooraleer 
een keuze te maken voor hun behandeling, een 
herevaluatie met een multiparametrische MRI. 

J. Urol. 2020; 204(6): 1187-1194 

 

Lichaamsbeweging en sport, een 
kwestie van volksgezondheid 
Tijdens de eerste zowel als tijdens de tweede 

lockdown is vastgesteld dat veel patiënten met 
chronische aandoeningen niet op raadpleging 
komen. Dit doet veronderstellen dat na de 
pandemie de toestand op gezondheidsvlak sterk 
zal verslechten. Een belangrijk aspect in dit 
verband is fysieke activiteit. 

Meer dan 12% van de Belgen zit per dag 
meer dan 8,5 uur. De WHO beveelt echter aan 
volwassenen minstens 2,5 uur per week matige 
lichaamsoefeningen te doen. Lichaamsactiviteit 
verhoogt aanzienlijk de levensverwachting en de 
levenskwaliteit (QOL, Quality of Life). Het werkt 
preventief, niet enkel voor cardiovasculaire 
aandoeningen, diabetes type 2 en een aantal 
kankers. Het versterkt ook ons afweersysteem en 
heeft een anti-inflammatoir effect. Een sedentaire 
levensstijl is de vierde belangrijkste factor in de 
cardiovasculaire mortaliteit. Dus, nu meer dan 
ooit: bewegen, bewegen, bewegen! Een reden te 
meer om u aan te sluiten bij Feel+. 

UroLogic 17.12.2020 

 

Diagnostische straling en 
testiskanker 
Blootstelling aan radiologische straling door 

radiografie of CT scan  onder de middel voor een 
diagnosestelling kan het risico op germinale 
testistumoren verhogen. Ook bij radiografische 
onderzoeken met bariumlavementen werd dit 
vastgesteld. De voorbije 40 jaar is de incidentie 
van testiskanker verdubbeld, de diagnostische 
beeldvorming is toegenomen met een factor x20. 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1
371/journal.pone.0239321 

 

Toename van oncologische 
heelkunde met meer dan 50% in 
de komende 20 jaren 
Men verwacht dat de vraag voor een 

chirurgische ingreep bij kanker in de komende 20 
jaren zal stijgen van 9.06 miljoen naar 13.82 
miljoen. Dit volgens de berekeningen van het 
aantal te verwachten nieuw gediagnosticeerde 
kankers die een heelkundige ingreep vereisen, op 
basis van de regerende klinische guidelines en 
epidemiologische bevolkingsdata’s in 183 landen. 
De sterkste relatieve stijging zal men vaststellen in 
34 lage inkomenslanden.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33485458/ 

 

Mediterraans dieet kan het risico 
op progressie van PCa 
verminderen 
Mannen met een laagrisico gelokaliseerde 

prostaatkanker (Gleasonscore 1 of 2) waarvan de 
eetgewoonten de basisprincipes van een zuiders 
of Mediterraans dieet benaderen hebben een 
beter ziekteverloop. Een dieet dat meer fruit, 
groenten, peulvruchten, granen en vis omvat heeft 
tot gevolg een verminderd risico van 
groeitoename van hun prostaatkanker of om een 
actieve behandeling te moeten overwegen. 
Daarenboven is een Mediterraans dieet dat rijk is 
aan plantaardige voedingstoffen, vis en een 
gezond evenwicht aan mono-onverzadigde vetten 
gelinkt aan een lager risico voor kanker in het 
algemeen, cardiovasculaire aandoeningen en 
mortaliteit.  

https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/e
pdf/10.1002/cncr.33182 

 

MRI onderschat vaak de 
tumorgrootte bij prostaatkanker 
Bij een Nucleaire Magnetische Resonantie 

(NMR of MRI) scan wordt de grootte van een 
prostaattumor vaak onderschat, wat kan leiden tot 
onder-behandeling. Er werd vastgesteld dat hoe 
kleiner de radiologische tumorgrootte en hoe lager 
de PI-RADS score, hoe hoger de graad van 
onderschatting bij MRI is. (Met de PI-RADS score 
of Prostate Imaging Reporting and Data System, 
ingedeeld van 1 tot 5, geeft de radioloog aan wat 
de kans is op aanwezigheid van prostaatkanker).  
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Daarom moet bij de behandeling van kleine 
prostaattumoren bij radicale prostatectomie 
rekening houden met een bredere ablatie marge. 

https://www.auajournals.org/doi/10.1097/JU.00
00000000001389 

Kortdurende radiotherapie voor 
hoogrisico prostaatkanker veilig 
en effectief 
De inkorting van een klassieke 35-dagen 

behandeling stereotactische radiotherapie (SBRT) 
voor prostaatkanker tot een 5-daagse behandeling 
met hogere dosissen is even veilig en effectief als 
een klassieke radiotherapeutische behandeling. 
Voor mannen met een laag en intermediair-risico 
prostaatkanker was men hier reeds van overtuigd. 
Een recente studie bij patiënten met een 
agressieve hoog-risico prostaatkanker toonde een 
biochemisch hervalvrije overleving op 4 jaar van 
81.7% en een metastasevrije overleving op 4 jaar 
van 89.1%. Ook de toxiciteit bij de behandeling 
was beperkt. 

https://www.redjournal.org/article/S0360-
3016(21)00068-7/pdf 

 

Aanvullingen aan ADT nuttig bij 
behandeling van gemetastaseerd 
PCa (mCSPC) 
mCSPC is geassocieerd met een hoge 

mortaliteit, de 5-jaars overlevingstijd bedraagt 
slechts 30%. De meta-analyse omvatte gegevens 
van 7 studies met in totaal meer dan 7200 
patiënten die docetaxel, abiraterone acetaat, 
apalutamide of enzalutamide kregen bovenop hun 
ADT (Androgeen Deprivatie therapie) 
behandeling. Abiraterone acetaat (Zytiga°) en 
apalutamide (Erleada°) gaven de beste resultaten 
war betreft uitstel van progressie van de ziekte en 
toename van de overlevingsduur samen met een 
relatief laag risico op ernstige bijwerkingen. 
Alhoewel toediening van docetaxel (Taxotere°) 
bovenop ADT ook goede resultaten opleverde, 
was dit product geassocieerd aan een hoog risico 
op ernstige bijwerkingen. 

Reuters Health 21.01.2021
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IN MEMORIAM  
De redactie van PROSTAATinfo vernam het 

overlijden van de heer Willy De Winter, 
echtgenoot van mevrouw Mieke Vogels. 

 

Mevrouw Vogels heeft einde 2018 een 
getuigenis gegeven tijdens één van onze Café 
Santé's. De getuigenis betrof een omstandige 
beschrijving van de gevolgen van de 
prostaatkanker waarmee het gezin De Winter-
Vogels reeds meer dan tien jaar geconfronteerd 
werd. De aanwezigen waren lotgenoten die haar 
getuigenis enorm hebben geapprecieerd.  

Graag zouden we dan ook onze diepe 
deelneming in droefheid uiten ten overstaan van 
mevrouw Vogels. 

Dit was Willy De Winter zijn laatste wens: 

‘Ik leef al 12 jaar samen met een vriend. Zijn 
naam? 

P.T.K., Pros Taat Kanker. 

Een vriend? 

Ja, zeker geen vriendin, want hij is 
allesbehalve lief, teder en zacht. Daar is mijn 
Mieke voor. 

Een vriend? 

Ja, wat moet je anders bij een uitgezaaide 
kanker? ‘If you can’t beat them, join them.’ En 
P.T.K. werd in de watten gelegd: een pilletje 
hier, een spuitje daar, een bestraling ginder en 
een chemo hier en een drietal operaties 
bovenop, dit alles om toch zo goed mogelijk 
voor hem te zorgen. 

Een vijand maakt je boos, opstandig en 
ongelukkig. En van een vriend verdraag je veel 
... 

Het ga jullie allemaal goed. Dit is mijn laatste 
wens en groet. Dat er maar een mens zo lief 
had als ik jou.’ 
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10 januari 2019 – Jaarlijkse check-up en 
bloedcontrole bij de huisarts. Ik voel me goed in 
mijn vel, ben 67 jaar en sinds januari 2013 ben ik 
op pensioen na een loopbaan als 
planningsverantwoordelijke. 

Ik deed mijn job heel graag, was streng 
voor mezelf en voor mijn collega’s 

15 januari 2019 – Kopie bloedonderzoek 
ontvangen, PSA-waarde is 6.57, bovengrens mag 
maximum 4.50 zijn, enige ongerustheid steekt de 
kop op, gebeld met de huisarts die mij de raad 
geeft een uroloog te raadplegen om een 
echografie te nemen.  

Ik was nooit ziek, ik was een gezonde man 

16 januari 2019 – Na een nachtje met weinig 
slaap en veel gepieker een afspraak gemaakt bij 
de uroloog, eerste vrije plaats de week nadien op 
de 25e in de namiddag. 

25 januari 2019 – Op raadpleging bij de 
uroloog, een heel beminnelijk man. Wat volgt is 
rectaal toucher van de prostaat en een echografie. 
De uroloog kijkt bedenkelijk naar het scherm, ik kijk 
mee maar zie enkel een grote grijze massa als 
beeld. Geen paniek, maar toch zou hij voor alle 
zekerheid liefst een MRI-scan nemen. MRI-
planning zit bomvol, wachten tot 20 februari. Niet 
erg, in deze tussentijd kan ik mij laten informeren 
over prostaatproblemen. 

Niets kan je sociale netwerk thuis vervangen, 
blij dat ik goed omringd ben. Hoe los je dat op als 
je niemand hebt? 

20 februari 2019 – Eindelijk de langverwachte 
MRI-scan.  

21 februari 2019 – Na 1 dag kan ik al bij de 
uroloog langsgaan om de uitslag van de MRI-scan 
te “bespreken”. Ik krijg het benauwd want de 
volgende stap is een punctie/biopsie van mijn 
“zieke” prostaat. Van enige geruststelling is geen 
sprake meer. Allerlei “erge” scenario’s flitsen op in 
mijn brein; de ene al gruwelijker dan de andere. 
Intussen proberen mijn echtgenote en mijn 
kinderen mij gerust te stellen: “het zal allemaal wel 
zo erg niet zijn, ze kunnen al veel tegenwoordig, 
enz…”. Ik zie het met lede ogen aan en pieker er 
voort op los. 

Gelukkig zijn de gezondheidsvoor-
zieningen in België van een ongelooflijk niveau 

4 maart 2019 – Tijd voor de punctie. Samen 
met de uroloog maken we vooraf enkele grapjes 
hierover, maar echt op mijn gemak ben ik toch niet. 

Mijn verhaal 
DVDB
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Bang geweest voor niets, punctie is vrij pijnloos 
verlopen. Enkel het sissend geluid van het 
apparaat waarmee kleine stukjes uit mijn prostaat 
werden genomen om de biopsie uit te voeren 
herinner ik mij nog levendig. 

Positivisme kan veel beïnvloeden in de 
goede zin 

11 maart 2019 – Het verdict valt – ik heb 
prostaatkanker. Mijn eerste gedachte: ik ga dood. 
Tweede gedachte: geen tijd te verliezen, morgen 
een botscan, overmorgen een CT-abdomen-scan 
en bespreking van mijn “geval” in het MOC 
(Multidisciplinair Oncologisch Consult). Het 
wachten op de resultaten vind ik het ergste want 
het “vonnis” hangt als een zwaard boven je. 
Dringend herpakken, hoor. Dezelfde avond bel ik 
mijn kinderen en mijn schoonouders met het 
“nieuws”.  

Wat ik nu doormaak doet me weer beseffen 
wat we aan elkaar hebben. Je staat weer stil bij 
wat echt belangrijk is 

26 maart 2019 – Nieuwe consultatie bij mijn 
uroloog. De vriendelijke man doet zijn uiterste best 
om mij op mijn gemak te stellen en …. hij slaagt 
daar direct wonderwel in want het goede nieuws is 
dat er geen uitzaaiingen te zien zijn. Samen met 
mijn echtgenote luisteren we erg gespannen naar 
hetgeen de uroloog en het MOC als eindresultaat 
naar voor brengen. We bekijken samen het 
eindrapport aan de hand van gestegen PSA-
waarde van 6.57 ng/ml, prostaatvolume 48 ml, 
MRI-scan, de prostaatpunctiebiopten, de botscan 
en de CT abdomen. De conclusie: gelokaliseerd 
prostaatcarcinoom, Gleasonscore 4+4=8. Beleid: 
radicale prostatectomie. In mensentaal: mijn zieke 
prostaat moet er uit. Mijn uroloog stelt een 
laparoscopische robot-geassisteerde radicale 
prostatectomie voor, in de volksmond operatie met 
de robot. Hij legt mij de voordelen t.o.v. een 
klassieke ingreep uit. Allerlei gedachten schieten 
mijn netvlies voorbij, in de achtergrond hoor ik iets 
over …. minder bloedverlies, kortere 
ziekenhuisopname, 4 kleine gaatjes en 1 groter 
“gat” in de buik i.p.v. een buiksnede. En het 
fenomeen bijwerkingen hoor ik het me zelf vragen, 
hoe zit het met de incontinentie en de impotentie 
na deze radicale ingreep. Voor het 
incontinentieprobleem wordt uitleg gegeven over 
het adequate gebruik van de bekkenbodemspieren 
en voor de eventuele impotentieproblemen moet 
het resultaat van de operatie afgewacht worden, 
maar daar zijn er ook diverse oplossingen mogelijk. 
So far, so good, op naar de operatie. 

Mensen durven niet praten over incontinentie 
en dat is meteen ook de reden waarom de 
onwetendheid en het schaamtegevoel zo groot zijn 

4 april 2019 – Bij de huisarts om mijn 
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“operatiedossier” in orde te stellen. Mijn PSA-
waarde is intussen gestegen tot 6.85. Het is 
aftellen naar 29 april. 

Het woord kanker wil ik zo veel mogelijk 
vermijden , maar hoe je het ook draait of keert , er 
zit iets in je en je wilt dat er zo snel mogelijk uit 

28 april 2019 - Mijn dochter brengt mij en mijn 
echtgenote met de wagen naar het ziekenhuis 
waar ik om 16u verwacht wordt. Mijn gedachten 
zijn bij mijn zoon die op hetzelfde ogenblijk het 
Belgisch ploegenkampioenschap triatlon betwist in 
Doornik. Wat was ik er graag bijgeweest. Mocht ik 
zelf kiezen, ik zou het wel geweten hebben. Wat 
ben ik fier op mijn dochter en zoon en de drie 
kleinkinderen om hun steun in deze moeilijke 
momenten. En natuurlijk op mijn lieve echtgenote 
want mijn kanker raakt mijn hele gezin, ze moeten 
het ook een plaats geven. In het ziekenhuis wordt 
geen tijd verloren. Ik krijg ter voorbereiding van de 
operatie een flinke scheerbeurt, er wordt de maat 
genomen voor mijn TED-kousen en ik krijg een 
bezoekje van de anesthesist die mij enkele vragen 
stelt. Tot hier toe werd ik nog maar eenmaal 
geopereerd, eind de jaren tachtig, toen was een 
achillespeesruptuur mijn deel wat overigens ook 
het einde van mijn voetbalcarrière was. De rest 
van de avond heb ik een gezellige babbel met mijn 
kamergenoot, de verwachte stress voor de 
operatie was ver weg. 

Men vraagt mij altijd hoe ik me voel , “oe est” , 
maar nooit vragen ze aan mijn echtgenote hoe ze 
alles ervaart, wat haar emoties zijn 

29 april 2019 – D-day. Vandaag onderga ik een 
RALP (Robot Assisted Laparocopic radical 
Prostatectomy). Normaal was het vanavond de 3-
maandelijkse bloedinzameling in mijn dorp. Ik 
ben/was een trouwe bloeddonor, wat vind ik het 
spijtig dat ik er niet bij kan zijn. Zelf wil ik altijd de 
zorgen van anderen verlichten, maar nu sta ik er 
efkes alleen voor. Om 10u15 word ik naar de 
operatiezaal gebracht, de verpleging was heel 
attent en vriendelijk, de chirurg die de ingreep zou 
uitvoeren zei dat hij zijn best zou doen. Het 
volgende moment was ik in een diepe slaap 
verzonken. Bye, bye prostaat, mijn 2e leven kan 
beginnen. Na een woelig ontwaken met een 
blaassonde in mij (de eerste keer), werd ik goed 
opgevangen door mijn kamergenoot en bekeken 
we samen een spannende aflevering van “De Mol” 
waarna we tot middernacht filosofeerden over van 
alles en nog wat. Het kort bezoek tussenin van 
echtgenote en zoon deed deugd en gaf mij veel 
verse moed. 

Ik maak mijn persoonlijke strijd openbaar en 
daar krijg ik heel goede reacties op , vooral van 
mensen van wie ik het minst verwachtte 

1 mei 2019 – 2 dagen na mijn operatie mag ik 

naar huis. Er hebben zich geen postoperatieve 
problemen gesteld. De “spannende” TED-kousen 
moet ik zeker ’s nachts nog enkele weken dragen. 
Overdag mag ik ze eventueel uitlaten op 
voorwaarde dat ik voldoende mobiel ben. De 
venijnige spuitjes die de bloedstolling tegengaan 
krijg ik er gratis bij: Clexane 40 mg de eerste 10 
dagen na de operatie, Clexane 60 mg de volgende 
10 dagen. En dit 2x daags. Ik zal de lieve 
thuisverpleegster, tevens buurvrouw, meer zien 
dan mij lief is. Mijn lichaam geeft aan dat ik moet 
rusten en er is een beetje geklungel met de zakken 
die mijn urine opvangen via mijn blaassonde. Dat 
ik daarvan maar rap verlost ben. 

Je kan je niet de hele tijd sterk houden , 
het is ook niet niks wat je overkomt 

3 mei 2019 – Spannend bezoek bij de uroloog, 
nakijken of er geen lekkages zijn na de operatie. 
Niets te zien op de beelden, de hechting tussen 
blaas en sluitspier is ok. De blaassonde krijgt van 
de uroloog zijn fiat om mijn lichaam te verlaten. 
Een attente verpleegster voert dit werkje 
professioneel en pijnloos uit. Nu kan mijn 
revalidatie echt beginnen. Voorzien van de nodige 
“bescherming” gaan we blijgezind naar huis. 
Voorbarig gejuich want er komt een zondvloed op 
me af, mijn ultieme schrikbeeld van het niet baas 
zijn over mijn eigen blaas doemt op. De volgende 
dagen is het een zoeken en tasten hoe daarmee 
best om te gaan. Ik maak mij nerveus en bel 
ontredderd naar mijn uroloog, deze stelt mij gerust 
en wil mij zeker eens live zien zo spoedig mogelijk. 

Nazorg is belangrijk, niet enkel de 
medische 

8 mei 2019 – Ik doe een plastest bij de uroloog. 
Verleden week werd de sonde verwijderd, en heb 
ik volgens hem hierna wat stressincontinentie, 
daarover maak ik mij heel ongerust. Onterecht, 
want de flow is normaal en er is geen residu na het 
plassen. Hij geeft mij de nodige uitleg betreffende 
deze stressincontinentie en alle nabehandelingen 
worden nog eens overlopen. Na dit gesprek ben ik 
gerustgesteld en mag ook de kine opgestart 
worden. Op 10 mei kan ik gelukkig al terecht bij de 
kinesist voor de eerste sessie “oefenen 
bekkenbodemspieren”. 

Ik voel me snel moe , moet leren doseren 

13 juni 2019 – De kinesist schrijft haar eerste 
verslag voor de uroloog want ik wordt 6 weken na 
de operatie bij hem verwacht op 14 juni om mijn 
revalidatie en vooral mijn PSA-waarde te 
bespreken. Bloednerveus kijk ik uit naar deze 
ontmoeting. Mijn kinesist schrijft aan mijn uroloog: 
“In het algemeen kunnen we een lichte progressie 
waarnemen, het urineverlies is nog zeer 
uitgesproken. Patiënt  is zeer sociaal geëngageerd 
maar zijn huidige incontinentie is beperkend in zijn 
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participatie. We blijven verder werken met de 
biofeedbacktherapie, de SANS-therapie in het 
beogen van een grotere blaascapaciteit en 
eventueel het opstarten van elektrostimulatie. Ik 
volg graag uw advies inzake behandeling verder 
op”. 

De dagen en nachten voor een consultatie bij 
de uroloog pieker ik veel, voor de rest probeer ik 
gewoon door te gaan met mijn leven 

14 juni 2019 – Langverwachte afspraak bij de 
uroloog. Heel goed nieuws: mijn PSA is 
onmeetbaar, kleiner dan 0.03. Proficiat zegt de 
uroloog en we geven elkaar de hand. Euforisch 
gevoel bij mezelf en mijn echtgenote, we zijn op de 
goede weg naar genezing. Nu enkel nog afgeraken 
van het vervelende urineverlies. Tena level 3 doet 
nochtans hard zijn best om mij “droog” te voelen. 
Er wordt beslist om elektrostimulatie op te starten. 
Niet zo leuk want bij elektrostimulatie van de 
bekkenbodem maakt de bekkenfysiotherapeut 
gebruik van een anale stift. 

Bij elektrostimulatie worden de zenuwvezels in 
de bekkenbodem gestimuleerd met milde 
elektrische prikkels. Enkele dagen later volgt al 
mijn eerste sessie met elektrostimulatie bij de 
kinesist. Er zullen er nog veel volgen. Ook het 
erectieprobleem komt aan bod, maar snel blijkt al 
duidelijk dat ik daar voor het moment geen 
interesse in heb. Misschien binnen 3 maanden. 

13 september 2019 – Volgende afspraak bij de 
uroloog. Weer goed nieuws: mijn PSA is terug 
onmeetbaar kleiner dan 0.03. Doe zo voort zegt de 
lieve man. Zal ik zeker doen. En dank u voor de 
vele “menselijke” contacten, ze zijn als het ware 
een springplank voor mij. Over springplank 
gesproken: ter stimulatie van mijn erecties wordt 
Tadalafil voorgeschreven. Met de hint erbij dat ze 
in Frankrijk goedkoper zijn dan bij de apotheek in 
België. Auchan, here I come. Iedere week heb ik 
trouw afspraak bij de kine, thuis of gelijk waar het 
enigszins past doe ik extra de oefeningen om de 
bekkenbodemspieren te verstevigen, want 
niemand ziet of hoort toch met wat ik bezig ben. 
Tena is teruggevallen tot 1 band per dag en is een 
gewoon “onderdeel” geworden van mijn revalidatie. 
De haat-liefdeverhouding is verdwenen. 

Bekkenbodemoefeningen kan je gelijk wanneer 
en overal doen, zelfs tijdens een vergadering of 
terwijl je in de supermarkt boodschappen doet 

7 januari 2020 – Dju toch, op de kopie van mijn 
bloedonderzoek lees ik PSA 0.04. Ongeloof alom, 
wat is er aan de hand. In paniek bel ik naar mijn 
uroloog en we maken een afspraak om elkaar te 
zien op 13 januari. Zware klop! 

Maar toch direct het besef dat er velen zijn 
die nog harder getroffen zijn 

13 januari 2020 – De uroloog vertelt over een 

recidief. Het is de eerste keer dat ik dat woord 
hoor, maar is in feite het opnieuw optreden van 
een ziekte, nadat deze een tijdlang verdwenen 
leek. De theoretische uitleg klinkt verdomd mooi, 
maar wat heb ik daar aan!! We spreken terug af 
binnen 3 maanden. 

Prostaatkanker is de meest voorkomende 
kanker bij mannen, een eenvoudige test kan veel 
leed voorkomen 

20 april 2020 – Bijna 1 jaar geleden onderging 
ik een robot-geassisteerde laparoscopische 
prostatectomie en jammer genoeg is mijn PSA nu 
discreet terug aan het stijgen. In januari 0.04 ng/ml, 
nu drie maanden later 0.12 ng/ml. In overleg met 
de uroloog wordt beslist niet meteen over te gaan 
tot externe radiotherapie maar een PSMA-scan te 
plannen. Hij en ik willen weten wat en waar het zit. 
Ik kom op een wachtlijst voor de PET-scan. 

Intussen zitten we volop in de Coronacrisis. Het 
dagelijks leven van iedereen wordt op zijn kop 
gezet en voorlopig weet niemand wanneer we 
onze vrijheid terugkrijgen. Ik stel mij een beetje 
vragen over een mogelijk sociaal isolement. 
Voorlopig hebben alle maatregelen hierrond nog 
niet geleid tot beperking of uitstel van consultaties 
en/of eventuele scans. Het grote nadeel is dat ik 
overal alleen, zonder mijn echtgenote, naar elke 
raadpleging of scan moet. Niet leuk maar het is 
niet anders! De algemene gezondheidstoestand 
van de bevolking primeert. 

Vroeger dan verwacht krijg ik een telefoontje 
van het ziekenhuis waar de PSMA-scan zal 
worden uitgevoerd dat ik verwacht wordt op 15 
mei. Enkele praktische gegevens worden mij 
meegedeeld, ik moet 6 uur voor het onderzoek 
nuchter zijn en de tijdsduur van de scan bedraagt 
2,5 uur. 

19 mei 2020 – Afspraak met mijn vertrouwde 
uroloog. De PSA-waarde is intussen voor de 3e 
maal gestegen nu 0.19 ng/ml. We bespreken het 
resultaat van de PSMA PET-scan en daaruit blijkt 
dat er, en ik citeer: “een intens capterende klier 
zichtbaar is in het pararectale vet links als verdacht 
te beschouwen”. Deze scan zal besproken worden 
in de MOC waarbij de eventuele operabiliteit zal 
nagegaan worden. Eensklaps worden de nog 
zeldzame stressincontinentie en de 
erectieproblemen ver achteruit geschoven want ik 
ben terug ziek. 

Op de MOC van 20 mei wordt een 
klierevidement voorgesteld, en op de consultatie 
van 25 mei wordt mij dat meegedeeld. Een nieuwe 
operatie komt uit de bus - staat mij te wachten - en 
we spreken hiervoor een datum af : 22 juni. 
Officieel heet de ingreep: salvage lymfadenectomie 
via laparotomie. Mijn grootste vrees is niet dat mijn 
buik hiervoor wordt opengesneden maar dat alle 
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voorgaande inspanningen om mijn incontinentie te 
bedwingen allemaal voor niets zouden zijn 
geweest. 

Als de gedachte aan K me te veel wordt, duik 
ik in de persoonlijke verhalen van de dappere 
soldaten uit Wereldoorlog 1, deze geven mij terug 
moed…. 

22 juni 2020 – De operatie is geslaagd, de 
chirurg reageert opgetogen en ik ook want de 
PSA-waarde is gedaald naar 0.108 en 2 dagen 
zelfs naar 0.073. Tevredenheid alom, maar eerst 
recupereren na die 2e operatie en mij houden aan 
de voorschriften mij opgelegd door de specialisten. 
Op dag 4 na de operatie mag ik naar huis. 

Ik heb geen schroom om erover te praten, ik 
zie er nog goed uit, in de ogen van de mensen ben 
ik geen echte kankerpatiënt 

27 juli 2020 – Met een bang hartje naar een 
zoveelste controleafspraak met mijn geliefde 
uroloog. Ik voel mij over het algemeen goed, maar 
in mijn achterhoofd speelt de huidige PSA-waarde 
een smerig spelletje met mijn gemoedsrust. Er 
werd 0.08 vastgesteld, toch weer een kleine 
stijging. Ongunstig verloopt mijn urineverlies, 
overdag 0.00000, tijdens de nacht is het weer de 
beurt aan Tena level 3 om mij uit de nood te 
helpen. De uroloog beslist terug kine op te starten 
en mij terug te zien voor een nieuwe controle 
binnen 3 maanden. Intussen probeer ik goed te 
revalideren en mijn energiepeil terug op te bouwen. 
Ik stort mij terug op mijn hobby, doemdenken levert 
toch niets op. 

Verdrietig en boos om de energie die ik vroeger 
had en er nu niet meer is (voorlopig). 

3 november 2020 – PSA-waarde 0.14, terug 
progressie post-prostatectomie en 
lymfadenectomie. Ik voel mij algemeen goed, nog 
steeds urineverlies enkel ‘s nachts maar het verlies 
begint zich te beperken tot 1 max. 2 uitschieters 
per periode van 10 nachten. De andere nachten 
zou ik kunnen doorbrengen zonder bescherming 
maar mijn kop is er nog niet volledig klaar voor. 
Vanaf het prille begin hou ik een plasdagboek bij 
waarop de uroloog mijn (r)evolutie kan volgen, kine 
loopt verder a rato van 1x per week en vooral de 
morele steun tijdens deze sessies doet mijn 
zelfvertrouwen een groot plezier. Samen met mijn 
uroloog beslissen we om nog een PET-PSMA-scan 
te doen binnen 3 maanden. 

Door mijn ziekte zijn nieuwe vriendschappen 
ontstaan, deze mensen geven me veel courage, ik 
koester deze mensen 

2021 is aangebroken, het is nog steeds Corona 
alle hens aan dek, heel spijtig en door toedoen van 
dit fenomeen moet ik nog altijd alle consultaties en 
scans alleen afwerken zonder de aanwezigheid 
van mijn echtgenote. Een hulpmiddel is het 

opnemen op mijn GSM van de gesprekken die ik 
met mijn uroloog voer. Zo kunnen we samen thuis 
de conversaties herbeluisteren en daarrond 
discussiëren. 

Het is een bewuste keuze om na de diagnose 
aan te geven wat er mis is met mij, dit telt voor mij 
als een therapie 

26 januari 2021 – PSMA/PET/CT-scan om na 
te zien wat er in mijn lichaam aan het gebeuren is. 
De procedure is mij al bekend, het terrein ook – 
het is net een thuismatch maar zonder supporters, 
de verpleging enorm vriendelijk en professioneel.  

Even verduidelijken: een PET-scan (Positron 
Emissie Tomografie) wordt uitgevoerd met een licht 
radioactieve stof, in dit geval gallium-68 PSMA. Bij 
dit onderzoek wordt een kleine hoeveelheid van 
deze stof via een infuus toegediend. De 
radioactieve stof is niet gevaarlijk en verdwijnt 
binnen enkele uren weer uit het lichaam. De stof 
heeft geen bijwerkingen. Er wordt een PET-scan 
en een lage dosis CT-scan (Computer Tomografie) 
gemaakt. De computer combineert de resultaten 
van de CT-scan met die van de PET-scan. 
Hierdoor is beter te zien waar de radioactieve stof 
in de organen en weefsels is opgenomen. 

Productie van gallium-68 PSMA: de 
radioactieve stof wordt op de afdeling Nucleaire 
Geneeskunde van het ziekenhuis geproduceerd. 
Dit is een arbeidsintensief proces dat veel tijd kost. 
Dit komt onder andere doordat de radioactieve 
Gallium-68 PSMA aan strenge eisen moet voldoen. 
Het komt soms voor dat het product wordt 
afgekeurd en niet gebruikt kan worden. Het 
onderzoek kan dan niet doorgaan. Gallium heeft 
het atoomnummer 31 op de tabel van Mendelejev. 

Erover praten werkt bevrijdend , maar opgelet 
bij het vergelijken van de ziektesymptomen , ieder 
lichaam is uniek! 

29 januari 2021 – PSA-waarde terug gestegen 
naar 0.20 ng/ml maar … de PET-scan heeft geen 
aantoonbare tumorale letsels aangetoond. Volgens 
de uroloog is bekend dat deze scan minder tekent 
als PSA < 0,5 ng/ml of als het PSA niet vlug stijgt. 
Volgens mijn vandaag beste vriend – de uroloog - 
bevind ik mij in een rustige oncologische status. 
Samen spreken we af dat er zeker nog geen 
algemene therapie gegeven wordt en hij stelt terug 
een PSA-controle binnen 4 maanden, eind mei 
dus…… Wordt vervolgd. 

Dank u wel, beste uroloog, voor uw benadering 
en opvolging van mijn probleem. Er schuilt een 
mens achter de witte jas!!!! 

13 februari 2021 – Goed nieuws, al 19 nachten 
na elkaar is er slechts een gering urineverlies. 
Komt dit na 21 maanden stilaan in orde? Ik hoop 
het… 
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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
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