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Wij Ook Belgium
“Wij Ook Belgium vzw” is een onafhankelijk
ondersteuningsnetwerk voor mannen met prostaataandoeningen.
Het doel van dit netwerk is de aandacht oproepen voor
prostaataandoeningen bij het publiek en de problemen die ermee
gepaard gaan.
“Wij Ook Belgium” is een zelfhulporganisatie die beheerd en
geleid wordt door prostaatpatiënten. Als lid wordt u opgenomen in
deze vereniging van lotgenoten die ijveren voor een betere
informatie, opleiding en optimale diagnose en behandeling van
prostaatproblemen. Vergaderingen met experten worden ingericht
om uw medische, emotionele en andere vragen te begrijpen. Deze
voorlichting en uitwisseling van ervaring vervangt geen
artsenconsultatie en bij medische problemen raadpleegt u steeds de
huisarts.
De vereniging wil de patiënten voldoende voorlichten om de
noodzakelijke communicatie tussen arts en patiënt te
vergemakkelijken waarin de patiënt erkend wordt als een
volwaardige partner.
Tevens wil de vereniging behulpzaam zijn door betrokkenheid en
meevoelen rond de mogelijke lichamelijke, geestelijke en sociale
problemen die we allemaal persoonlijk meemaken of kennen.
Ook niet-prostaatpatiënten kunnen lid worden. U kan lid worden
door uw persoonsgegevens (naam, adres, eventueel
telefoonnummer en e-mail) door te geven aan het secretariaat van
Wij Ook Belgium vzw of via de website www.wijook.be. In de
lidmaatschapsbijdrage is een abonnement op PROSTAATinfo
inbegrepen.
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Editoriaal

geconfronteerd worden met de moeilijke weg
terug naar een zo normaal mogelijk leven.

Erik Briers Hoofdredacteur

Zij stellen ook vast dat in Europa ongeveer
10% van de wereldbevolking leeft, maar
terzelfdertijd niet minder dan een kwart van alle
kankergevallen. En daarbovenop in Europa ook
de tweede doodsoorzaak is, en bij kinderen
ouder dan één jaar de eerste doodsoorzaak.

Beste lezers, lieve vrienden,
Dit juni nummer van PROSTAATinfo valt veel
te laat in uw brievenbus en dat vinden we
hoegenaamd niet fijn. Er zijn in de maand juni
en begin juli veel belangrijke internationale
congressen en vergaderingen doorgegaan waar
uw hoofdredacteur naartoe ging. Over twee
daarvan zullen wij nog verslag uitbrengen, het
congres van de urologen en het congres van de
radiologen.
Maar we zijn nu dan toch in uw brievenbus
geland. En er is eindelijk ook nog eens groot
nieuws voor de prostaatkankerpatiënten in
verband met screening.
We weten allemaal dat vrouwen zich kunnen
laten screenen voor drie kankers, borst, colon en
baarmoederhals. Mannen kunnen zich enkel voor
colonkanker laten screenen. Prostaatkanker, de
voornaamste kanker bij mannen, kent geen
screening, prostaatkanker moet toevallig of na
symptomen gevonden worden.
En daar zal verandering in komen. Het
Europees Parlement heeft een speciaal comité
dat zich inlaat met de strijd tegen kanker. Dat
comité heeft een besluit neergelegd voor een
parlementaire resolutie om de strijd tegen
kanker te versterken. Het comité is niet over één
nacht ijs gegaan en heeft in een lang voorstel de
feiten op een rijtje gezet. Zo sterven er elk jaar
1,3 miljoen burgers aan kanker waaronder 6.000
kinderen en jongeren. Zij bevestigen ook de
cruciale nood van de burgers om hun kanker niet
alleen vroegtijdig gediagnostiseerd te zien maar
ook doeltreffend en innovatief behandeld. Zij
bevestigen ook dat niet minder dan 12 miljoen
kanker-overlevers en hun nabestaanden

Het voorstel beoogt om burgers te versterken
en te betrekken via patiëntenorganisaties. Zij
bevestigen nogmaals het belang van de kennis
van en over kanker. Rekening houdend dat 40%
van de kankers voorkomen kunnen worden, is
deze kennis extreem belangrijk.
In hun voorstellen tot actie komt screening
en detectie van kanker aan bod. Hier stelt het
comité vast dat er helaas vaak te laat
gediagnostiseerd wordt en dat er grote
ongelijkheden bestaan tussen de lidstaten.
Inzake borst-, colon- en baarmoederhalskanker stelt het comité voor dat 90% van de
in aanmerking komende bevolking tegen 2025
effectief screening dient aangeboden te worden.
En, belangrijk voor ons, het comité vraagt
aan de EU Commissie om wetenschappelijk
gebaseerde screening programma’s voor onder
meer prostaatkanker, longkanker, maagkanker en
eierstokkanker op punt te stellen en aan te
moedigen. Hierbij wordt expliciet gesteld dat
daarbij patiëntenorganisaties moeten betrokken
worden.
Er staat veel meer in dit document van 57
pagina’s dat in september tot een advies moet
komen. Zo dicht bij georganiseerde sreening
hebben we nog nooit gestaan. Zie een artikel in
dit nummer en laten we goed opletten en klaar
staan om onze bijdrage te leveren.

Inhoud van dit nummer
3
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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
Leopoldstraat 34
2000 Antwerp – Belgium
Tel: + 32 3 645 94 44
E-mail: europauomo@skynet.be
www.europa-uomo.org

© eb 2009

The Voice of Men With Prostate Cancer in Europe
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Komt er dan toch een
screening voor prostaatkanker?
Erik Briers
Beste vrienden,
Op deze plaats staat normaal onze
“brievenbus” met het antwoord op een
prangende vraag van een lezer-lotgenoot. In dit
nummer gaan we het evenwel hebben over een
belangrijk onderwerp namelijk screening. In het
volgende nummer komt onze brievenbus terug.

Wat is screening?
Het is niet omdat heel wat mannen
regelmatig hun PSA (Prostaat Specifiek Antigeen)
laten bepalen dat er aan screening wordt
gedaan. Dit wordt door sommigen als
“opportunistische” screening omschreven. Dat
zou dan willen betekenen dat die mannen ervan
uitgaan dat deze handeling hun het meeste
voordeel zal opleveren. Halen die mannen daar
voordeel uit? Mogelijk wel, maar er is een
keerzijde aan. Doordat er geen duidelijke
strategie is, zullen er ook mannen gevonden
worden met een prostaatkanker die helemaal
niet acuut behandeld moet worden. Dit laatste
noemen we dan overbehandeling.

Voor de zoveelste keer, cijfers…
Prostaatkanker is zonder de minste twijfel de
meest voorkomende kanker bij mannen. Het is
niet de voornaamste kanker-gerelateerde
doodsoorzaak wereldwijd, maar in sommige
landen is prostaatkanker dat wel. De cijfers zijn
wel eens wat moeilijk te lezen omdat
prostaatkanker enkel bij mannen voorkomt en
men meestal de cijfers weergeeft voor de ganse
bevolking.
Als we dan het voorkomen van
prostaatkanker en de sterftecijfers samen tonen
voor de vijf voornaamste kankers bij de man
levert dat bij de vergelijking tussen België en de
ganse mannelijke wereldbevolking de volgende
figuur op.
De cijfers geven het aantal weer voor
100.000 mannen. Voor België is de situatie
duidelijk, met 142,1 gevallen per 100.000

mannen (van alle leeftijden) staat
prostaatkanker op nummer één. Over sterfte valt
de twijfelachtige eer van de eerste plaats te
beurt aan longkanker met 77,2 overlijdens per
100.000 mannen, met colorectale kanker op
nummer twee (31,3/100.000) en prostaatkanker
op nummer drie met 29,1 overlijdens per
100.000 mannen.
Voor de wereldbevolking is dat een andere
indeling. Alle cijfers vallen een stuk lager uit.
Nummer één in incidentie is longkanker met
36,5/100.000 onmiddellijk gevolgd door
prostaatkanker met 36,0/100.000 mannen.
Nummer drie is colorectale kanker. Wat sterfte
betreft staat longkanker met 30,2/100.000 op
nummer één, gevolgd door colorectale kanker
13,1/100.000 en op de derde plaats
prostaatkanker met 9,5 sterfgevallen per 100.000
mannen.
Dat zijn als het ware dramatisch
verschillende cijfers waarbij alvast enkele
kanttekeningen gelden.
Het is dus niet zo dat prostaatkanker op basis
van deze cijfers veel meer voorkomt in België
dan in de rest van de wereld. In de westerse
landen komt prostaatkanker over het algemeen
meer voor. Dit is niet het gevolg van enige
genetische factor of van foute voeding, je kan
maar gevallen tellen nadat je ze hebt gevonden.
Het opsporen van kanker speelt dus een
belangrijke rol.
Vergelijken we dan twee Europese landen
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kanker al in een gevorderd stadium wordt
gevonden. Longkanker is ook op Cuba de nummer
twee waarbij de sterfte en de incidentie bijna
hetzelfde zijn. Mogelijk sterven mannen kort na
hun diagnose bij longkanker.
Tenslotte Japan vergeleken met België. In het
verleden werd deze vergelijking vaak gemaakt
waarbij er “gezegd” werd dat er in Japan
nauwelijks prostaatkanker voorkomt. Dat werd
geweten aan de levensstijl en aan de voeding
met veel soja.

met elkaar, België en Zweden, dan zien we dat
prostaatkanker in Zweden nog meer mannen
treft. Waar in België de incidentie op 142,1 valt,
is dat in Zweden 216,4 gevallen per 100.000
mannen. Het gezondheidssysteem in beide
landen staat op een zéér hoog niveau zodat er
behalve bevolkingseigenschappen niet veel uitleg
mogelijk is.
In Zweden is daarentegen sterfte aan
prostaatkanker nummer één van de kankergerelateerde sterfte. 47,5 mannen per 100.000
tegen 29,1 in België. Longkanker is in Zweden
een kleiner probleem zowel in incidentie als
inzake sterfte, het blijft ook hier nummer twee.

Uit de cijfers blijkt een ander verhaal, de
incidentie is in Japan zelfs hoger dan in België
(171,9 tegenover 142,1) en de sterfte ligt met
21,7 per 100.000 mannen niet spectaculair lager.
Maar ook in Japan is longkanker de eerste
kanker-gerelateerde doodsoorzaak met
colonkanker op de derde plaats.
De bovenstaande cijfers zijn afkomstig van
het “Global Cancer Observatory”, een
organisatie van het WHO dat kankerstatistieken
opvolgt. Daarbij moeten in heel wat landen de
cijfers wat gemasseerd worden wegens
onvolledig. Dat geldt ook voor België waar het
kankerregister aanvankelijk enkel cijfers uit
Vlaanderen ter beschikking had. Dat is
ondertussen wel anders.

Nog een vergelijking, België vergeleken met
Cuba. Cuba heeft een goed gezondheidssysteem,
maar ook hier is prostaatkanker de nummer één
met een incidentie van 113,3/100.000, niet
dramatisch veel minder dan in België. De sterfte
daarentegen loop op tot 60,6/100.000 mannen
wat in vergelijking met België behoorlijk hoog is.
Hoe kleiner het verschil tussen de incidentie en
de sterfte, hoe waarschijnlijker het is dat de

Wat leren we uit al die cijfers? De situatie in
verschillende landen kan heel erg uiteenlopen en
de rapportering van de cijfers is zeker niet
overal even betrouwbaar. Maar de verschillen
leiden er wel toe dat er in al die landen een
aangepaste strategie voor vroeg-opsporing,
screening nodig kan zijn. Wat voor West-Europa
geldt is niet noodzakelijk een goede oplossing
voor Polen of Japan.
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Cijfers voor België
Voor België beschikken we over veel
nauwkeuriger cijfers dankzij de nauwkeurige
statistieken van het Rijksinstituut voor Ziekte en
Invaliditeitsverzekering, het RIZIV. Die cijfers zijn
beschikbaar, maar je moet ze kunnen lezen en
interpreteren wat geen eenvoudige zaak is. Wij
doen dat al vele jaren.
Daarnaast zijn er ook nog andere bronnen van
gegevens zoals het kankerregister en de Federale
Overheidsdienst Economische Zaken (FOD) die
zich onder meer met sterftecijfers bezighoudt.
Door de cijfers van diverse bronnen met elkaar
te combineren, komt er een rijk beeld naar
boven over prostaatkanker in België.

PSA-bepalingen in België

De basis van onze kennis over prostaatkanker
start met de PSA-bepalingen. PSA of prostaat
specifiek antigeen, is een specifiek eiwit dat
door de prostaat wordt geproduceerd maar ook
door de meeste prostaattumoren, maar niet door
allemaal. Dat maakt dat PSA wel prostaatspecifiek is, geen ander orgaan produceert het,
maar niet prostaatkanker-specifiek. PSA is een
heel goedkope bepaling die uitgevoerd wordt op
een bloedstaal.

aanvankelijk behoorlijk weinig bepalingen
uitgevoerd voor mannen met risicofactoren,
vooral zonen van een vader waarbij op jonge
leeftijd prostaatkanker werd vastgesteld. Dat
aantal is flink gestegen met een dip in het eerste
COVID-jaar (2020). In 2021 werden voor die
indicatie 200.203 bepalingen uitgevoerd. Of dit
echt alle mannen die in aanmerking komen zijn,
daar hebben we het raden naar. Hoe weet de
huisarts die deze bepaling zal aankruisen dat de
man die voor hem of haar zit in aanmerking
komt?
Bovendien kan iedereen ook vandaag een
PSA-bepaling vragen bij zijn huisarts, maar die
moet dat dan wel willen aankruisen. Niet alle
huisartsen zijn daartoe bereid, er zijn er nog
steeds die vinden dat PSA een overbodige
bepaling is… Dat maakt dat er (veel) meer PSA
gemeten wordt dan wij weten.

Het bovenstaande diagram toont de evolutie
van het totaal aantal bepalingen, terugbetaald
door het RIZIV, sinds 1996. De blauwe curve
toont de evolutie van jaar tot jaar.
Het is duidelijk dat er in 2010 “iets” gebeurd
is, de overheid besliste toen dat er voor PSA bij
de “normale” man geen terugbetaling meer zou
zijn. Waardoor het aantal bepalingen in elkaar
stortte. Daarna werd een PSA-bepaling enkel nog
terugbetaald voor mannen met een risico en voor
mannen bij wie prostaatkanker gediagnosticeerd
was. Daardoor werden er twee nieuwe codes
ingevoerd in 2011.
Door enige onduidelijkheid werden

Voor mannen waarbij de diagnose gesteld is,
is de situatie anders. Zij kunnen maximaal twee
keer per jaar een terugbetaalde PSA-bepaling
aanvragen. De volgende bepalingen moeten ze
wel zelf betalen. Dit laatste is in sommige
gevallen hoogst onlogisch. Bij de behandeling
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met bijvoorbeeld abiraterone eist het RIZIV dat
er minstens om het kwartaal een PSA-bepaling
wordt uitgevoerd. Dat is logisch om de evolutie
van de kanker op te volgen. Maar dat er slechts
twee terugbetaald worden is dat niet.
Het aantal schommelt al vele jaren rond de
265.000 bepalingen. Dit kan geïnterpreteerd
worden als tussen 265.000 en 135.000 mannen
bij wie prostaatkanker is vastgesteld en die
opgevolgd worden. Bij mannen die stabiel zijn
jaren na hun behandeling zal vaak één bepaling
per jaar volstaan. Voor mannen in een actieve
behandeling zullen dat er vaak meer dan twee
zijn. Hier bespaart de overheid op een goedkope
bepaling ten koste van ernstig zieke patiënten.

10 gaat.
Vandaag gebruiken we liever de ISUP-score
die een directe vertaling is van de Gleasonscore. (3+3) of 6 is dan een ISUP-1. Met een
Gleason-score (3+4) of 7 wordt dat ISUP-2. En
(4+3) ook 7 wordt dan ISUP-3.
Een beetje Gleason-4 samen met veel
Gleason-3 is uiteraard minder kwaadaardig dan
veel Gleason-4 met een beetje Gleason-3,
daarom is het onderscheid tussen ISUP-2 en 3 zo
belangrijk.

Biopsies
Een verhoogde PSA wijst er alleen op dat we
de prostaat nader kunnen onderzoeken. Daarbij
heeft ook elke man zijn eigen dynamiek. Bij
sommigen stijgt de PSA sneller doordat zijn
prostaat bijvoorbeeld snel groter wordt met zijn
toenemende leeftijd. Ook een ontsteking
(inflammatie) of een infectie van de prostaat kan
tot (sterk) gestegen PSA-waarden leiden. Het is
dus nodig om verder te onderzoeken.
Het eerste onderzoek dat vandaag zal gedaan
worden, is een MRI-onderzoek van de prostaat.
Dit onderzoek via magnetische resonantie
beeldvorming zal nagaan of er in de prostaat
verdachte plaatsen zijn en of deze zones
eigenschappen van kwaadaardigheid vertonen.
Dankzij deze PI-RADS score kan de
radioloog/uroloog uitmaken of een biopsie
aangewezen is maar ook waar de verdachte
plaatsen zijn.
Na het MRI-onderzoek is het ook mogelijk dat
er niets gevonden wordt of een lage PI-RADS
score (1-2) waarna biopsies niet aangewezen
zijn. Met een PI-RADS score van 3 of hoger
worden biopsies genomen, daarbij zal men
specifiek de door de MRI geïdentificeerde zones
aanprikken en daarnaast nog een aantal
willekeurige plaatsen.
Deze worden naar de patholoog gestuurd die
elk biopt in cel-dikke schijfjes zal snijden en
kleuren. Deze schijfjes worden dan onder een
microscoop onderzocht. De patholoog zal dan
bepalen of er in de biopten kankerweefsel terug
te vinden is en hoe uitgebreid deze zijn. Hij/zij
zal de “kwaadaardigheid” uitdrukken in de
gekende Gleason-graad die van 3 tot 5 gaat.
Door de twee meest voorkomende op te tellen
bekomt hij de Gleason-score die van 6 (3+3) tot

Het aantal biopsies dat in België wordt
uitgevoerd is de belangrijke graadmeter voor het
diagnosticeren van prostaatkanker. Alleen via een
biopsie kan de diagnose gesteld worden.
In 2006 werden er 17.219 biopsies afgenomen
(telkens uiteraard meerdere biopten). In 2021 is
dat aantal 15.359 hetgeen een stijging is in
vergelijking met 2020. Die stijging kan aan COVID
te wijten zijn. Na 2010, afschaffing van de
terugbetaling van de PSA-bepaling, is er een
gestage daling geweest tot 2014 waarna het
aantal terug is opgelopen. Veel van die biopsies
zijn het gevolg van ofwel PSA-bepalingen die
door de patiënten zelf zijn betaald en die
uiteraard verantwoord zijn.
Anderzijds tellen we ook de biopsies mee die
uitgevoerd worden in het kader van “actieve
opvolging” bij mannen waarbij al prostaatkanker
is vastgesteld, ISUP 1 of 2. Dat wil zeggen dat
niet alle biopsies tot doel hebben kanker te
diagnosticeren maar soms willen nagaan of de
kanker niet aan het evolueren is naar meer
kwaadaardig.
Een belangrijk gegeven is het aantal positieve
diagnoses na biopsie. Dit wijst op hoe selectief
biopsies gebruikt worden. Dit percentage kan
bepaald worden door het aantal nieuwe
diagnoses (kankerregister) te combineren met
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In dit cijfer zitten dus alle graden van kanker
van de ISUP-1 die “behandeld” worden met
actieve opvolging tot gemetastaseerde kanker.
Maar, het zijn allemaal nieuwe diagnoses. Wat
deze curve ons niet leert, is of er een verband
bestaat tussen het stoppen van het terugbetalen
van de PSA test voor iedereen in 2010 en deze
forse stijging van nieuwe kankers.

Stadium van de nieuw ontdekte
kankers

het aantal biopsies. Het resultaat staat in de
figuur. In 2006-2007 was ongeveer 50-55% van de
biopsies een positieve identificatie van een
kanker. Dat percentage is heel hoog als we het
vergelijken met hetzelfde percentage bij andere
kankers. Maar dit percentage is sedertdien alleen
maar gestegen om in 2019, laatste jaar met
cijfers voor de nieuwe diagnoses, boven de 75%
te belanden. In werkelijkheid is het percentage
nog hoger aangezien de biopsies voor actieve
opvolging ook meetellen. We mogen stellen dat
de Belgische urologen biopsies heel gericht
gebruiken. Misschien te nauwkeurig, bij dit zéér
hoge percentage zou het kunnen dat er ook
kankers gemist worden.

Het aantal nieuwe kankers
Dat aantal komt uit de rapporten van de
anatoom-pathologen. Zij bepalen of er in een
biopt kanker zit of niet en geven daar ook een
score aan.

Alle nieuw gediagnosticeerde prostaatkankers
moeten aangemeld worden bij het
kankerregister. Daarbij wordt ook steeds het
stadium van de gevonden tumor gerapporteerd.
Men maakt een onderscheid tussen vier stadia.
Stadium I: de laagste vorm van
kwaadaardigheid van de tumor, PSA is lager dan
10,0ng/mL, de Gleason-score is 3+3 of ISUP-1.
Dit stadium komt overeen met D’Amico’s laag
risicogroep.
Stadium II: De tumor is ook in dit stadium
beperkt tot de prostaat en de PSA valt tussen
10,0 en 20,0ng/mL. Dit is volgens D’Amico
gemiddeld risico.
Stadium III: De tumor is over het algemeen
nog steeds beperkt tot de prostaat met een PSA
boven 20,0ng/mL, volgens D’Amico is dit een
hoog-risico kanker.
Stadium IV: Meest gevorderd kankerstadium
met mogelijk metastasen naar bot en
lymfeklieren.
Stadium X: Deze code wordt gebruikt in die
gevallen waar er geen gegevens beschikbaar zijn.
Voor 2009 en voor 2019 hebben we cijfers en
kunnen we een diagram maken.
Er is tussen beide registratiejaren een groot
verschil duidelijk. In 2009 was niet minder dan

We komen steeds terug op dat jaar 2010 en
zien ook in de curve met diagnoses dat er daarna
een daling was van het aantal diagnoses om in
2014 terug te stijgen, bijna in een rechte lijn tot
meer dan 10.000 in 2019 hetgeen een forse
stijging is.
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27,3% zonder stadium aangemeld, in 2019 was
dit aantal gedaald to 5,5%. Dit heeft natuurlijk
een invloed op de interpretatie van de verdere
cijfers.
In 2019 viel niet minder dan 43,8% van de
kankers onder het laagste stadium I, deze
kankers komen in aanmerking voor actieve
opvolging. Onder stadium II vielen in 2009 50,5%
van de nieuwe diagnoses en in 2019 was dat
18,9%. Stadium III en IV scoren beide hoger in
2019 dan in 2009. We mogen ervan uitgaan dat
de klasseringen in 2019 betrouwbaarder zijn dan
in 2009.
waren er 1.703, dat aantal fluctueert van jaar
tot jaar en bereikte een voorlopig laagste
waarde in 2007 (1.380). Sinds 2012 is de sterfte
terug aan een stijging bezig, van 1.394 tot 1.588
in 2018, dat is een bijna lineaire stijging. Of er
een verband is met het stoppen van de
terugbetaling van de PSA-bepalingen weten we
natuurlijk niet.

Voor 2014 hebben we de cijfers voor het
stadium volgens leeftijdsgroepen en dat levert
bovenstaande figuur op. Vanaf de leeftijd van
65-69 jaar (waarbij het grootste aantal nieuwe
kankers wordt vastgesteld) zien we steeds dat de
rode balk (Stadium I) het voornaamste stadium is
bij diagnose, dit is het minst “gevaarlijke”
stadium.
Vóór die leeftijd is stadium II en hogere
stadia toonaangevend. Hieruit kunnen we
voorzichtig afleiden dat bij de jongere mannen
de kans op de detectie van een kanker met een
hoger risico hoger is dan op hogere leeftijd. Meer
niet.

Sterfte van prostaatkanker
Hiervoor vallen we op de cijfers van de
statistische diensten van de FOD-economie die
de sterfte en zijn oorzaken bijhoudt. Deze cijfers
zijn gekend tot het jaar 2019.
Er wordt wel eens beweerd dat
prostaatkanker een kanker is “waar je mee
sterft” maar “waar je niet van sterft”. Dat is de
waarheid stevig geweld aan doen tenzij je voor
het jaar 2019 1.576 overlijdens onder de mat
kan vegen.
De hoogste sterfte noteren we in 1999, het

Zowel van de diagnoses als van de sterfte
weten we dankzij de registers hoe oud de
mannen waren bij de diagnose respectievelijk
het overlijden.
De diagnoses zijn aangegeven in licht groen
en we zien dat er ook beneden de leeftijd van 55
zelfs beneden 50 ook gevallen zijn, geen
exclusieve opa ziekte dus. De gemiddelde
leeftijd voor een diagnose valt tussen 65 en 74
jaar oud en dat is al heel lang zo.
Sterfte valt uiteraard later, er zijn
sterfgevallen te betreuren beneden de 50 jaar,
maar de grootste groep sterft tussen 85 en 89
jaar oud. Dat is twintig jaar na de gemiddelde
leeftijd bij diagnose. Dat leeftijdsverschil stijgt
hetgeen te maken kan hebben met de betere
behandeling van gemetastaseerde
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prostaatkanker.

opgevolgd worden. Wij willen niet dat deze
kankers actief behandeld worden gezien de nogal
heftige mogelijke nevenwerkingen.

Een tussenbesluit
Wat kunnen we uit al die gegevens besluiten?
Prostaatkanker is de voornaamste kanker bij de
man. Het komt voor in alle landen van de wereld
maar hoeveel mannen overal prostaatkanker
krijgen is erg verschillend evenals het aantal
mannen dat uiteindelijk van prostaatkanker zal
sterven.
Het is geen “redelijk goedaardige” kanker,
daarvoor sterven er te veel mannen van. In
België zien we de laatste jaren ook een toename
van het aantal diagnoses maar ook een toename
van de sterfte, beide zijn geen goede zaken.
We weten ook dat prostaatkanker, indien
“vroeg” gevonden, goed en genezend behandeld
kan worden. Als de kanker te ver gevorderd is en
metastasen vertoont, is genezing niet meer
mogelijk. Dan kan alleen geprobeerd worden om
de kanker zo lang mogelijk onder controle te
houden en de man zoveel mogelijk jaren met
een goede levenskwaliteit te bieden.
Kankers met een lage graad (stadium I)
hebben een bijzonder lage kans om naar
metastase te evolueren en horen actief
opgevolgd te worden. Een actieve behandeling is
niet nodig.
En tenslotte, bij al die mannen met
prostaatkanker horen nog veel meer
nabestaanden die mee de ziekte doormaken, ook
voor hun is vroeg-opsporing nodig.

Wat willen wij, wat wil Wij-Ook?
Nu we de feiten op een rijtje hebben gezet,
voegen we er nog één belangrijk feit bij. Tot op
heden is er geen oorzaak gevonden, dus is er ook
niets dat we kunnen uit de weg gaan. Bij de
meeste gevallen van longkanker weten we dat
roken een rol speelt, dus niet (nooit) roken is
heel effectief. Er is ook niets gekend waarmee
we prostaatkanker kunnen voorkomen. Bij
baarmoederhalskanker weten we dat het humaan
papillomavirus de oorzaak is, een simpele
vaccinatie voorkomt in dit geval kanker. Bij
prostaatkanker is er zo niets geweten. Misschien
in de (verre) toekomst?
Wat Wij-Ook wil, is screening voor
prostaatkanker. Daarbij willen wij dat
prostaatkanker gevonden wordt in een
geneesbaar dus vroeg stadium.
Wij willen dat ongevaarlijke kankers (laag
risico volgens D’Amico) standaard actief

Wij willen dat een programma van screening
gebaseerd zou worden op risico evaluaties om op
die wijze de mannen te ontzien maar ook het
budget van volksgezondheid.
Wij vergeten ook niet dat het behandelen van
een lokale (in de prostaat) kanker behoorlijk
goedkoop is (±10.000 euro). Een gevorderde
prostaatkanker met metastasen kost uiteindelijk
enorm veel geld, we spreken over 150.000 tot
meer dan 300.000 euro. Ook dit mag niet
vergeten worden.

Screening dus, maar hoe?
Hierover wordt al jaren gedebatteerd, ook op
het niveau van de EAU (European Association of
Urology). Zij hebben ondertussen een rapport
gepubliceerd met hun standpunt en hoe zij het
zouden doen. Het is Prof Hein Van Poppel,
voorzitter van onze wetenschappelijke adviesraad, die hiervan één van de hoofdauteurs is.

Wat is screening?
In ons overzicht van het aantal PSAbepalingen over de jaren heen, zou je kunnen
denken dat er al aan screening wordt gedaan.
Maar dat zijn bepalingen op initiatief van
mannen die “het graag” willen weten. Sommigen
noemen dit opportunische screening, maar die
mannen zijn geen opportunisten maar mogelijk
goed geïnformeerd.
Screening kennen we vandaag al voor
borstkanker, colonkanker en baarmoederhalskanker. Dit zijn de drie kankers waarvoor Europa
duidelijk had aangegeven (2003) dat screening
zou moeten.
In dit geval wordt de screening georganiseerd
door een overheid, in België door de gewesten
voor ons dus Vlaanderen. Die overheid moet de
screening organiseren en uitvoeren. Daarbij
nodigen zij de mannen uit om deel te nemen en
doen zij de opvolging van de resultaten. Dat kan
natuurlijk alleen als er samenwerking is met de
belangrijke “stakeholders”, de huisartsen, de
urologen maar ook de mannen die in deze door
Wij-Ook kunnen vertegenwoordigd worden. Wij
zijn de voornaamste belanghebbende. Die
screening moet ook voorzien in
kwaliteitscontrole en de nodige opvolging over
de jaren, mannen zullen zich meer dan eens
moeten laten testen. Het is duidelijk dat dit zich
zou kunnen inschrijven in de jaarlijkse check-up

PROSTAATinfo 21(2022)2 p-11

PI 21(2022)2 v1.qxp_Prostaatinfo Werkversie 1/08/2022 12:25 Pagina 12

die vandaag al heel wat mannen ondergaan bij
hun huisarts.

PSA blijft centraal in de screening
De eerste en belangrijkste stap in elke
screening is de bewustmaking van de burger.
Screening gaat namelijk over het testen van
gezonde mannen, zij zijn geen patiënten. Toch
niet voor de aandoening die men vroegtijdig wil
opsporen. De bewustmaking zal voor een groot
deel het succes van de screening bepalen. Ook
voor het opsporen van borstkanker bereiken we
vandaag nog steeds niet alle vrouwen evenmin
als voor de opsporing van colonkanker.
Ondertussen kennen we allemaal de PSAbepaling, een eenvoudige bloedtest. Deze test
zal voor de screening naar prostaatkanker alles
starten. Er is daarbij een opmerking te maken.
Niet alle prostaattumoren (er zijn meerdere
types) zijn even actief in het produceren van
PSA. Sommige doen dat zelfs niet. Daardoor zijn
er gevallen van prostaatkanker, zelfs agressieve,
die geen PSA-verhoging tonen. Dat heeft als
gevolg dat we nooit alle prostaatkankers tijdig
kunnen vinden via een op PSA-gebaseerde
screening, helaas. Mogelijk vinden we in de
toekomst andere, even eenvoudige merkers die
alle types van prostaattumoren vindt.

mannen. In het werkelijke leven zullen die lijnen
ook niet vloeiend zijn maar kleine variaties
vertonen die door het leven veroorzaakt worden.
Na seks kan de PSA wat verhogen, of bij een
ontsteking of infectie. Ook de leeftijd op zich
speelt een rol, door de vergroting van de
prostaat zal het PSA langzaam stijgen. Wij tonen
alleen de mogelijke gemiddelde stijging over
vele mogelijk tientallen jaren.
In onze figuur vinden we enkele lijnen voor
bijzondere PSA-waarden. 10ng/mL en 20ng/mL
zijn de waarden die belangrijk zijn bij het
bepalen van het risico volgens D‘Amico. Maar,
daar hoort wel een bevestigde prostaatkanker
bij. Alleen een PSA van 25 kan dan wel op een
ontsteking wijzen, maar zonder via biopsies
bevestigde tumor is het geen hoog risico
prostaatkanker.
De lijn bij 3ng/mL komt later nog terug.

Het is niet de bedoeling om alle mannen van
boven de 50 jaar oud elk jaar te testen. Dat
moet beter kunnen.

Nemen we dan curve [A], we zien dat de
PSA-waarde heel langzaam oploopt mogelijk
wegens de vergroting van de prostaat over de
jaren. Dit is eigenlijk de meest voorkomende
evolutie, ±86% van de mannelijke bevolking zal
nooit met prostaatkanker geconfronteerd
worden. Hun PSA zal dus nog lager liggen dan
deze curve. De horizontale as loopt over
meerdere tientallen jaren en de man zal sterven
van een hoge leeftijd of een andere oorzaak dan
kanker. Deze mannen willen we via screening
NIET zelfs NOOIT vinden. Onze risico-benadering
moet daar rekening mee houden.

De figuur hieronder geeft enkele voorbeelden
van hoe de PSA-waarde kan evolueren in een
man waarbij nog nooit een PSA-bepaling of
kankerbehandeling is uitgevoerd. Je ziet dat er
aanzienlijke verschillen zijn in de stijging van de
PSA-waarde.

De andere curven gaan vroeg of laat,
eventueel tijdens het leven van de man door de
10ng/mL of de 20ng/mL lijnen. Als er dan een
positieve biopsie (ISUP-1 of hoger) wordt geprikt,
hebben we kanker gevonden en moet er over
een behandeling worden nagedacht.

Deze curven zijn theoretisch en zijn niet de
weergave van de evolutie van PSA bij bestaande

Curven [D] en [E] zijn voorbeelden dat het
ook heel snel kan gaan, deze curven zijn
theoretisch maar
zonder testen of
behandeling kan PSA
oplopen. Prostaatkanker kan ook
ongeweten evolueren
tot en met
metastasen zonder
dat de man daar al
last van ondervindt.

Risico-gebaseerd screenen

Ook de leeftijd
waarop de PSA zal
versnellen is niet
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(en die mannen
weten dat natuurlijk
niet) in de curve dat
zij ooit boven de 3,0
en zelfs boven de
10,0 zullen scoren.

vast, bij de meeste mannen zal dat nooit
gebeuren maar bij enkele (minder dan 14%) zal
dat ergens tijdens hun leven gebeuren al is de
situatie van curve [D] en [E] nog veel zeldzamer.
Maar het zijn zeker ook deze mannen die we via
screening tijdig willen vinden.
De grens van 3ng/mL is de grens van waaraf
het signaal sterk genoeg is om nader onderzoek
en een doorverwijzing te vragen bij de uroloog.
In de bovenstaande figuur hebben we een
screeningmoment aangegeven met de rode pijl.
Deze kan verschuiven naar links en naar rechts
hetgeen wil zeggen dat de bloedafname voor de
PSA-bepaling vroeger of later zal plaatsvinden.

European Urology 2021 79327-329DOI: (10.1016/j.eururo.2020.12.010)

Als dit een éénmalige bepaling is dan zien we
al belangrijke verschillen voor onze vijf
theoretische mannen. Man [A] heeft een bijna
onmeetbare PSA, man [B] en [C] hebben een wat
hogere PSA maar lager dan 3ng/mL we zien wel

De mannen [D] en
[E] zijn een ander
geval, zij vallen
onmiddellijk boven
de 3ng/mL en
moeten nader
onderzocht worden.
Man [E] valt bij deze
PSA-bepaling al boven de 20,0ng/mL hetgeen
geen diagnose van prostaatkanker is. Als er na
een mpMRI-onderzoek en biopsies een kanker
(ISUP 1-5) gevonden wordt, is dit een hoog risico
kanker en is verder onderzoek aangewezen.

Het risico-gebaseerd screeningsmodel (EAU)
Het screeningsmodel dat vandaag op tafel
ligt, gaat ervan uit dat het risico voor jonge
mannen (jonger dan 60 jaar) anders kan
geëvalueerd worden dan voor mannen vanaf 60
jaar oud. Vóór 60 jaar is prostaatkanker nog niet
alomtegenwoordig, na 60 jaar vallen de meeste
diagnoses. De startleeftijd is ook nog omstreden.
Voor mannen die een hoger risico lopen kan dat
45 jaar zijn (vader gediagnosticeerd voor zijn
60e verjaardag), of nog jonger bij bewezen
erfelijke belasting (BRCA2 bijvoorbeeld). Ook de
stopleeftijd is een punt van discussie, 70 jaar is
voor de ene man “de fleur van zijn leven” en de
andere man zal al versleten zijn wegens andere
gezondheidsproblemen.
Het schema toont duidelijk drie
interpretatiezones voor het PSA-resultaat. Voor
de jonge groep is <1ng/mL een resultaat dat de
man voor 5 jaar vrijstelt van nieuwe PSA-testen.
De kans dat dit op korte termijn tot een
probleem zou leiden, is bijzonder klein. Dit zou
curve [A] kunnen zijn.
Is de PSA 1-3ng/mL, dan zal de man gevraagd
worden om zich na 2-4 jaar opnieuw aan te
melden. Dit zou curve [B] of [C] kunnen zijn.
Ten slotte is de PSA ≥3ng/mL dan wordt de
man doorverwezen voor verder onderzoek. Curve
[D] en [E] beantwoorden aan dit resultaat.
Voor de oudere groep van mannen is het
vervolg anders. Met een PSA <1ng/mL moet de
man zich niet meer aanbieden. De kans dat hij in
de toekomst, tijdens zijn leven, met
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prostaatkanker zal geconfronteerd worden, is
verwaarloosbaar klein. Is de PSA tussen 1-3ng/mL
krijgt de man ook in dit geval na 2-4 jaar een
nieuwe uitnodiging. Is de PSA tenslotte ≥3ng/mL
dan volgt verder onderzoek.

Is de mpMRI negatief, er worden geen
verdachte zones met een PI-RADS score
gevonden en heeft de evaluatie verder geen
hoog risico aangegeven dan wordt de man
terugverwezen naar de PSA-bepaling in een
volgend jaar. Als de risico-evaluatie evenwel een
hoog risico aangaf dan zal er ook met een
negatieve mpMRI een systematische biopsie
voorgesteld worden.

European Urology 2021 79327-329DOI: (10.1016/j.eururo.2020.12.010)

Is PI-RADS lager of gelijk aan 3, dan wordt
opnieuw een inschatting gemaakt van het risico
door alle gekende elementen mee te nemen wat
kan resulteren in een laag risico. In dit geval
wordt de man terugverwezen naar de gewone
PSA bepaling in een volgend jaar.
Is de PI-RADS score daarentegen 4 of 5 dan
wordt doorverwezen voor biopsies van de
prostaat. Dit gebeurt ook voor een man met PIRADS 3 en hoog risico. Deze biopsie zal zich
toespitsen op de verdachte zones en daarnaast
ook een aantal systematische zones aanprikken.
De biopten gaan naar de anatoom-patholoog
die ze allemaal zal onderzoeken en daarover zal
rapporteren. Indien hij of zij in geen enkel biopt
een spoor van een tumor vindt, zal de man
terugverwezen worden naar een volgende PSAbepaling in een volgend jaar.

Ook dit verder onderzoek maakt gebruik van
risico inschattingen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van “risk calculators”. Dat zijn
berekeningen die rekening houden met diverse
gegevens zoals PSA maar ook het resultaat van
een digitaal rectaal onderzoek, de verhouding
tussen het PSA-resultaat en het volume van de
prostaat bekomen met een echo-onderzoek van
de prostaat. Indien deze berekening aangeeft dat
de kans op een positief biopsie onderzoek heel
klein is, wordt de man terugverwezen naar een
PSA-bepaling in een daaropvolgend jaar.
Geeft deze berekening een hogere kans op
een positieve diagnose aan, dan wordt de man
doorverwezen voor een mpMRI onderzoek van de
prostaat. Dit multi-parametrisch onderzoek van
de prostaat levert niet alleen een beeld op van
de prostaat maar ook van verdachte posities.
Voor deze posities wordt een score berekend, de
zogenaamde PI-RADS score.

Wordt er daarentegen wel kanker gevonden
met een ISUP-1, dan zal de man in principe
verwezen worden naar een behandeling in
actieve opvolging, de standaardbehandeling.
Voor een hogere ISUP, kan een ISUP-2 eventueel
ook naar actieve opvolging, ISUP>2 zal leiden tot
een actieve behandeling in overleg tussen
patiënt en clinicus.

En dan…
Daarmee is de cirkel rond. De meeste
mannen, wij schatten ruim meer dan 50%, zullen
nooit meer doen dan een PSA laten bepalen en
dat zelfs niet elk jaar. Maar die mannen die echt
het risico op prostaatkanker lopen, zullen we
vroeg vinden. Helaas niet allemaal! Sommigen
zullen kanker hebben die weinig PSA produceren
of een kanker die zéér snel evolueert zodat zij al
een hoog-risico of zelf gemetastaseerde kanker
hebben bij diagnose. Wij zullen hiermee dus niet
alles oplossen.
En dan nu duimen dat wij de introductie van
de screening voor prostaatkanker nog mogen
meemaken…
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Wij Ook vzw
zoekt
Extra Handen
Kom jij ons team vervoegen?
Wij zoeken versterking voor de redactie van PROSTAATinfo. Kan jij je pen goed
gebruiken? Je keyboard mag natuurlijk ook. Kan je korte stukjes schrijven over
onderwerpen die prostaatkankerpatiënten interesseren? Neem dan contact op met ons
secretariaat. Je hebt interesse als lotgenoot of als nabestaande van een lotgenoot.
Wij zoeken ook extra handen voor onze activiteiten. Regelmatig organiseren wij over
heel Vlaanderen activiteiten voor onze leden en sympathisanten, en daar kunnen wij
nog helpende handen gebruiken. Wil je graag één of enkele keren per jaar bijspringen
om een activiteit te organiseren, neem dan contact op met ons secretariaat. Wij zullen
je met open armen ontvangen.
En ben jij iemand die mee wil werken aan onze ledenwerking in onze diverse
afdelingen, of wil je zelf een groepje organiseren in het ziekenhuis waar je behandeld
bent, neem dan zeker ook contact op met ons secretariaat. Er wacht jou een boeiende
toekomst samen met onze lotgenoten.
Contacteer ons via email: wij_ook@hotmail.com bezoek ook: www.wijook.be
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Mijn verhaal
Mijn naam is R.L., vorig jaar 60 geworden. Na
enig overleg heb ik besloten om op de
uitnodiging van Wij ook in te gaan, en mijn
verhaal als prostaatkankerpatiënt hier te delen.
Het is eerder een atypisch verhaal, en ik
hoop dat mijn ervaringen sommigen kunnen
helpen.

In februari 2018 kwam
prostaatkanker in mijn leven.
Al verschillende jaren voor 2018 had ik de
gewoonte om in het begin van het jaar een
bloedname bij de huisarts te laten gebeuren,
deels omdat ik al vrij jong gestart ben met
behandeling van hoge bloeddruk (erfelijk) en
hoge cholesterol.

Nu is het wachten op de uitslag, ik ben er
nog altijd redelijk gerust in, want "we zijn er in
alle geval heel goed op tijd bij".
Ik begin alvast alle mogelijke info op het
internet bijeen te zoeken.

16/04/2018
De uroloog belt me met de uitslag van de
biopsie; kwaadaardige tumor, adenocarcinoom,
Gleason 9.
Ondertussen heb ik al heel wat informatie
inzake prostaatkanker kunnen vinden, en ik stel
dan ook de vraag of het zeker is dat het geen
kleincellige variant is.
Het antwoord is duidelijk, neen. In het
biopsie-verslag dat ik later kan inkijken is er ook
enkel sprake van een adenocarcinoom.

Een jaarlijks bloedcheck dus, en ik vermeldde
er altijd bij aan de huisarts "test maar wat er
kan getest worden".

Dit is voor mij toch al een geruststelling, voor
de behandeling van de "gewone" prostaatkanker
zijn er vele middelen beschikbaar, hoofdzakelijk
gericht op hormoononderdrukking.

Want eerlijkheidshalve moet ik hier
vermelden dat ik een allesbehalve gezond leven
leidde, een erg stresserende job, en veel alcohol
ter compensatie.

Nu moeten er afspraken worden gemaakt
voor bot- en CT-scans, om te kijken of de kanker
nog lokaal is.

Ook de PSA werd zo telkens mee gemeten.
En in februari 2018 was er dan die
bloeduitslag. Mijn PSA-waarde bedroeg 4,6, iets
te hoog volgens de norm. Tegenover het jaar
ervoor bijna het dubbele.
De huisarts reageerde zeer goed en
oplettend, en verwees me door naar een
uroloog, wel met de vermelding “aan
prostaatkanker gaat men niet meer dood, men
sterft ermee”.
Voor het verdere verhaal ga ik een meer
chronologische stijl nemen, welkom in de
rollercoaster.

1. De "gewone" prostaatkanker,
niet uitgezaaid...
22/03/2018
Mijn eerste bezoek bij de uroloog, het rectaal
toucher levert niets op, een echo daarentegen
toont een donkere vlek, en er wordt een
afspraak gemaakt voor een biopsie van de
donkere vlek.

05/04/2018
Na een antibiotica kuur wordt de biopsie
gedaan. wel geen prettige gewaarwording.

19/04/2018
De scans worden uitgevoerd, en na een
weekje bang afwachten krijg ik het verlossende
telefoontje van de uroloog; er zijn geen
uitzaaiingen gedetecteerd !
Ik spring een gat in de lucht, de kanker is nog
lokaal, nu is het zaak om zo snel mogelijk te
opereren en de prostaat te verwijderen.
Operatie met de robot in UZ Leuven is pas
mogelijk in augustus, maar mijn uroloog zou al
een "klassieke" prostatectomie kunnen uitvoeren
op 15/5. Ik twijfel niet lang, dat ding moet uit
mijn lijf, en ga voor een zo snel mogelijke
verwijdering.
Ter voorbereiding doe ik vlijtig dagelijks mijn
bodembekken oefeningen, om potentiële
incontinentieproblemen te anticiperen.

15/05/2018
Dag van de operatie
Ik word ’s avonds wakker met een infuus, aan
elke kant een drain, een sonde in de penis,
bloedslot, extra zuurstof langs de neus. En een
grote plakker op mijn onderbuik, waar de alien
heeft gezeten.
Niet zo aangenaam allemaal, zeker naar
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toilet gaan is een complexe operatie, maar het
kan me allemaal niet schelen.
Het is achter de rug, nu terug genezen van
de operatie, en dan is de prostaatkanker een
omgedraaid blad !
Ik blijf in totaal 4 dagen in het hospitaal, en
op zaterdag voormiddag mag ik naar huis, het is
de dag dat prins William huwt met zijn Megan.
Een stralende lentedag, en in het ziekenhuis
heerst een leuke en opgewonden sfeer, al die
lieve verpleegsters hebben het over het
prinselijk huwelijk.
De operatie is goed verlopen, mijn uroloog
heeft ruim gesneden, het weggesneden weefsel
wordt nogmaals onderzocht en nu wordt als
Gleason waarde 8 vastgelegd.
De snederanden zijn negatief, wel zijn enkele
klieren aangetast. Er zal wel nog een reeks
bestralingen worden gegeven van de buikstreek
(salvage radiotherapie), met het doel nog
eventueel achtergebleven kankercellen definitief
klein te krijgen.
Maar nu eerst 6 weken om te genezen, drains
en sonde verwijderen... genieten van de
prachtige voorjaars- en zomerzon…

31/05/2018
Waarschijnlijk heb ik tijdens de voorgaande
onderzoeken, waarbij een enkel voor exit
bedoelde uitgang werd gebruikt, kleine
verwondingen opgelopen.
Helaas blijk ik een joekel van een fistel te
hebben ontwikkeld, zodanig dat mijn uroloog
schrikt als hij me wil onderzoeken, zijn gsm pakt
en een afspraak voor me regelt bij een collega
van hem gespecialiseerd in dit soort klachten, en
om 18 u ’s avonds lig ik op de operatietafel.
De volgende dag wordt ik wakker met een
dikke pamper maar zonder pijn ! ’s middags mag
ik al weer terug naar huis.

2. Toch uitzaaiingen…

02/07/2018
Afspraak in UZ Leuven, voor de bespreking
van de radiotherapie.
Er wordt voor de zekerheid toch ook nog eens
bloed genomen, die verhoogde PSA is toch niet
normaal.
Ook krijg ik een afspraak voor 06/07, er zal
een PSMA PET-CT scan gemaakt worden.

06/07/2018
De PSMA PET-CT duurt best lang tov. een
gewone scan, eerst de contrastvloeistof een
uurtje laten inwerken, en dan de eigenlijke scan,
nog een half uurtje stil liggen.

09/07/2018
Terug in UZ Leuven, afspraak voor de
praktische voorbereiding van de radiotherapie.
Maar er staat me een serieuze schok te
wachten. De assistente van de prof. die me eerst
ontvangt legt uit dat de PSA-waarde van de
laatste bloedmeting van 02/07, 8,2 bedraagt,
dus nóg een verhoging !
En ook de resultaten van de scan zijn
duidelijk; meerdere uitzaaiingen in botten en
klieren, het heeft geen zin om nog radiotherapie
te geven, wel zal er direct met een
hormoontherapie dienen gestart te worden.
Er wordt direct een voorschrift meegegeven
voor Casodex en Decapeptyl, en ik kan terug
naar huis…
Ik bel direct mijn uroloog, hij had dit ook
niet verwacht, en ik krijg direct een afspraak
nog diezelfde week.
De dagen en weken erna zijn moeilijk, maar
al snel blijkt uit een 2nd opinion afspraak in UZ
Leuven, en hopen informatie van het internet,
dat zelfs deze situatie nog perspectieven biedt
op langere termijn. Vele nieuwe en krachtige
middelen zijn de laatste jaren ontwikkeld om de
ziekte onder controle te houden.

3. Hormoontherapie

25/06/2018
6 weken na de operatie wordt terug de PSA
bepaald, normaal moet die zo goed als 0 zijn..
De verrassing is dan ook groot als de PSA 6,6
bedraagt, dus méér dan voor de operatie !
Volgens mijn uroloog zijn er een aantal
redenen die dit zouden kunnen verklaren, we
gaan sowieso door met het plannen van de
salvage radiotherapie.

21/08/2018
Het is zover, eerste bloedname na de start
van de hormoontherapie !
En het resultaat is fantastisch, de PSA
bedraagt nog maar 0,06 ! De Decapeptyl doet
zijn werk !
Ook van de hormoontherapie zelf heb ik niet
te veel bijwerkingen.
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22/09/2018
Ik neem deel aan de consensusmeeting
“Zorgpad niet-gemetastaseerde prostaatkanker”
te Campus Gasthuisberg Leuven.
Verscheidene radiologen, oncologen,
urologen, huisartsen, patiënten geven zeer
interessante informatie en trachten tot een
algemene strategie te komen hoe nietgemetastaseerde prostaatkanker best kan
aangepakt worden. Het onderwerp is helaas niet
helemaal op mijn geval van toepassing, maar de
uiteenzettingen zijn boeiend en Ik leer er ook
enkele mede-lotgenoten kennen waar ik nu nog
contact mee heb.
Keiveel respect voor al die mensen die hier
hun zaterdagvoormiddag voor hebben
opgeofferd..

… sept. 2019
Op 1/10/2018 herneem ik mijn werk, er ligt
heel wat op me te wachten na deze lange
afwezigheid, maar het weerzien met mijn
collega’s is geweldig.
Om de 3 maand laat ik de PSA controleren,
en die blijft onmeetbaar.
In de dagen na de meting ga ik ook nog bij de
uroloog langs, voorlopig blijft die alles opvolgen.
Mijn fysieke conditie is prima, en in de zomer
van 2019 is de prostaatkanker nog iets dat goed
moet opgevolgd worden, en
indien nodig zijn er middelen
genoeg om de strijd aan te gaan !

Hou zou het nu eigenlijk zitten met die
uitzaaiingen in mijn lijf ? En als er ondertussen
zouden verdwenen zijn, zou ik dan niet in de
categorie “oligometastasen” (1 tot 5
uitzaaiingen) vallen? en een behandeling kunnen
krijgen om de resterende verder kapot te
maken?
Een gerenommeerd radiotherapeut-oncoloog
van UZ Leuven geeft hier een voorstelling over.
Na afloop van het seminarie wordt er nog wat
nagepraat in de patio en stap ik op de prof af.
(Het is eigenlijk mijn zus die mij forceert, ik ben
haar er nog altijd dankbaar voor..)
Het is een heel fijn gesprek, en na
uiteenzetting van mijn situatie ziet de prof het
zitten om een PSMA-Pet CT scan te plannen, die
duidelijkheid moet brengen.
Bijna euforisch rijden mijn zus en ik terug
naar huis, ik nodig ze wel nog uit om iets lekkers
te gaan eten in een restaurant in de buurt, op
een terras in een heerlijke najaarszon.

11/10/2019
De PSMA-PET CT scan vindt plaats.
Maar het resultaat is niet helemaal wat ik
had verwacht/gehoopt, De PSMA-PET scan laat
een gunstige evolutie zien, maar CT-grafisch zijn
er nieuwe tumoren in klieren en de lever te zien
die niet actief zijn op de PSMA-PET scan.

4. een nieuwe vijand
21/09/2019
Samen met mijn zus, die
toevallig ook werkt op de afdeling
kinderoncologie te Gasthuisberg,
woon ik opnieuw een
consensusmeeting bij in
Gasthuisberg, ditmaal meer voor
mijn problematiek,
“Moderne aanpak van
uitgezaaide prostaatkanker”.
Het wordt weer een boeiende
zaterdag voormiddag.
Ik speel al een paar weken met een stoute
gedachte in mijn hoofd…
Ik ben nu al een dik jaar bezig met de
hormoontherapie, en mijn PSA is nog altijd
onmeetbaar.

Ik bespreek dit met mijn uroloog. Om
zekerheid te hebben wordt een FDG PET-CT scan
ingepland.
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24/10/2019

waaraan mijn uroloog deelneemt.

De FDG PET-CT scan vindt plaats, en het
resultaat bevestigt de discordante uitslag van de
vorige scan :

Ik voel me zoals in Monopoly, als de kaart
getrokken wordt “Ga direct naar de gevangenis,
ga niet langs start”…

18/11/2019 - 13/12/2019
Op mijn vraag wordt ook het
weefsel van de eerste prostaatbiopsie terug onderzocht.
Het aanvullend verslag
vermeldt :

Er zal een biopsie dienen te gebeuren om
absolute duidelijkheid te krijgen wat er aan de
hand is.
Best geschikte plaats is de lever.

07/11/2019
Voor de biopsie wordt met een naald weefsel
van de lever weggenomen dat volgens de scan
verdacht is.
Niet het meest aangename onderzoek, en de
dagen erna zijn een kwelling.
Niet zozeer door de gevolgen van de ingreep,
maar veeleer door de ongerustheid die mij nu
toch in haar macht heeft.
En een goede week later belt de uroloog mij.
Ik ben op dat moment mijn schoonbroerdakwerker wat aan het helpen met de afbraak
van een stelling, alles is goed om mijn gedachten
af te leiden, de wereld zinkt onder mijn voeten
weg als ik het verdict hoor; het gaat om een
kleincellig neuro-endocrien carcinoma !
Dit zal hoogstwaarschijnlijk een behandeling
worden met chemo, de naam CISPLATIN valt voor
het eerst.
Dit wordt later ook bevestigd op het MOC

“Een chromogranine kleuring
werd uitgevoerd op de tumorale
cilinder. De tumor toont sterke positiviteit voor
chromogranine.
Het betreft dus wel degelijk een neuroendocrien carcinoom, weinig gedifferentieerd.
Geen adenocarcinoom!!”
Ook de laatste bloedname die ik bij de
huisarts nog had laten doen voor de PSAbepaling, wordt terug onderzocht, dit keer op de
NSE-waarde.
De NSE (Neuro-specifieke enolase) is de
tumormarker die meest wordt gebruikt voor
opvolging van neuro-endocriene kankers.
Mijn NSE-waarde bedraagt 24, mag maximaal
16 bedragen.

04/12/2019
Mijn eerste afspraak op afdeling “Algemene
Oncologie” in het UZ Leuven, met de oncoloog
onder wiens toezicht ik nu ga komen.
Heel open, heel direct. Zo heb ik het graag.
De behandeling met Cisplatin/Etoposide geeft
over het algemeen een goede respons, hoewel
niet voor lange duur.
En men wordt er ook al vrij snel resistent
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tegen. En na de platinum-therapie zijn er niet
veel alternatieven meer…
Het is wat het is.

12/12/2019
Ik krijg een poortkatheter ingeplant. Ik maak
me de bedenking of ik tot mijn dood met dit
ding in mijn lijf zal leven.
Ook wordt in het UZ nog een scan genomen
en een bloedname gedaan om een laatste stand
te hebben voor aanvang van de chemo.
De NSE bedraagt ondertussen 104 ! Ik schrik
van de explosieve toename, maar blijkbaar
hanteren labo’s verschillende meetmethoden, en
dat zou kunnen een verklaring zijn.

5. CHEMO therapie 1
Van 13/12/2019 tot 16/04/2020 krijg ik 6
cycli chemo toegediend, telkens 3 dagen verblijf
in het UZ.

Maar naarmate de cycli vorderen krijg ik
naast constant oorsuizen ook last van minder
goed horen, vooral in het middengebied.
Onderzoek bij de neus-keel-oor arts in het UZ
bevestigt mijn subjectieve gewaarwording.
Eén van de bijwerkingen van CISPLATIN is
ototoxiciteit (gehoorverlies).
Naast het gehoorverlies krijg ik last van
neuropathie in mijn voeten.
Ook mijn hemoglobine en hematocriet
waarden zijn serieus gedaald, en de nierfunctie
ziet er ook niet best meer uit.
Daarom wordt besloten om vanaf de 5de
cyclus over te schakelen op
Carboplatin/Etoposide.
Dit is ook een stuk gemakkelijker om te
krijgen. Er is veel minder extra spoeling van de
nieren nodig dan bij Cisplatin.

De eerste 4 cycli krijg ik de combinatie
Cisplatin/Etoposide toegediend.

En Covid-19 helpt me ook een handje. De
epidemie is sinds maart volop aan het woeden,
en het is veel rustiger op de afdeling Oncologie.

Al een 2-tal weken na de eerste cyclus valt al
mijn haar uit, toch een raar zicht.

Ik heb de 3 laatste cycli een kamer voor mij
alleen.

Met de misselijkheid valt het heel goed mee,
en ook mijn eetlust blijft uitstekend.
Aan het begin van de 2de cyclus wordt terug
bloed genomen, en ik heb toch weer reden om
te vieren; de NSE is gezakt tot 12,9, de chemo
doet blijkbaar heel goed zijn werk!
En na de 3de cyclus wordt terug een CT-scan
genomen die aanleiding geeft tot nog meer
feest, alle tumoren zijn gekrompen, sommige
verdwenen!
We zijn over de helft, de ongemakken van
mijn 3-daagse verblijven zijn bijna vergeten.
Hoewel ik volgens mijn ziekteverzekering
recht heb op een 1-persoonskamer krijg ik
telkens een 2-persoonskamer toegewezen, bij
gebrek aan…
Slapeloze nachten gegarandeerd met iemand
naast je die in een veel verder stadium dan
jezelf zit, en waar meerdere keren de
nachtverpleegster moet voor komen.
En zelf moet je dan ook nog eens om de paar
uur naar het WC om te gaan plassen, door de
constante spoeling.
Na een cyclus kom ik uitgeput thuis, en lig
binnen de kortste keren in de zetel in slaap.

05/05/2020
Een 3-tal weken na de laatste cyclus ga ik
nog eens onder de PET-CT scanner.
Alles is rustig in mijn lijf, in medische termen
een “oncologische status quo t.o.v. het vorige
verslag”.

06/05/2020
Afspraak bij de oncoloog om een moeilijke
beslissing te bespreken: hoe gaan we nu verder,
therapiepauze of verder chemo krijgen met
(iets) langere tussenpauze?
Ik besluit om mijn op dat moment erg
vermoeide lichaam wat rust te gunnen.
We gaan voor een therapiepauze, met om de
3 maand een CT-scan en tussenin nog een
bloedcontrole (NSE).
De rest van 2020 geniet ik met volle teugen
van de prachtige lente en zomer.
De scans en bloedcontroles geven telkens een
goede, onveranderde situatie weer.
Voor de bloedarmoede neem ik
ijzersupplement en foliumzuur, voor de
neuropathie Vitamine-B-supplement en Redomex.
Stilaan wordt de kortademigheid en
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vermoeidheid beter, en in het najaar rijd ik met
vrienden-bikers naar de Elzas, we hebben een
fantastische week.
Mijn zoon treedt in het huwelijk met zijn
mooie en lieve vrouwtje, het grote feest kan
helaas niet doorgaan wegens Covid, maar alle
maatregelen in acht nemend (max. 15 pers.)
wordt het een schitterende dag.
Op 1/11/2020 herneem ik terug het werk,
wel aan 50%. Het doet me deugd terug met mijn
team te kunnen samenwerken.
Wegens Covid zit iedereen nu thuis te
werken, maar met de huidige software en een
goede netwerkverbinding loopt alles zeer vlot.
De laatste scan van 2020, op 20/10/2020 laat
nog steeds een onveranderd beeld zien,
en de NSE-waarde van de bloedname
07/12/2020 blijft ook netjes binnen de grenzen.
Ik kan vooruitkijken naar een rustige
eindejaarsperiode, veel feesten zit er niet in,
want Covid-19 heeft de wereld al voor de 2de
keer in zijn greep.

6. CHEMO therapie 2
Mooie liedjes duren niet lang, en zoals mijn
oncoloog al voorspeld had, komt er na 9 maand
therapiepauze een einde aan de werking van de
eerste chemo-therapie.
Op 22/01/2021 ga ik opnieuw onder de
scanner, ik ben er redelijk gerust in, de NSEwaarde van 07/12 was toch goed?
Op 27/01/2021 afspraak bij de oncoloog, en
daar krijg ik de uitslag van de scan te horen

Onmiskenbaar, de kanker is terug actief. Maar
half hoor ik wat er daarna wordt gezegd.
Er wordt besloten om terug chemo op te
starten, maar nu beginnen we al direct met
Carboplatin/Etoposide.
Is een stuk minder zwaar dan Cisplatin, en
het zou even effectief moeten zijn.

hoogte brengen, als ik mijn baas informeer klinkt
een luide “Sch..ße” aan de telefoon.
De rest van de dag kuis ik mijn bureau op, ik
verscheur alle notities, to-do-lijsten,
projectplannen die ik de laatste 3 maand voor
mijn werk gemaakt heb.
Wanneer ik de dag nadien de brochure
“Carboplatinum/Etoposide” van het UZ bekijk
valt het me op dat dit normaal in daghospitaal
gegeven wordt.
Ik contacteer de oncoloog en ze gaat zien of
ze dat nog geregeld krijgt.
Het maakt mijn ontgoocheling iets
draaglijker.
En het lukt nog ook, op 02/02/2021 meld ik
me ‘s morgens aan de ontvangstbalie van het
dagziekenhuis oncologie, en start ik met de
eerste 3-daagse cyclus van de tweede chemobehandeling.
Op het moment dat ik dit schrijf is dit ook
weer al een week achter de rug, buiten is het
prachtig winterweer, en ik ga zo meteen een
wandeling maken.

Ik wil graag afsluiten met enkele
overdenkingen…
Ik heb mijn verhaal zo neutraal mogelijk
trachten weer te geven, en mocht de indruk
ontstaan dat ik enig verwijt t.o.v. bepaalde
artsen of instanties zou maken, wens ik me te
verontschuldigen.
Want ik heb in mijn strijd tegen
prostaatkanker echt te maken gekregen met de
beste verzorging en
ondersteuning die ik me kan
wensen.
Mijn uroloog, huisarts,
oncoloog, al het verplegend
personeel waar ik al mee te maken heb gehad,
heeft mijn waardering voor deze mensen enkel
doen toenemen.
Wel heb ik geconstateerd dat een patiënt er
alle belang bij heeft om zich zo goed mogelijk te
informeren, om mee te denken met de artsen,
om voorstellen te doen.

Na de afspraak wordt er direct bloed
afgenomen, de verpleegster leeft met me mee.

Want artsen zijn ook maar mensen, en nadat
de ene patiënt het onderzoekslokaal heeft
verlaten staat daar alweer de volgende.

Als in een roes loop ik terug naar mijn auto,
nu mijn echtgenote, zoon, naaste familie en
goede vrienden van het slechte nieuws op de

Hoe diep ook de kanker inhakt in het leven
van elke patiënt afzonderlijk, voor de arts blijft
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elke patiënt één van de zovelen. En dat kan ook
niet anders.
Het enige punt waar ik me toch nog vragen
bij stel, is de uitslag van de eerste biopsie.
In eerste instantie adenocarcinoom, later
gecorrigeerd als kleincellig neuro-endocrien
carcinoom.
De chromogranine-kleuring die werd gedaan
om dit te bepalen heeft me 3€ gekost…
Wat zou er gebeurd zijn als dit van bij het
begin zou zijn vastgesteld?
Hoe zou mijn weg er tot nu toe hebben
uitgezien?
Kanker is een vreselijke ziekte, je eigen
lichaam dat toelaat dat er dingen in groeien en
zich ontwikkelen die uiteindelijk je dood
betekenen…

Sommige tumoren doen dit door de moleculaire
eigenschappen aan te nemen van een endocriene
cel, cellen die interageren met zenuwcellen om
hormonen vrij te geven. [We hebben steeds
neuro-endocrine cellen in diverse organen van
ons lichaam zoals in de longen, pancreas en
meer zeldzaam in de prostaat.]
Dit stelt de patiënten, oncologen en
prostaatkanker onderzoekers voor nieuwe
problemen.
Neuro-endocrine prostaatkanker is een
groeiend probleem omdat er maar weinig
effectieve therapieën bestaan waardoor er nog
veel onderzoek nodig is om deze patiënten te
helpen.

Maar er is hoop, en voor vele kankers is het
verdict in tegenstelling tot vroeger niet meer
definitief.
Vooral de immunotherapie waaronder
checkpointremmers, therapeutische vaccins en
CAR-T-therapie, biedt een hoopvol perspectief.
Ik hoop dat ik ook nog van deze
ontwikkelingen kan profiteren.
Neuro-endocrine prostaatkanker een
groeiende bedreiging
Neuro-endocrine prostaatkanker (NEPC) staat
voor zowat 20% van de gevorderde behandelingsresistente gevallen van prostaatkanker. En zijn
incidentie neemt toe. Veel gevallen van
prostaatkanker kunnen behandeld worden met
chirurgie of bestraling. In zijn eerste stadia van
groei en overleving heeft de kanker de signalen
van de cellulaire androgeenreceptor nodig
waarbij testosteron de hoofdrol speelt. Dit
laatste maakt dat androgeen-deprivatie-therapie
(ADT) waarbij de vorming van testosteron en
verwante hormonen wordt afgeremd zo’n sterk
wapen tegen de ziekte is, indien deze niet
genezen wordt met chirurgie of chemotherapie.
Tijdens de laatste decades hebben dergelijke
therapieën het leven van patiënten bij wie de
kanker terugkeerde of resistent werd tegen de
gebruikelijke behandelingen verlengd. Maar zij
zijn niet genezend. De tumor zal ook tegen deze
androgeen-therapie eventueel resistentie
opbouwen en evolueren naar een vorm die kan
groeien en spreiden zonder androgeen-receptor.

In het kader van de Prostaatkanker Awareness
Maand (November 2021) hebben de
patiëntenverenigingen “Think Blue Vlaanderen” en
“Wij Ook Belgium” op initiatief van Janssen de
handen in elkaar geslagen. In samenwerking met
artsen en verpleegkundigen werd een toegankelijke
en duidelijke gids geschreven die patiënten
begeleidt vanaf het moment dat de diagnose
gesteld wordt. Alle aspecten komen aan bod. De
gids is een “must have” voor elke prostaatkanker
patiënt.
Patiënten kunnen de gids aanvragen via
uroloog, oncoloog of de prostaatverpleegkundige
in het ziekenhuis.
Artsen en verpleegkundigen kunnen deze gids
via hun normale contactpersoon van Janssen
verkrijgen.
Meer info vindt u op:
https://janssenwithme.be/nl-be/lwpc/
Wij Ook Belgium vzw heeft een aantal
exemplaren van deze Prostaatkankergids (NL/FR)
ter beschikking. U kan een exemplaar afhalen op
het secretariaat (Leopoldstraat 34, 2000
Antwerpen) enkel na afspraak via telefoon
03/645.94.44 of via e-mail
wij_ook@hotmail.com.
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Gedicht

Gedicht

Het donkere,
Wringt zich in je lichaam.
Het noemt zichzelf kanker,
Er is een lach en een traan.

Met de patiënt als kompas,
en duizenden sympathisanten aan boord,
varen we koers richting minder kanker,
en betere zorg, zoals dat hoort.

Wanneer je krijgt de diagnose,
Zit je niet bepaald op rozen.
Wat overheerst, is onzekerheid,
Elke patiënt daaronder erg lijdt.

De piraterij van de tabaksindustrie,
die trotseren we dapper, mijl na mijl.
En daar waar de farma niet vaart,
zetten wij voor onderzoekers dat nodige extra
zeil.

Hoe ziet mijn toekomst eruit,
Geef ik om mijn leven geen rooie duit?
Woorden kunnen moeilijk beschrijven,
Hoe de ziekte je lichaam in kan lijven.

Geen uitdaging is ons te moeilijk,
geen water ons te diep.
We duiken tot op de bodem,
van de kankerproblematiek.

Alles ziet zwart,
Alles is smart.
Kwaadaardigheid,
Laat niet met zich sollen,
Kanker,
Ik wil niet met je dollen.
Is het zo fijn,
Je cellen die zo ongeremd delen?
Maar je krijgt me niet klein,
Ook al zijn jullie nog met zovelen.
Je bent een vechtersbaasje,
Maar ik ook.
Je wil dat ik ben het haasje,
Je wil me brengen van de kook.
Maar iedereen is jou vijandig gezind,
Volwassene, kind, ik ook, wij ook.
Marc Liebens.

Voor patiënten maken we het water graag helder,
met info, tips en deskundige steun.
Bovendien vergeten we hun naasten niet,
want ook voor hen is de diagnose een dreun.

Als een rots in de branding,
staan we klaar voor een babbel en oprecht
geluister.
Zo geven we patiënten wat meer houvast,
een lichtpuntje in het duister.
Met de Koningstraat als kapitein aan het roer,
en een bemanning vrijwilligers die zorgen voor de
juiste stroom,
varen we onverstoorbaar verder,
in de richting van onze droom.
Een wereld zonder kanker.
Da’s waarvoor wij gaan.
Tot de dag dat niemand nog sterft aan deze
ziekte.
Zolang zullen wij doorgaan.

Bron: Infobrief voor Lotgenoten, Kom op
tegen Kanker, februari 2020
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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

