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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
Erik Briers Hoofdredacteur
Beste lezers, lieve vrienden,
Zoals je verder in je lijfblad kan lezen, is er
belangrijk nieuws van de EU-Raad. De RAAD,
onder voorzitterschap van Mr. Charles Michel,
heeft een heel belangrijk advies afgeleverd naar
alle lidstaten dus ook aan de regeringen van ons
land. Dat advies gaat over screening voor kanker.
Tot 20 september adviseerde de RAAD enkel
screening of vroegopsporing voor borstkanker,
colonkanker en baarmoederhalskanker.
Op 20 september voegde de RAAD daar drie
“nieuwe” kankers aan toe. Dat worden
longkanker waarbij screening wordt aanbevolen
voor zware rokers. Maar ook maagkankers in die
gebieden waar deze kanker veel voorkomt. En
tenslotte prostaatkanker in alle lidstaten.
De RAAD heeft zich bij deze beslissing laten
leiden door adviezen van de wetenschappelijke
wereld maar ook door experten in
prostaatkanker en vertegenwoordigers van
patiëntenorganisaties. Op basis van die
informatie hebben zij dit besluit genomen.
Zij adviseren om screening in te voeren in
alle lidstaten met het inachtnemen van alle
kennis en voorzorgen. Vooral adviseren zij om
daarbij een strategie te hanteren die gebaseerd
is op individuele risico-inschatting. Hierin
herkennen wij het voorstel zoals dat door de
Europese Vereniging voor Urologie (EAU)
geformuleerd werd en dat wij in ons vorig
nummer hebben uiteengezet.

Beste vrienden dat is bijzonder goed
nieuws, het is eindelijk positief nieuws
nadat screening decennia onbespreekbaar
bleef in ons land. Het wil evenwel niet
zeggen dat wij morgen al zullen starten
met screening.
Inhoud van dit nummer
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Beste lezers, lieve vrienden
Screening voor prostaatkanker, nu is het aan ons!
[Erik Briers]
Mijn PSA is gestegen, wat nu? [Erik Briers]
De EU RAAD adviseert de lidstaten om
prostaatkankerscreening te organiseren!
[Erik Briers]
2021-2022, een jaar van vallen en opstaan, een
fel gekleurd jaar dus [Urbain Bruggeman]
Enkele interessante publicaties van de vzw
Vlaams Patiëntenplatform [Urbain Bruggeman]
Boekbespreking: De Staat Van De Prostaat (Prof.
Piet Hoebeke) [Urbain Bruggeman]

Wij weten dat er in meerdere kringen
bezwaren zijn tegen het systematisch screenen
van mannen vanaf een bepaalde leeftijd.
Sommige van hun bezwaren zijn begrijpelijk,
maar met de nieuwe wetenschap zijn ze niet
langer aanvaardbaar.
Veel gaat dan over het “beschadigen” van
mannen door de screening.
We kunnen bezwaarlijk aanvaarden dat een
simpele bloedafname mannen kan beschadigen.
Maar het gaat natuurlijk over wat er daarna
volgt, een PSA-bepaling en dan…
Die vrees voor “over detectie” en
“overbehandeling” is al zo oud dat we de nieuwe
gegevens onder ogen moeten durven zien.
Vandaag is de PSA-bepaling enkel een selectietest om het onderscheid te maken tussen de
mannen die (voorlopig) geen risico lopen en deze
die een risico lopen. Deze laatste groep wordt
doorverwezen voor een opvolgtest met een
mpMRI. Deze twee stappen bepalen samen wie in
aanmerking zal komen voor een rectaal toucher
en voor een biopsie. Op basis van die gegevens
zal dan bepaald worden of de man een tumor
heeft in zijn prostaat.
Maar dat is niet de korte weg naar een
operatie of bestraling, het zal meestal leiden
naar actieve opvolging als behandeling. Dus, de
overgrote meerderheid van de mannen zullen in
de screeningsprocedure blijven en terug
uitgenodigd worden. Of, zij zullen in actieve
opvolging komen en mogelijk de rest van hun
leven zonder actieve behandeling hun leven
verderzetten.
Maar er zal nog veel water door onze Schelde
stromen vóór we iedereen overtuigd zullen
hebben van de noodzaak en één en ander
georganiseerd krijgen.

Wij, de patiënten, hebben nog veel
werk te doen.
22 Nieuws van ESMO-2022, de CABASTY-studie
23 Rustpunt, twee gedichten van Marc Liebens
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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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Mijn PSA is gestegen, wat
nu?
Erik Briers
Beste vrienden,
Zoals beloofd is hier onze brievenbus terug
met de vraag van lezers.
Nonkel Frans, ik ben een
prostaatkankerpatiënt sinds 2016 met
uitzaaiingen wijd verspreid over mijn botten. Als
behandeling moest ik onmiddellijk starten met
een maandelijks injectie met Firmagon.
Aangezien ik door de uitzaaiingen pijn
ondervond in de streek van mijn bekken,
onderging ik ook radiotherapie. Vanaf 17
augustus 2016 ben ik gestart met chemotherapie
(zes beurten - docetaxel). Door een opnieuw
sterke stijging van mijn PSA ben ik in 2020
moeten starten met het geneesmiddel Zytiga
(abiraterone-acetaat) samen met prednison.
Dankzij dit sterk geneesmiddel daalde mijn PSA
tot 0,02. Maar na enkele maanden stabilisatie is
mijn PSA terug beginnen stijgen. Momenteel
bedraagt mijn PSA 0,12. Is er een reden om
ongerust te zijn door de stijging van de PSA?
Vanaf welk PSA-cijfer moet er opnieuw
ingegrepen worden?

PSA, et alors?
PSA (Prostaat Specifiek Antigeen) is voor de
man en vrouw in de straat een onbekende
afkorting en onbekend is onbemind. Voor
prostaatkankerpatiënten is het daarentegen een
erg goed gekende afkorting en vaak de basis van
stress en onbehagen. Eens PSA een eerste keer
bepaald werd, lijkt het erop dat het leven
veranderd is. Er is als het ware de tijd vóór we
PSA kenden en de tijd nadat we PSA leerden
kennen. En is dat zo? Is PSA zo’n belangrijke
parameter?
We durven die vraag met een ja te
beantwoorden, maar dat vergt uitleg. Daarbij
moeten we rekening houden met heel wat
parameters, en dat gaan we dan ook doen.
Alvorens dat grote werk aan te vatten, is het
belangrijk dat veel van wat gaat volgen onder
meer uit de besluiten komt van de “guidelines”
(richtsnoeren) voor de behandeling van
prostaatkanker. Dit document, dat niet alleen in
Europa veel gebruikt wordt, is het resultaat van

een jaarlijkse grote inspanning van een flinke
groep clinici, wetenschappers en zelfs een
patiënt. Die laatste ben ikzelf dus is er zeker
beïnvloeding van het EAU-panel. Maar het is
belangrijk om eerst even uit te leggen hoe deze
“guidelines” tot stand komen.

Guidelines on Prostate Cancer
De Europese vereniging voor urologie (EAU)
heeft een hele reeks groepen die zich
bezighouden met het opstellen en jaarlijks
bijwerken van guidelines. Voor elke GU-kanker
(genito-urinaire kanker) is er een comité, maar
ook voor incontinentie en impotentie
bijvoorbeeld. Voor sommige aspecten van de
vruchtbaarheid is het alleen het mannelijk deel
dat hier onder valt. De vrouwelijke
vruchtbaarheid valt onder de gynaecologie.

Samenstelling van het comité
Hoe werken deze comités? Eerst en vooral
zijn ze multidisciplinair samengesteld. In het
comité voor prostaatkanker zijn er uiteraard
urologen, en niet de minste, maar ook
bestralings-oncologen, medisch-oncologen maar
ook experten in geriatrische oncologie. Dan zijn
er ook anatoom-pathologen, radiologen,
specialisten in nucleaire geneeskunde en
tenslotte zoals reeds aangegeven zijn de
patiënten vertegenwoordigd via Europa Uomo.
Op dit ogenblik ben ik dat zelf maar in de
toekomst mag daar iemand bijkomen.

Werkwijze
De guidelines van de EAU zijn strikt
gebaseerd op bewijzen, op evidence. Dat is niet
steeds zo. Andere comités kunnen bijvoorbeeld
veel gewicht geven aan de mening van experten
of aan het vinden van een consensus via overleg
en stemming. Deze laatste procedures zijn
uiteraard gevoelig voor “politieke” spelletjes
waarbij het recht van de “grootste” expert soms
te zwaar doorweegt.
Vanwaar komt die “evidence” dan wel? In de
wetenschappelijke wereld, en dus ook in de
geneeskunde, worden de resultaten van
onderzoek gepubliceerd. Die publicaties komen
uiteraard niet in een magazine zoals
PROSTAATinfo, maar in zogenaamde tijdschriften
met “peer review”.
Dat wil zeggen dat de auteur(s) een artikel
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kunnen insturen naar de redactie. Maar daarmee
is het artikel nog niet aanvaard. Het wordt dan
doorgestuurd naar enkele experten in het vak die
met het gepubliceerde werk niets te maken
hebben, dit zijn de zogenaamde “peers” of
gelijken. Zij lezen de publicatie en kunnen
opmerkingen formuleren, aanvullingen vragen of
zelfs bijkomende gegevens. Eens deze experten
hun conclusies binnen zijn, kunnen de auteur(s)
er al dan niet rekening mee houden en het
bijgewerkte artikel terug aanbieden. Dit nazicht
of “review” kan meer dan één rondje maken.
Uiteindelijk zal de redactie het artikel
aanvaarden, verwerpen of de auteur(s) kunnen
het intrekken. Het is niet eenvoudig om een
wetenschappelijk artikel in een gerenommeerd
tijdschrift te krijgen.
Het zijn dit soort artikelen die gebruikt
worden om tot de juiste besluiten te komen.

Systematisch overzicht van de
literatuur
Elk jaar worden er in verband met
prostaatkanker honderden nieuwe artikelen,
rapporten gepubliceerd en dit over de meest
uiteenlopende onderwerpen. Om uit deze berg
informatie tot de juiste besluiten te komen, is er
een systematisch overzicht nodig.
Om dat overzicht te maken is het logisch dat
we eerst precies willen bepalen wat we zoeken.
Bijvoorbeeld we zoeken naar publicaties over
mpMRI vóór de eerste biopsies. Dan zullen die
publicaties alleszins de termen mpMRI en
biopsies moeten bevatten. Daar komen dan nog
enkele andere zoektermen bij. Met die
zoektermen wordt dan alles wat in het Engels
gepubliceerd is in de laatste jaren (dat aantal
wordt ook vastgelegd) gezocht.
Daarna wordt alles wat gevonden is verder
onderzocht om uit die vaak honderden tot enkele
duizenden publicaties deze te zoeken die
relevant zijn.
Deze laatste groep, soms minder dan enkele
percenten, worden gedetailleerd onderzocht en
geanalyseerd. Als het doel was om na te gaan of
een negatief mpMRI-onderzoek voldoende is om
géén biopsies te doen, is die analyse heel
belangrijk. Het is niet voldoende dat één
publicatie dit bevestigd, het moeten er
meerdere zijn.
Pas wanneer er voldoende bewijs is, kan dit
gebruikt worden om de guidelines op te stellen
of aan te passen.

Soorten van bewijs
Het is duidelijk dat niet elk rapport dezelfde
bewijskracht heeft. Zo is het duidelijk dat
bewijzen die voortvloeien uit een klinische
studie waarbij de onderzoekers noch de
patiënten weten wie van twee groepen de
experimentele behandeling heeft gekregen,
sterker is dan wanneer iedereen weet wie wat
heeft gekregen.
Het is ook gemakkelijk te begrijpen dat de
beschrijving van één of enkele patiënten die een
nieuwe behandeling hebben gekregen minder
sterk is dan wanneer het gaat over honderden
patiënten.
Ook een analyse van een behandeling bij een
groep patiënten na enige tijd door observatie, is
minder sterk als bewijs. Zo valt ook een artikel
waarin een “groot” expert zijn mening ventileert
af als bewijs.
Al deze elementen worden meegenomen bij
de kritische review van de literatuur. Ten slotte
worden de bevindingen zelf ook gepubliceerd en
aan een onderzoek door gelijken onderworpen.
Iedereen kan daarna lezen wat de groep gedaan
heeft, hoe de gegevens geanalyseerd zijn en hoe
ze tot hun besluit(en) zijn gekomen.

Dat kunnen dan guidelines worden
Al deze informatie wordt besproken samen
met de bestaande guidelines om na te gaan of er
een verandering nodig is dan wel een gans
nieuwe bijdrage nodig is. Elk jaar wordt deze
oefening opnieuw gedaan, niet voor elk
onderdeel, maar voor die delen die snel
evolueren wel. Dat is bijvoorbeeld het geval voor
PSMA-PET-CT en behandelingen gebaseerd op
Lutetium-177. Dit veranderd snel en dus wordt
dit domein snel gevolgd.

Terug naar PSA
PSA is het acroniem dat zonder twijfel het
meeste voorkomt in de guidelines over
prostaatkanker. Maar, PSA speelt ook een
hoofdrol bij de vroegdetectie van
prostaatkanker.

PSA vóór er van kanker sprake is
Vanaf de puberteit zal bij elke man PSA
gevonden worden in zijn bloed. De hoeveelheid,
concentratie, is meer dan een miljoen maal
lager dan in de prostaat zelf. Wij weten
ondertussen dat er een minimaal deeltje van PSA
vanuit de prostaat naar het bloed lekt waar het
gemeten kan worden. Die hoeveelheid PSA wordt
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door meerdere factoren bepaald, de afmeting
van de prostaat bijvoorbeeld. Naarmate de man
ouder wordt, neemt de maat van zijn prostaat
toe en daardoor ook de concentratie van PSA in
het bloed.
Ziekteprocessen in de prostaat hebben
hetzelfde effect, een ontsteking (inflammatie) of
een infectie kunnen de PSA tot grote hoogte
opjagen, maar de behandeling van de
onderliggende ziekte zal de PSA snel doen dalen.
Eén enkele keer de PSA meten is dan ook niet
voldoende.
Prostaatkanker kan uiteraard de PSAconcentratie ook doen oplopen.

verwaarloosbaar klein.
Opnieuw, ben je jonger dan 59 jaar oud en je
PSA bevindt zich tussen 1 en 3ng/ml (curve B en
C) dan is dat opnieuw dik in orde, maar je zou
best na 2 tot 4 jaar opnieuw een bloedanalyse
laten verrichten.
En dan, ben je jonger dan 59 jaar en het
resultaat van je PSA-analyse is hoger dan 3ng/mL
(curve D) dan moet er verder onderzoek
gebeuren. Dat wordt bijvoorbeeld een herhaling
van de PSA-bepaling en een mpMRI nodig. Doel
wordt na te gaan of er in de prostaat verdachte
zones zijn die op de aanwezigheid van kanker
kunnen wijzen. Als die verdachte plekken er zijn,
zullen er biopsies gebeuren. Blijft de mpMRI
“blanco” dan volgen er
geen biopsies en word je
verzocht om na één jaar
opnieuw een PSA te laten
bepalen.
Dit is een risicogebaseerde screening
voor prostaatkanker voor
mannen jonger dan 59
jaar.

We hernemen een figuur uit het vorige
nummer van PROSTAATinfo over screening. De
diverse curven van de PSA-concentratie over de
jaren zijn voorbeelden voor evenzoveel mannen.
Man A, bij deze man stijgt de PSA over de
jaren heel traag, wellicht door de groei van de
omvang van zijn prostaat. Zonder andere
informatie kan men over deze PSA-concentratie
niet veel zeggen anders dan dat de kans op een
aanwezige prostaatkanker heel klein zoniet nul
is. Voor de meeste mannen (meer dan 60%) is dit
het verloop van hun PSA over de jaren, zij
moeten zich geen zorgen maken.
De mannen die een echte evolutie vertonen
van hun PSA-concentratie moeten zich daarom
nog geen zorgen maken maar moeten even goed
opletten.
Ben je jonger dan 59 jaar en is je PSA lager
dan 1ng/mL volgens je bloedanalyse dan moet er
voorlopig niets gebeuren. Je kan terug een
bloedanalyse laten doen na vijf jaar tot je 60
jaar wordt. Is de PSA dan nog steeds minder dan
1ng/ml dan mag je zelfs stoppen met het meten
van je PSA, de kans op een prostaatkanker is

Ben je ouder dan 59
en je PSA is lager dan
1ng/mL, dan word je
vrijgesteld van verdere
metingen. Is de PSA tussen 1 en 3ng/mL dan
wordt de bepaling ook herhaald na twee tot vier
jaar. En is de PSA hoger dan 3ng/mL dan volgt
verder onderzoek.
Als de biopsies niet op kanker wijzen, de
anatoom-patholoog heeft niets in de biopten
kunnen vinden dat op kanker wijst, dan wordt er
na één jaar of vlugger opnieuw PSA gemeten. Als
deze PSA-meting hoger is, zal er opnieuw een
mpMRI volgen en mogelijk opnieuw biopsies.
Maar, het is mogelijk dat een PSA ook daalt of
rond een bepaalde waarde gaat variëren
daardoor kan het meetinterval natuurlijk ook
groter of kleiner worden. Hoe groter de stijging,
hoe sneller men opnieuw zal willen meten.

Wat met PSA na een
kankerdiagnose
Een kankerdiagnose vereist dat er in biopsies
echte kankercellen zijn aangetroffen. Zoals wij
ondertussen allemaal weten hoort daar een score
van kwaadaardigheid bij. Deze Gleason-score
gaat van 3+3 (6) tot 5+5 (10). Vandaag wordt dat
omgezet in een ISUP-graad gaande van 1 (3+3)
over 2 (3+4), 3 (4+3), 4 en 5. ISUP-2 is veel
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Gleason-graad 3 en een beetje Gleason-graad 4.
En dat is natuurlijk niet hetzelfde als veel
Gleason-graad 4 en minder Gleason-graad 3
hetgeen ISUP-3 wordt.
Deze startdiagnose wordt besproken met de
uroloog zodat er samen beslist kan worden over
de persoonlijke aanpak van de kanker.

Risico bij diagnose
Prostaatkanker wordt bij de diagnose
ingedeeld volgens risicogroepen zoals die door
D’Amico werden vastgesteld en die ook vandaag
nog de behandelingen sturen.
We onderscheiden vier niveaus:
Laag risico: ISUP-1, en PSA<10ng/mL en de
tumor is enkel met behulp van een biopsie
gevonden en wordt enkel in de helft of minder
van één deel van de prostaat aangetroffen (cT12a). De tumor is niet met de vinger te voelen.
Gemiddeld risico: ISUP-graad 2 of 3, of PSA
10-20ng/mL of de tumor komt voor in meer dan
de helft van een prostaathelft (T2b)
Hoog risico: PSA>20ng/mL of ISUP-graad 4/5
of de tumor wordt in de beide helften van de
prostaat aangetroffen (T2c)
Hoog risico, lokaal gevorderd: eender welke
PSA, eender welke ISUP-graad maar de tumor
spreidt zich uit buiten het prostaatkapsel of is
zelfs al binnengedrongen in omgevende
structuren mogelijk zijn er aangetaste
lymfeknopen.
Gemetastaseerd bij diagnose, het is het
slechtst mogelijke resultaat, bij de diagnose van
de kanker wordt er al onmiddellijk een
metastase vastgesteld. Dat wordt dan een heel
andere situatie die we verderop gaan
behandelen.

Laag-risico, actieve-opvolging,
watchfu -waiting
Voor een prostaatkanker met een laag risico
is de standaardbehandeling in principe actieve
opvolging. Maar, ook als de ISUP-graad 2 is, en
dat het aandeel van Gleason-graad 4 heel klein
is, wordt ook actieve opvolging aanbevolen.
Naast actieve-opvolging is er ook “watchful
waiting” waarbij er geen behandeling wordt
opgestart, ook geen actieve opvolging. Deze
mannen hebben een te korte levensverwachting
waardoor een behandeling die jaren zal duren
weinig zin heeft. Let wel op, we spreken niet
over een leeftijd, een man van 75 of 80 kan een

betere conditie hebben dan een man van in de
vijftig met al enkele ernstige
gezondheidsproblemen. Men stelt dat een man
nog zeker 10 jaar levensverwachting moet
hebben om te starten met actieve opvolging.
Watchful waiting kan voor een patiënt uit
eender welke risicoklasse gestart worden. Deze
patiënten worden goed opgevolgd maar het gaat
dan vooral om de symptomen te bestrijden zoals
pijn.
Bij actieve opvolging is de bedoeling namelijk
om de man zorgvuldig op te volgen en bij het
minste teken van evolutie actief in te grijpen in
samenspraak met de patiënt.
Bij de start van actieve opvolging weten
patiënt en uroloog al heel wat. We kennen het
resultaat van de PSA, van de mpMRI (waar
bevindt zich de tumor of de tumoren) en het
resultaat van de biopsies (hoeveel Gleason-graad
3, 4 en waar in de naalden, enz). Die gegevens
worden dan actief opgevolgd door het zorgteam.
Maar, het eerste signaal is PSA. Wat is een
zorgzame stijging? Dat moet met de uroloog
besproken worden bij de start van de opvolging.
Het is best mogelijk dat de PSA in de loop van de
opvolging op en af beweegt, stijgt en weer
daalt. Een constante stijging over maanden
(jaren) is natuurlijk verdachter dan een platte
lijn met wat hobbels.
Wat men eventueel gebruikt is de
verdubbelingstijd, de tijd nodig om de PSA te
zien verdubbelen. Dat heeft geen prognostische
waarde, het zegt dus niets over de verdere
toekomst. Maar naast de stijging van de PSA is er
natuurlijk ook het resultaat van mpMRI en
biopsies die gebruikt zullen worden om te
besluiten dat er actief moet ingegrepen worden.
Het is duidelijk dat er geen duidelijk te
omschrijven afkappunt is om uit actieve
opvolging te stappen en over te gaan naar een
actieve behandeling. Het is uiteindelijk de
bedoeling om zoveel mogelijk patiënten van
actieve opvolging te laten overgaan naar
watchful waiting, dus zonder ooit een actieve
behandeling te ondergaan. Deze laatste
patiënten zullen met hun kanker sterven van een
andere oorzaak.

Lokale prostaatkanker met
gemiddeld, hoog risico of lokaal
gevorderd
Deze prostaatkankers, gevonden na een PSAbepaling, mpMRI en biopsies worden actief
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behandeld. Prostaatkankers met een gemiddeld
risico maar slechts weinig Gleason-graad 4
komen eventueel in aanmerking voor actieveopvolging.
Voor nieuw gediagnostiseerde prostaatkankers
die zich essentieel binnen het kapsel bevinden,
zijn er als actieve behandelingen chirurgie en
bestraling.
Bij chirurgie is dat een radicale
prostatectomie of het verwijderen van de
volledige prostaat inclusief de zaadblaasjes en
een aantal lymfeklieren, dat kunnen er ruim
meer dan twintig zijn.
Bestraling is een andere behandeling waarbij
de tumor in de prostaat zo nauwkeurig mogelijk
met een hoge dosis straling wordt bestookt. Dat
gebeurt omdat de straling geen onderscheid
maakt tussen gezond weefsel en kankerweefsel.
Daardoor doet de bestralingsoncoloog en de
medisch fysicus (die de gedetailleerde
berekeningen doet) er alles aan om gezond
weefsel te mijden.

PSA na prostatectomie
De gevolgen op de PSA zijn erg verschillend.
PSA wordt enkel door prostaatweefsel
geproduceerd. Dat kan gezond prostaatweefsel
zijn of kanker. Na een radicale prostatectomie is
de volledige prostaat weg met tumor en al.
Hierna zou er geen PSA meer meetbaar mogen
zijn en dat is over het algemeen ook zo. Na de
verwijdering van de prostaat zakt de PSA (in
principe) tot een (bijna) onmeetbaar niveau. Dat
kan 0,01ng/mL zijn tot wat hogere waarden.
Als de PSA-waarde na de operatie niet sterk
daalt tot bijna niet detecteerbaar kan dit erop
wijzen dat er nog een klein beetje weefsel is
achtergebleven in de vorm van positieve
snijranden.
Daarom kijkt de anatoom-patholoog mee, hij
of zij zal de weggenomen prostaat nauwkeurig
onderzoeken en daarbij vooral aandacht hebben
voor de buitenste cellaag van het operatiestuk.
Dit is namelijk de snijrand. Als hier kankercellen
inzitten is de kans groot dat er ook nog cellen in
het lichaam zitten, maar die kan de anatoompatholoog natuurlijk niet zien. In dit geval
hebben we te maken met positieve snijranden.
Die cellen zullen normaal dan een mengsel zijn
van mogelijk kankercellen en normale
prostaatcellen. Maar beide soorten cellen
produceren PSA dat in het bloed kan gemeten
worden. Hoe groter het aantal achtergebleven
cellen is, hoe hoger de PSA maar ook hoe sneller

de PSA weer kan gaan stijgen want die cellen
gaan zich vermenigvuldigen en groeien.
Als de snijranden positief zijn, kan de uroloog
bestraling voorstellen om de weefsels die
achergebleven zijn vooralsnog te vernietigen.
Hoe zit het dan met PSA na radicale
prostatectomie? In principe wordt die niet
detecteerbaar, maar wat wil dat zeggen? Het
medisch laboratorium gebruikt daar een test
voor (er zijn er meerdere) en elke test heeft zijn
eigen karakteristieken. Er is een detectielimiet
hetgeen wil zeggen de laagste concentratie die
gemeten kan worden. Er zijn testen die zéér
gevoelig zijn en tot op 0,001ng/mL kunnen
meten. De meeste testen gaan tot 0,01ng/mL
wat ruim voldoende is.
Omdat bij de operatie er ruim wat PSA
rondzwemt in het bloed is er tijd nodig om die
te laten verdwijnen en dat duur enkele weken
tot maanden. Dus de dag na de operatie heeft
een PSA-meting geen zin. Na enkele weken,
wellicht maanden (2 tot3) zal de PSA zijn laagste
niveau bereikt hebben. Dat kan 0,01ng/mL zijn
of daar rond. Meestal zal het laboratorium niet
zeggen dat er niets is. De test geeft over het
algemeen altijd een resultaat ook als er geen
PSA aanwezig is.
Als er een veel hogere waarde gemeten
wordt, is er wat anders aan de hand. Dan is het
mogelijk dat er behoorlijk wat weefsel is
achtergebleven of dat er toch al metastasen
aanwezig zijn. In dat geval zal de PSA veel hoger
zijn.
Wanneer moet je dan ongerust zijn over een
stijging van de PSA?
Niet te snel, een eerste belangrijke
opmerking is dat je de PSA telkens in hetzelfde
laboratorium moet laten meten. Als twee
laboratoria gebruikt worden en zij gebruiken niet
dezelfde test, dan kunnen die lage waarden
verschillen zonder dat er van een echt verschil
sprake is.
Een punctuele stijging van 0,01 naar 0,02 is
geen reden voor een alarm, ze kan incidenteel
zijn en zeker niet steunen op een echt fenomeen
in het lichaam. Ook een stijging naar
bijvoorbeeld 0,05 hoeft niets te betekenen al
geven we toe dat dit niet fijn is om mee te
maken. Ook variaties rond een bepaalde waarde
of een vlakke curve over maanden, jaren is geen
bron van ongerustheid, als die waarde laag
genoeg is, 0,05ng/mL bijvoorbeeld.
Als evenwel bij een klassieke
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driemaandelijkse controle de PSA telkens een
stapje hoger gaat waardoor er een evolutie
getoond wordt, dan moet er opgelet worden.
We weten dat alleen prostaatweefsel en dus
ook prostaatkankerweefsel in staat zijn om PSA
te maken. Als er dus nog iets gemeten wordt,
kan dat afkomstig zijn van een “restje” normaal
prostaatweefsel of van prostaatkankerweefsel.
Als het normaal prostaatweefsel is, kan men
verwachten dat de PSA stabiel zal zijn of
hoogstens super traag zal stijgen zoals bij een
normale prostaat.
Is het evenwel afkomstig van prostaatkanker
dan is het heel wat anders. Het is mogelijk dat
dit weefsel zich op de plaats bevindt waar de
prostaat werd weggenomen. Maar het kan ook
over een kleine metastase gaan die zich ergens
anders in het lichaam bevindt.
Maar, ook als het prostaatkankerweefsel is,
kan de evolutie van de PSA heel traag verlopen
als de tumor een lage ISUP-graad heeft
bijvoorbeeld één. Maar een kleine stijging hoeft
dus niet tot paniek te leiden. Maar we zijn
waakzaam en uiteraard kijkt de uroloog mee.
Bij een stijging zouden we heel graag weten
waar die stijging vandaan komt. Is het afkomstig
van het “prostaatbed” waar de prostaat is
weggenomen, zijn het lymfeklieren die niet zijn
weggenomen of is het een kleine tumor wat
verderop? Om dat te achterhalen, kunnen we
gebruik maken van onderzoek met bijvoorbeeld
MRI of PSMA-PET-CT.
Daarbij moeten we steeds rekening houden
met de beperkingen. Elke techniek heeft een
resolutie, dat is de afmeting van het kleinste
beeldpunt dat goed te onderscheiden is. Die
afmeting van de detecteerbare beeldpunten is
de laatste jaren steeds kleiner geworden. Dan is
er het aantal beeldpunten dat nodig is om een
duidelijk beeld te geven van een afwijking. Dat
levert de kleinste afmeting op in mm, het kan
dat de kleinste afwijking enkele mm groot moet
zijn voor ze op beeld te zien is. En dan is er nog
de biologie van de kanker, hoe hoog moet de PSA
stijgen opdat de afwijkingen zichtbaar worden?
En dat kan redelijk hoog zijn al daalt die
waarde. Wat vaststaat is dat een waarde van
0,05ng/mL te laag is om op beeld zichtbare
afwijkingen te tonen.
En hier moet je geen vaste waarde
verwachten, het hangt namelijk ook een beetje
af van de beschikbare apparatuur. Soms levert
een 0,2ng/mL goede resultaten op maar soms

moet dat 0,4ng/mL zijn. Je ziet het, dit wordt
een gesprek met je uroloog. Er zijn dus al
minstens twee parameters die een rol zullen
spelen, de evolutie van je PSA en de hoogte
ervan. Hoe sneller de stijging en hoe hoger de
PSA-waarde, hoe minder goed. Maar opnieuw dit
moet je met je clinicus bespreken om samen de
volgende stappen te bepalen.

PSA na bestraling
Dit is een heel andere situatie. Bij bestraling
zal de radiotherapeut zijn uiterste best doen om
alleen de tumor te bestralen. Dat kan betekenen
dat de hoogste dosis van bestraling op een deel
van de prostaat wordt gericht. Daardoor zal er
bijna steeds nog weinig of niet bestraald
prostaatweefsel overblijven. Daardoor zal de PSA
niet naar onmeetbaar of bijna niet meetbaar
dalen. De PSA zal langzaam dalen tot een waarde
die de therapeut een “nadir” noemt, een
horizon. Op die waarde blijft de PSA hangen.
Maar ook nu kan er nog een stijging optreden
omdat er bijvoorbeeld tumorweefsel een te lage
dosis heeft gehad of omdat er niet gekende
kleine tumoren zich buiten het bestralingsveld
bevonden.
Door de PSA te volgen na de bestraling kan de
radiotherapeut in elk individueel geval volgen
wat er verder gebeurt. Als de PSA behoorlijk diep
daalt, en op die waarde blijft hangen, is
iedereen tevreden. Gaat de PSA evenwel stijgen,
dan geldt ook nu wat we al hoger aanhaalden, is
het een trage evolutie met up en down rond die
vaste waarde dan is er nog niet veel reden om
verdere stappen te ondernemen. Maar, een
snelle stijging (verdubbelingstijd) en een hoge
waarde boven de “nadir” zijn redenen om naar
de oorzaak te zoeken en over volgende stappen
na te denken.

En andere behandelingen?
Het is ondoenbaar om voor elke mogelijke
behandeling aan te geven hoe de PSA zal
evolueren en op welke waarde aan een volgende
behandelingsstap moet gedacht worden. Dat
moet telkens met de uroloog/oncoloog
besproken worden. Het is steeds een goed idee
om telkens er een nieuwe behandeling gestart
wordt aan de uroloog/oncoloog te vragen wat de
PSA zal doen en bij welke waarde er over een
volgende stap zal moeten gesproken worden.
Over die PSA-evolutie is er veel kennis onder de
urologen/oncologen maar die kennis is dikwijls
gebaseerd op de eigen ervaring en niet zozeer op
de resultaten van degelijk wetenschappelijk
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Wat werd geëvalueerd?

onderzoek.
Wij geven hier als afsluiter het resultaat van
een studie die in Parijs gepresenteerd werd
tijdens het jaarlijks congres van de ESMO
(European Society of Medical Oncology).

Analyse van PEACE-1 trial
Eerst de PEACE-1 trial voorstellen

De patiënten
Het zijn allemaal patiënten die bij de eerste
diagnose reeds metastasen hebben. Bij een goed
werkende screening zouden deze patiënten
vroeger zijn gevonden en hadden zij hun hoog
risico of lokaal gevorderde kanker kunnen laten
behandelen met chirurgie of bestraling met
mogelijk een genezing als gevolg. Maar dat is dus
niet gebeurd. Dit is dus een groep van patiënten
die van bij de diagnose aangewezen zijn op het
trachten te controleren van de evolutie van hun
kanker. Bovendien zijn deze mannen nog nooit
behandeld met testosteron-onderdrukkende
medicatie, hun tumor is daardoor nog hormoongevoelig. We spreken over gemetastaseerde
hormoongevoelige prostaatkanker of mHSPC.

De behandelingen
Bij een studie zijn er steeds minstens twee
armen die met elkaar vergeleken worden. In
deze studie zijn er vier armen die telkens een
andere behandeling hebben gekregen.
De eerste groep kreeg een behandeling die
als standaard wordt gezien (SOC - standard of
care), androgeen deprivatie (het onderdrukken
van testosteron) hieraan konden de onderzoekers
zelf nog docetaxel (chemotherapie) om de drie
weken toevoegen.
De tweede groep kreeg dezelfde standaard
met daaraan toegevoegd radiotherapie op de
“zichtbare” metastasen.
De derde groep kreeg SOC met daaraan
abiraterone (ABI) toegevoegd.

In deze studie werden twee belangrijke
behandelingsresultaten beoordeeld. Er was de
tijd tot de ziekte progressie maakte. Dat werd
geëvalueerd met radiografie. Als er nieuwe
metastasen werden gezien dan werd het moment
waarop dit gebeurde als het progressietijdstip
genoteerd.
Het tweede eindpunt dat geëvalueerd werd
was “overall-survival”, hoe lang de patiënten die
behandeld werden na de start ervan nog in leven
waren.

De globale resultaten
De studie startte in november 2013 en
rekruteerde tot december 2018 in niet minder
dan 77 ziekenhuizen, waaronder ook Belgische,
in totaal 1173 patiënten.
296 patiënten werden ingedeeld in groep 1
(SOC), 293 in groep 2 (SOC plus radiotherapie),
292 in groep 3 (SOC plus ABI) en 291 in groep 4
(SOC plus radiotherapie plus ABI). Wat een mooie
verdeling is.
We zijn nu in 2022 en de eerste analyses zijn
gedaan en daaruit blijkt het toevoegen van ABI
een langere periode zonder verdere metastases
op te leveren. In de twee groepen (één en twee)
die enkel SOC kregen (eventueel met
bestralingstherapie en eventueel met docetaxel)
was de tijd tot progressie gemiddeld 2,2 jaar, dit
is de donkerblauwe curve in onderstaande
figuur).
In de andere twee groepen waar aan de
behandeling ABI werd toegevoegd (groepen drie
en vier), was de tijd tot progressie gemiddeld
4,5 jaar wat een zéér significante verbetering is
(dit is de rode curve in de figuur). Hoe hoger de
curve in de figuur, hoe langer de tijd tot
progressie. De aangegeven tijd tot progressie is
de tijd waarbij de helft van de deelnemers in
een groep nog niet in progressie waren.

De vierde groep tenslotte kreeg SOC plus ABI
plus bestraling.
De patiënten die verder een goede
gezondheid hebben, werden willekeurig (at
random) over de vier groepen verdeeld. De
onderzoekers en de patiënten wisten welke
behandeling zij kregen al konden ze die niet
kiezen. In een “double blind” studie weten noch
de patiënten noch de onderzoekers in welke
groep zij zich bevinden en dat was dus hier niet
het geval.
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Dezelfde (ongeveer) verbetering was te zien
bij vergelijking van de groepen die SOC met
docetaxel en bestralingstherapie (groep twee)
kregen in vergelijking met de groep die
bovendien ABI gekregen had (groep vier). Ook
hier verliep de progressie aanzienlijk trager (4,5
jaar) in vergelijking met de groep die geen ABI
had gekregen (2 jaar).
Deze resultaten samen met de eerder
gunstige nevenwerkingen van abiraterone maken
dat het toevoegen van ABI aan SOC een nieuwe
SOC kan worden voor mHSPC.
Deze resultaten werden gepresenteerd door
prof. Fizazi tijdens ASCO, het congres van de
Amerikaanse vereniging voor klinische oncologie,
in de lente van dit jaar.

Nog een analyse over PSA
Tijdens het ESMO-congres kwam dan een
volgende analyse aan bod. ESMO today 2022:
Gravis Mescam G. et al., 1361MO: 8-month PSA
strongly predicts outcomes of men with
metastatic castration- sensitive prostate cancer
in the PEACE-1 phase 3 trial.
De onderzoekers stelden zich de vraag of het
resultaat van een PSA-test (die zeer regelmatig
werd uitgevoerd) op acht maanden informatief
kon zijn over de uitkomst voor de patiënt.
Anders gesteld, heeft het PSA-resultaat op 8
maanden enige prognostische waarde? Deze
analyse was bij aanvang gepland zodat er voor
de deelnemers een PSA-resultaat beschikbaar
was na acht maanden.
Over het algemeen wordt aanvaard dat een
daling van de PSA tot een zéér lage waarde
garant staat voor een lange periode tot
progressie of voor een beter overleving. Maar dat
is een hypothese en zoals iedereen weet, willen
wij wel de harde feiten hebben.

Bij de analyse werden twee PSA-afkappunten
gebruikt, in de eerste werden de patiënten bij
wie de PSA tot beneden de 0,2ng/mL daalde
vergeleken met deze die deze waarde niet
bereikten. In de tweede analyse werd een
afkappunt van 4ng/ml gebruikt. Dit zijn twee
afzonderlijke analyses waarbij alle patiënten die
lager dan 0,2ng/mL scoorden uiteraard in de
groep ≤4ng/mL vielen.
Voor deze (vier) groepen werd nagegaan of er
een verschil was in verband met progressie en
overleving (overall survival - OS).
De resultaten staan in de tabel bovenaan
deze pagina.
De eerste kolom geeft de twee analyses
weer, rPFS of OS en geeft aan dat de cijfers over
jaren gaan wat uiteraard belangrijk is.
De volgende kolom geeft terug onze
patiënten uit de PEACE-1 studie weer. Hierbij is
het gebruik van ABI en het al dan niet gebruik
van docetaxel (werd later in de studie bij een
groep toegevoegd).
De volgende twee kolommen geven dan de
resultaten voor de patiënten die lager scoorden
dan 0,2ng/mL of hoger (kolom 4). De volgende
kolommen vertonen hetzelfde maar dan met het
afkappunt op 4ng/mL.
De resultaten zijn duidelijk, als de PSA op
acht maanden diep zakt tot beneden de
0,2ng/mL dan is de tijd tot progressie veel
langer dan wanneer die hoger is dan 0,2 of hoger
dan 4ng/mL. Wordt ABI toegevoegd aan de
behandeling dan bereikt zelfs minder dan 50%
van de mannen in deze studie (en in de tijd tot
deze analyse) een progressie (NR, de 50% is niet
bereikt) als hun PSA tot beneden de 0,2ng/mL
daalt. Blijft de PSA boven de 4ng/mL op acht
maanden, dan heeft de helft van de mannen
progressie op 0,7 jaar.
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En de vraag van de patiënt?
Nonkel Frans, ik ben een
prostaatkankerpatiënt sinds 2016 met
uitzaaiingen wijd verspreid over mijn botten. Als
behandeling moest ik onmiddellijk starten met
een maandelijks injectie met Firmagon.
Aangezien ik door de uitzaaiingen pijn
ondervond in de streek van mijn bekken,
onderging ik ook radiotherapie.
De door de patiënt verstrekte gegevens
wijzen erop dat we hier te maken hebben met
een mHSPC. De prostaatkanker werd ontdekt in
een metastatisch stadium met pijn in de streek
van het bekken. De ingestelde behandeling komt
overeen met wat toen de standaardbehandeling
was. FIRMAGON onderdrukt het testosterongehalte en brengt dit bijna onmiddellijk tot op
een erg laag castratieniveau.
Vanaf 17 augustus 2016 ben ik gestart met
chemotherapie (zes beurten - docetaxel).
De toevoeging van een zes cycli docetaxel
werd ondertussen aangetoond als goed voor de
behandeling van mHSPC. De oncoloog volgt
hiermee de recente wetenschappelijke kennis.
Door een opnieuw sterke stijging van mijn
PSA ben ik in 2020 moeten starten met het
geneesmiddel Zytiga (abiraterone-acetaat)
samen met prednison. Dankzij dit sterk
geneesmiddel daalde mijn PSA tot 0,02. Maar na
enkele maanden stabilisatie is mijn PSA terug
beginnen stijgen. Momenteel bedraagt mijn PSA
0,12. Is er een reden om ongerust te zijn door
de stijging van de PSA? Vanaf welk PSA-cijfer
moet er opnieuw ingegrepen worden?
Gemetastaseerde prostaatkanker is voorlopig
niet te genezen, maar er is veel mogelijk om de
evolutie te vertragen. Door ADT samen met
docetaxel te gebruiken, bleef de kanker bijna
vier jaar onder controle. Maar uiteindelijk was er
opnieuw progressie die via PSA-metingen
duidelijk werd. Daarop werd ABI toegevoegd aan
de behandelingsstratiegie dat werd dan ADT plus
ABI. De PSA daalde sterk tot 0,02 maar ging
terug stijgen tot vandaag in de buurt van 0,12.
Moet de patiënt ongerust zijn?
Als we naar de hiervoor besproken PIECE-1
studie kijken, heeft hij de aanbevolen
behandelingen voor zijn mHSPC gekregen en met
goed gevolg. Met zijn PSA-waarde van duidelijk
lager dan 0,2 op maand acht (de waarde is na
meer dan een jaar 0,12ng/mL). Dat wijst op een
gunstige prognose volgens de resultaten van
PEACE-1. Maar we moeten toch iets verder

kijken.
Alle patiënten zijn verschillend, onze patiënt
heeft ongeveer het traject gevolgd dat in de
studie werd gebruikt. Met daarin de toevoeging
van docetaxel. ABI werd later toegevoegd. Maar
de statistieken geven geen uitspraak over een
individuele patiënt.
Als we onze patiënt onderbrengen in de
groep die ADT plus docetaxel plus ABI hebben
gehad als behandeling (groep drie plus
docetaxel) dan daalde zijn PSA na toevoeging
van ABI tot een waarde van 0,02ng/mL. Maar
daarna ging de PSA-waarde terug stijgen naar
0,12ng/mL maar dat na meer dan één jaar.
Wat zegt de tabel? In verband met progressie
bevindt onze patiënt zich in de meest gunstige
groep waarbij op het moment van de analyse de
helft van de patiënten nog geen progressie
kenden. Maar daarbij moeten we uiteraard heel
voorzichtig zijn. De curve toont dit heel mooi, na
ongeveer vier jaar toont de helft van de
patiënten progressie, maar de helft nog niet dus
waar bevindt onze patiënt zich op deze curve?
Het is ook belangrijk dat we hier met
voorlopige cijfers te maken hebben, toekomstige
analyses zullen betere cijfers, verder in de
toekomst opleveren.
Het is dus heel moeilijk om over een
individuele patiënt “bindende” uitspraken te
doen zelfs op basis van degelijk uitgevoerd
onderzoek.
Maar onze patiënt stelt het goed zes jaar na
de diagnose, met ups en downs van zijn PSA en
regelmatige bijstellingen van zijn therapie. De
studies geven vertrouwen, maar zowel de
patiënt als zijn oncoloog moeten natuurlijk
waakzaam blijven om als nodig de behandeling
opnieuw aan te passen.
Het is belangrijk om nogmaals te herhalen
dat degelijke studies ons belangrijke informatie
opleveren die de behandeling van prostaatkanker
leiden. Maar omdat elke patiënt anders is, moet
de clinicus de behandeling aan die individuele
patiënt aanpassen en dat in overleg.
Als je na het lezen van dit artikel vragen
hebt dan kan je die best meenemen naar je
volgende consultatie. Het is jouw clinicus die het
meeste weet over je kanker en over je andere
medische feiten. Overleg steeds over de
behandeling en stop niet met vragen.
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De eerste belangrijke beslissing in verband
met screening voor prostaatkanker is eindelijk
genomen. Wij Ook bestaat ondertussen meer dan
twintig jaar en wij praatten al over vroegdetectie en screening in de beginjaren. Maar
zelfs bij onze leden was niet iedereen overtuigd.
Er was vraag naar grote studies…
In 2004 werd Europa Uomo opgericht, de
European Prostate Cancer Coalition om in Europa
aan de patiënten met prostaatkanker een stem
te geven. Eén van de bijna permanente debatten
ging over vroegopsporing en screening. Maar
zeker aan professionele kant was dat geen
gereden koers. Velen hadden schrik voor “overdetectie” en de daarbij horende
“overbehandeling”, vooral in de
Verenigde Staten waar een andere
cultuur heerst dan in
Europa. Hier werd
al snel na
een

in dit geval moeten de lidstaten deze EU-richtlijn
omzetten in eigen wetgeving. Het is duidelijk dat
dit tijd zal vergen en tot verschillen kan leiden.
Elke lidstaat zal zijn eigen interpretatie
gebruiken en richtlijnen zijn nooit in alle
lidstaten gelijktijdig van toepassing.
Een voorbeeld van een EU-richtlijn is deze
over “cross border healthcare” of
grensoverschrijdende
gezondheidszorg. Deze richtlijn
bepaalt de voorwaarden
onder dewelke
een

jn
i
z
er
t
r
k
e
n
e
c
ka
i
t
l
a
b
a
u
t
p
s
o
r
d
p
a
r
a
.
patiënt naar
R
o
n
o
e
e
r
v
s
een
ander
e lidstaat) mag reizenlandom(EU
e
k
o
p
o
v
uro om o in te aangepaste zorg te genieten. Deze
E
richtlijn is met name belangrijk voor
De ling ning kankerpatiënten
die niet altijd in hun eigen land
e
e
v
e
geholpen
kunnen
Omdat dit een EUe
r positieve richtlijn is (2011),worden.
b
c
s
n
zien
we
vandaag variaties in
aa
PSA en biopsie
het mes bovengehaald
waardoor effectief heel wat niet
nuttige ingrepen werden uitgevoerd.

Op 20 september 2022 is er dan een advies
gepubliceerd over kankerscreening in de EU. We
moeten dus even goed nalezen om de
draagwijdte van deze publicatie te begrijpen.
De EU, het parlement, de commissie hebben
diverse mogelijkheden om de lidstaten tot
bepaalde maatregelen aan te zetten, te
dwingen.
Zo kan de commissie een “EU-regulation”
uitvaardigen. Een EU-regulation of EUverordening is het hoogste niveau. Elke lidstaat
is vanaf de dag van toepasbaarheid gevat om
deze verordening onverkort toe te passen. Er zijn
dus geen verschillen mogelijk tussen de
lidstaten.
Een voorbeeld is de EU-verordening over
medische hulpmiddelen zoals laboratorium
producten maar ook mondmaskers. Die moeten
in de hele EU aan dezelfde regels voldoen.
Dan kan de commissie ook een “EUdirective” uitvaardigen. Dat is een niveau lager,
de commissie tekent het kader uit van wat ze
verwacht, de eindpunten. Een EU-directive of
EU-richtlijn is bindend voor alle EU leden. Maar

de toepassing onder lokale wetgeving.

We kunnen besluiten dat EU-verordeningen
onafwendbare rechtsmiddelen zijn van de EUcommissie. EU-richtlijnen kunnen in de
uitvoering tussen de lidstaten verschillen maar
moeten ingevoerd worden.
Dan is er een advies, een “EUrecommendation” of een EU-aanbeveling. Dit is
duidelijk een nog lager niveau van
afdwingbaarheid.
De EU-aanbeveling waar wij het over hebben
is uitgevaardigd door de “European Council” of
de “Europese raad” (verder de RAAD genoemd).
Hier zitten alle eerste ministers van de lidstaten
samen onder het permanente voorzitterschap
van Charles Michel. Mevr. Ursula von der Leyen
zetelt ook als voorzitter van de Europese
Commissie. Dit is één van de voornaamste
organen van de EU.

Waar gaat dit over?
De titel is in vrije vertaling: “Aanbeveling van
de RAAD om preventie te versterken door vroegdetectie: Een nieuwe EU-aanpak van
kankerscreening”.
Dat we over nieuwe aanpak spreken blijkt
ook dat deze aanbeveling een andere uit 2003
vervangt (2003/878/EC).
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Tot vandaag heeft de EU al belangrijke
aanbevelingen gepubliceerd over de screening
van borstkanker, baarmoederhalskanker en
colonkanker. Deze aanbeveling breidt deze reeks
gevoelig uit en voorziet ook maatregelen om
screening optimaal door te voeren.
In zijn aanbeveling geeft de RAAD in het kort
de context aan. Zij hernemen dat er voor borst-,
baarmoederhals- en colonkanker al
aanbevelingen bestaan. Die lijst willen zij
uitbreiden met long- en prostaatkanker en met
maagkanker in die regio’s waar er een hoge
incidentie is. Daarbij willen zij rekening houden
met de meest recente wetenschappelijke
bevindingen. Bij het formuleren van zijn
aanbevelingen gaat de RAAD niet over één nacht
ijs.

De RAAD beveelt de lidstaten aan
om:
Op “evidence” gebaseerde en persoonlijke
kankerscreening te organiseren.
De RAAD heeft het hier expliciet over een
bevolkingsscreening wat wil zeggen dat de
overheid deze screening zal organiseren op een
verantwoorde wijze.
Daarbij moeten de screeningsprogramma’s
ondersteund worden door degelijke
kwaliteitscontroles. Deze screening programma’s
zullen bij voorkeur risico-gebaseerde strategieën
omvatten.

elk jaar getest moet worden. Wij verwijzen naar
ons juni nummer waarin wij deze strategie die
ook door EAU wordt ondersteund uitgelegd
hebben.

Toch hier opnieuw wat
commentaar, opmerkingen.
Bevolkingsscreening wil zeggen dat de
overheid het initiatief in handen neemt. In de
praktijk verwachten wij dat er een dienst (dit is
de verantwoordlijkheid van de gemeenschappen
in België) zal opgericht worden die mannen die
aan een bepaald criterium beantwoorden zal
uitnodigen.
Voor er een uitnodiging zal verzonden
worden, zullen de mannen uiteraard
geïnformeerd worden over prostaatkanker. Veel
mannen weten niet echt wat de prostaat is en
waartoe die dient. Daarbij wordt ook uitgelegd
welke test er zal gebruikt worden en wat er met
het resultaat zal gebeuren.
Wij kunnen ons voorstellen dat de screening
start met een informatie verzoek naar de man
om basis risicofactoren te herkennen. Het gaat
dan over familieleden die prostaatkanker hebben
gehad en op welke leeftijd. Maar ook of er veel
borstkanker in de familie is. Ook vragen over
genetische factoren kunnen aan bod komen.
De uitnodiging om een bloedmonstertje af te
laten nemen zou dan aan elke man op de leeftijd
van 45 of 50 jaar kunnen gestuurd worden.

De RAAD beveelt aan om de bestaande
screening programma’s (borst-, colon- en
baarmoederhalskanker) uit te breiden met risico
gebaseerde screening voor longkanker. Voor
longkanker wordt vooral „gemikt” op burgers die
in hun leven zwaar gerookt hebben. Dus niet de
volledige populatie maar dat deel dat een hoger
risico loopt.

Het resultaat zal naar de huisarts gaan en
naar het screeningcentrum. Hier zal over de
opvolging beslist worden, dat kan een nieuwe
oproeping zijn over één jaar of (veel) meer. Of
het kan een verwijzing zijn voor een mpMRI zijn.
Het is pas nadat de resultaten van dit laatste
onderzoek gekend zijn dat er eventueel over
kanker kan gesproken worden.

De tweede kanker is maagkanker, deze
kanker komt niet in elke lidstaat even veel voor
waardoor een screening op bevolkingsniveau niet
overal zin heeft. Daarom is er een aanbeveling
om rekening te houden met de lokale incidentie.

Alleen al wat hierboven staat zal al een hele
klus zijn om dat ingevoerd te krijgen. Dat moet
in ons ingewikkelde landje in Vlaanderen,
Wallonië, Brussel en de Duitstalige gebieden
gebeuren en dat kan al varianten opleveren.
Voor borstkanker verloopt dat al anders en het
percentage vrouwen die zich aanbieden is niet
hetzelfde in de diverse gebieden.

Ten slotte is er prostaatkanker. Voor
prostaatkanker zijn er geen risicofactoren
gekend waardoor er een echte bevolkingsgebaseerde screening nodig is. Risicofactoren
zouden bijvoorbeeld alcohol of vette voeding
kunnen zijn maar daar is geen enkel bewijs van.

Voor prostaatkanker zal dat niet anders zijn.
We hebben nog heel veel werk voor de boeg.
Erik Briers

Wel kan PSA gebruikt worden om een
strategie uit te bouwen waarbij niet elke man
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2021-2022 Een jaar van vallen en
opstaan, een fel gekleurd jaar dus
Verslag van onze secretaris Urbain Bruggeman
over het werkjaar 2021-2022 van Wij Ook vzw.
Groen staat voor voorspoed en rood voor
tegenspoed. Onze vereniging is permanent in
ontwikkeling, waarbij regelmatig nieuwe
projecten en initiatieven worden opgestart en
een aantal lopende initiatieven worden
stopgezet. Voorspoed en tegenspoed kruisen
onvermijdelijk dit groeiproces.
Sinds 24 juni 2021, de dag waarop de
statutaire Algemene Vergadering voor 2021 heeft
plaatsgegrepen, is er veel positiefs gebeurd,
maar hebben we ook een aantal tegenslagen en
droevige momenten moeten incasseren. Positief
nieuws duidt erop dat we goed bezig zijn, terwijl
tegenslagen kunnen aangegrepen worden om in
de toekomst op sommige domeinen beter te
presteren. In elk geval moeten we blijven roeren
in het potje met groene en rode verf om op
termijn, door beter te presteren, te komen tot
hetzelfde potje maar gevuld met een zuivere
groene verf.
Tijdens het vorig werkjaar was een
werkgroep begonnen met de opmaak van een
Intern Reglement. Dank zij de positieve inzet van
de leden van de werkgroep werd dit project
succesvol afgerond tijdens de zomer van 2021. In
het raam van de voorbereiding van de statutaire
Algemene Vergadering van 2022 werd
gecontroleerd of het Intern Reglement moest
worden aangepast. Dit bleek niet het geval te
zijn.
Eén van onze kernactiviteiten waren
ongetwijfeld de bewegingsoefeningen van Feel+.
Door de corona-gesel konden de oefeningen
klassikaal niet doorgaan tot op het einde van
2021. Tijdens de maand januari 2022 werd er
opnieuw gestart met de bewegingsoefeningen in
een nieuw lokaal in de Otto Veniusstraat te
Antwerpen. Op het einde van het eerste
kwartaal 2022 werd Feel+ on hold gezet, wegens
gebrek aan voldoende interesse, enerzijds, en
wegens het uitblijven van nieuwe deelnemers,
anderzijds.
Onze vereniging werd ook niet gespaard van
droevige momenten. Zo overleed onze gewezen
penningmeester Marcel Peeters de dag na de
statutaire Algemene Vergadering 2021 en

verloren we eind juli 2021 de ziel van Wij Ook,
met name professor emiritus dr. Louis Denis. We
bleven achter met een glazig gevoel, met achter
ons a dark hole of the void.
Onze corebusiness is en blijft de redactie en
de publicatie van ons magazine PROSTAATinfo.
Met de nodige dosis proactiviteit en puik
redactiewerk, bleven we trouw aan het klassiek
publicatieritme. Op het einde van elk kwartaal
viel een nieuw en inhoudelijk interessant
exemplaar van ons magazine in de brievenbus
van de leden.
Ondanks de onmogelijkheid waarin we in
2021 verkeerden om klassikaal samen te komen,
startten we opnieuw met een aangepaste versie
van de Café Santé, met name met de
PROSTAATinfo-ZOOM-avond die in september,
oktober en december digitaal doorging en
waarbij onderwerpen werden besproken die
interessant kunnen zijn voor prostaatpatiënten.
Onder de virtuele aanwezigen noteerden we
verschillende leden die we in het verleden
tijdens de Café Santé’s nooit hadden ontmoet.
Het was onmiddellijk duidelijk dat we in de
toekomst het digitaal gegeven niet uit het oog
mogen verliezen.
In mei 2022 was het zover. We organiseerden
voor de eerste maal een hybride PROSTAATinfoavond in het Maagdenhuis in Antwerpen, maar
met de mogelijkheid om de presentaties thuis
via ZOOM te volgen. We vingen hiermee twee
vliegen in één klap. In juni op de dag van onze
jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering, werd
een tweede hybride PROSTAATinfo-avond
georganiseerd.
Telkens slaagden we erin om sprekers van een
zeer hoog niveau te mobiliseren, met
interessante onderwerpen. Een aspect dat voor
verbetering in aanmerking komt, is de technische
opzet van een dergelijk hybride evenement. Er is
dus werk aan de winkel maar elke uitdaging
loont de moeite. We beogen groen en zo weinig
mogelijk rood.
Door het verlammend effect van de COVID19epidemie, was het totaal bedrag aan sponsoring
sterk achteruit gegaan. Aangezien onze
activiteiten tijdens deze periode op volle toeren
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bleven draaien, eindigden we het boekjaar 2021
in rode cijfers. Als een dergelijke toestand ook in
2022 zou blijven aanmodderen, zou dit
onvermijdelijk leiden tot een sterke verdunning
van het financieel verdedigingsschild van onze
vereniging.
Dank zij tussenkomst van onze voorzitter
konden we twee nieuwe sponsors verwerven,
wat onze financiële solvabiliteit ten goede komt.
Op 12 januari 2022 greep een virtuele
vergadering plaats met Kom op Tegen Kanker
(KoTK) waarop onze voorzitter, ondervoorzitter
en secretaris virtueel aanwezig waren. Tijdens
deze vergadering kwamen onder meer de
projecten van onze vereniging voor 2022 aan
bod.
De kers op de taart was zonder twijfel de
publicatie op het einde van 2021 van de gids
“Leven met prostaatkanker”, een realisatie van
de lotgenotengroepen Wij Ook Belgium VZW en
Think Blue Vlaanderen VZW, in nauwe
samenwerking met Janssen Belgium. De twee
lotgenotengroepen hebben aan deze gids zeer
hard gewerkt. Het resultaat mag gezien worden.
Ons dagelijks bestuur gaat nooit een
uitdaging uit de weg indien het onze vereniging
en haar leden ten goede komt. Zo heeft onze
voorzitter op 22 september 2021 de gelegenheid
gehad om in het Vlaams Parlement een motie in
te dienen waarin het belang van vroegdetectie
van prostaatkanker wordt aangekaart. Bij deze
gelegenheid werd onze voorzitter geflankeerd
door twee prominente professoren van de KUL.
In het najaar van 2021 heeft ons dagelijks
bestuur twee Facebookgroepen geactiveerd, met
name een privé-Facebookgroep “Wij Ook
Prostaatpatiënten”, enerzijds, en een openbare
Facebookgroep “Wij Ook Belgium voor
Prostaatpatiënten”, anderzijds. Een aantal van
onze leden zijn lid geworden van de privéFacebookgroep.
Wij Ook werkt ook nauw samen met andere
non-profit organisaties. Het Jozef De Weverfonds
heeft in oktober 2021 in Gasthuisberg te Leuven
het tweejaarlijkse seminarie rond prostaatkanker
georganiseerd. Onze voorzitter was één van de
sprekers.
Onze secretaris heeft deelgenomen aan de
virtuele nieuwjaarsreceptie en aan de Algemene
Vergadering van het Vlaams Patiëntenplatform.
Onze secretaris heeft ook vier opleidingen
gevolgd bij KoTK met betrekking tot levenseinde,
enerzijds, en communicatie bij moeilijke

situaties, anderzijds.
Tijdens het werkjaar 2021-2022 werd vooral
veel energie gestoken in de voorbereiding van
het trimestriële PROSTAATinfo-magazine en de
voorbereiding van de PROSTAATinfo-ZOOM sessies
en de PROSTAATinfo-avonden.
Toen luitenant-admiraal Piet Hein in 1628 de
Slag in de Baai van Matanzas tegen de
spanjaarden won en met een enorme buit aan
zilver terugvoer naar Nederland, zei hij bij zijn
aankomst in zijn vaderland dat het groot succes
te danken was aan de goede samenwerking
tussen de Nederlandse officieren en matrozen.
De successen die onze vereniging tijdens het
werkjaar 2021-2022 boekte zijn te danken aan
een vlotte samenwerking tussen het dagelijks
bestuur en enkele leden van het bestuursorgaan.
Wij Ook volgde het voorbeeld van Piet Hein,
zonder evenwel de voeten nat te maken.
Urbain R. BRUGGEMAN
Secretaris

Oproep aan onze leden:
De redactie van PROSTAATinfo,
ons driemaandelijks ledenmagazine,
is steeds op zoek naar
patiëntengetuigenissen.
Heeft iemand van jullie misschien
tijd en zin om uw eigen
prostaatverhaal eens op papier te
zetten zodat we dit, anoniem indien
gewenst, als patiëntengetuigenis
kunnen publiceren in één van de
volgende PROSTAATinfo's?
Deze patiëntengetuigenissen
worden door de lotgenoten-lezers
enorm geapprecieerd.
De redactie ziet graag uw verhaal
in onze mailbox
(wij_ook@hotmail.com) verschijnen.
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Enkele interessante publicaties van
de VZW Vlaams Patiëntenplatform
De VZW Vlaams Patiëntenplatform (VPP)
verenigt meer dan tachtig patiëntenverenigingen
en zelfhulpgroepen. Het VPP heeft als globale
doelstelling de levenskwaliteit van de patiënt en
zijn omgeving te verbeteren. Via de realisatie
van inspraak, vertegenwoordiging en participatie
bij de organisatie en het beleid in de
verzorgende sector, wil het Vlaams
Patiëntenplatform komen tot een toegankelijke
zorg op maat.
Bij het Vlaams Patiëntenplatform VZW kan u
terecht met vragen over uw rechten als patiënt.

Nadien wordt aandacht besteed aan de
plichten en de rechten van de verzekeraar en de
verzekerde.
Tenslotte worden informatie en tips gegeven
over verschillende soorten verzekeringen. De
hospitalisatieverzekering, de
schuldsaldoverzekering, de verzekering
Gewaarborgd Wonen, inkomensverzekeringen,
verzekeringen voor motorrijtuigen, de
reisverzekering en de uitvaartverzekering worden
toegelicht.

Het VPP heeft tevens een aantal brochures
gepubliceerd waarvan er drie in de schijnwerpers
worden geplaatst.

Een eerste brochure draagt als titel
VERZEKERINGEN met informatie en tips voor
personen met een chronische ziekte of
aandoening en hun gezin.
Vooreerst wordt het woord “verzekering”
gedefinieerd en wordt er verklaard waarom
personen met een chronische ziekte of handicap
problemen hebben om een verzekering af te
sluiten.

Een tweede brochure draagt als titel WIE IS
WIE? De expertiseartsen en hun opdracht. De
volgende vragen worden in de brochure
beantwoord: Mag de arbeidsgeneesheer
informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat kan ik
doen als ik niet akkoord ga met de beslissing van
de adviserend arts? Hoe kan ik mij voorbereiden
op een medische expertise bij de
verzekeringsmaatschappij?
In de brochure wordt de opdracht beschreven
van de adviserend arts van het ziekenfonds, de
arts van het RIZIV, de
preventieadviseur/arbeidsgeneesheer, de
controlearts, de raadgevend arts van de
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verzekeringsmaatschappij, de arts van de FOD
Sociale Zekerheid en de arts van CARA.

Voor deze en meer publicaties, zie
https://vlaamspatientenplatform.be/nl/publicati
es. Deze en veel meer publicaties kunnen
gedownload worden van de website.

Boekbespreking
Door Urbain Bruggeman
DE STAAT VAN DE PROSTAAT

Een derde brochure draagt als titel KEN JE
RECHTEN ALS PATIËNT. In de brochure wordt een
antwoord gegeven op de vragen: Welke rechten
heb ik als patiënt? Wat is een
vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een
vertegenwoordiger aan? Wat zijn mijn rechten
bij een gedwongen opname? Mag ik mijn
patiëntendossier inkijken? Mag ik mijn
patiëntendossier inkijken? Wat als mijn rechten
niet worden nageleefd?
In de brochure wordt een duidelijk antwoord
gegeven op voormelde vragen. Bepaalde
begrippen worden verklaard, zoals onder meer
een gedwongen opname.

Het boek is geschreven door Professor Dr. Piet
Hoebeke. Hij is uroloog en decaan van de
faculteit geneeskunde en
gezondheidswetenschappen bij de UGent. Het is
gepubliceerd in 2021 door de uitgever Borgerhoff
& Lamberigts NV. Het boek telt 184 bladzijden.
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Professor Hoebeke is tevens auteur van het
boek De penis: weetjes en kneepjes voor
dagelijks gebruik (2019) en van het boek Gender
in de blender: ontdek jouw seksuele identiteit
(2020).
De lezer hoeft geen kennis te hebben van
geneeskunde om dit boek vlot te kunnen lezen.
Alle medische termen worden in verstaanbare
taal uitgelegd. Het is een aanrader voor iedereen
die interesse heeft in de prostaat.
Inhoudelijk is het boek zeer duidelijk
gestructureerd. De eerste zesenveertig
bladzijden beschrijven de belangrijkste aspecten
van de gezonde prostaat. Slechts na deze
algemene inleiding worden problemen met de
prostaat besproken.
Het boek is in veertien delen/hoofdstukken
opgedeeld.
In het eerste deel “Wat baat de prostaat”
wordt de prostaat zeer algemeen besproken.
Deze klier wordt gedefinieerd. De plaats ervan in
het mannelijk lichaam wordt duidelijk
geïllustreerd en de rol van de prostaat wordt in
eenvoudige woorden uitgelegd.
Het tweede deel “In de straat van de
prostaat” beschrijft de onmiddellijke omgeving
van deze klier in het lichaam. De zaadblaasjes de auteur noemt deze buren van de prostaat de
tankstations voor de zaadcellen - komen eerst
aan bod. Nadien wordt de link tussen de
prostaat, enerzijds, en de plasbuis, de penis en
de blaas, anderzijds, duidelijk
gecommentarieerd.
De auteur neemt geen blad voor de mond. Zo
vergelijkt hij het mechanisme van de ejaculatie
met een luchtkarabijn. Een vleugje humor kruidt
dit boek op vele plaatsen en maakt het lezen van
dit boek aangenaam.
Om de bespreking van de buren van de
prostaat volledig te maken worden de
endeldarm en het rectum ook kort beschreven.
In het hoofdstuk drie “Een kameraad voor het
leven” wordt de klemtoon gelegd op de
vaststelling dat de prostaat niet ongevoelig is
voor het verouderingsproces. Er komt
onherroepelijk sleet op de machine.
In het vierde hoofdstuk “De prostaat en het
ejaculaat” neemt de auteur de ejaculatie onder
de loep. Zijn conclusie is dat de zaadlozing een
verbazingwekkend ingewikkelde choreografie is.

In deel vijf “Wanneer de prostaat last
veroorzaakt” worden problemen met de prostaat
ingeleid. De auteur stelt dat de benigne
hyperplasie of goedaardige prostaatvergroting
het meest voorkomende probleem aan de
prostaat is. Een minder krachtige urinestraal en
vaker moeten plassen, zijn twee vaststellingen
die gepaard gaan met een prostaatvergroting. De
gevolgen van het niet meer volledig kunnen
ledigen van de blaas worden uitvoerig
besproken. Blaas- en teelbalontsteking zijn twee
van deze gevolgen.
Deel 6 draagt de titel “De staat van de
prostaat”. Prostaataandoeningen ontstaan nooit
van de ene dag op de andere. Milde en ernstige
prostaatsymptomen worden opgesomd.
De auteur somt enkele methoden op waarop
iedere man kan vaststellen wat de ernst van de
prostaatklachten zijn. Naast deze eenvoudige
methoden is het meten van de PSA in het bloed
belangrijk, onder meer in het kader van
preventieve opsporing van prostaatkanker. De
wijsvinger als onderzoeksinstrument en
toepassing van echografie krijgen ook hun plaats
in dit hoofdstuk. Een MRI-scan kan worden
uitgevoerd wanneer er op basis van klachten,
PSA waarden, rectaal toucher en echografie een
erg vermoeden is van prostaatkanker. Het belang
van de biopsie wordt tevens onder de loep
genomen.
Hoofdstuk 7 handelt over “De ontstoken
prostaat”. Wanneer er een prostaatontsteking
optreedt, schieten een aantal
verdedigingsmechanismen in actie om de
ontsteking uit te schakelen. Dit gaat onder
andere om koorts. De sluipwegen van de
bacteriën krijgen ruimschoots aandacht. Enkele
manieren om de prostaatontsteking te
verminderen worden benoemd. Nadien worden
chronische prostatitis en het
bekkenbodempijnsyndroom uitvoerig besproken,
alsook de wijze waarop chronische prostatitis
kan worden behandeld.
Delen 8 en 9 handelen over “De prostaat
staat in de weg” en “Hoe we de grote prostaat
klein krijgen”.
Vooreerst wordt waakzaam wachten
besproken. Dit houdt in dat we iemand blijven
opvolgen en in de gaten houden hoe zijn
klachten evolueren. Het advies dat de auteur
geeft is om de vochtinname beter te spreiden
over de dag en de consumptie van caféïne en
alcohol te beperken.
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Vervolgens worden medicijnen besproken.
Ten laatste komen heelkundige
behandelingen aan bod. Wat als waakzaam
wachten en medicatie niet helpen? Als je last
blijft hebben van je prostaat, dan komt een
chirurgische behandeling onvermijdelijk in het
vizier. Laparoscopie en open chirurgie worden
duidelijk uitgelegd.
Hoofdstuk 10 krijgt een enigszins eigenzinnige
titel toegewezen “Kanker treft vooral de
beschaafde prostaat”.
In Vlaanderen is prostaatkanker bij mannen
de meest voorkomende kanker. Wereldwijd is
prostaatkanker de derde frequentste tumor, na
longkanker en darmkanker en de vijfde meest
voorkomende doodsoorzaak bij mannen.
De plaatselijke voedingsgewoonten en
levensstijl beïnvloeden het percentage van
prostaatkanker bij de bevolking. Vlees eten kan
het risico op prostaatkanker gevoelig verhogen.
De argumenten voor of tegen vroegtijdig
opsporen van prostaatkanker worden duidelijk
opgesomd. Hoe vroeger prostaatkanker ontdekt
wordt, hoe minder zwaar de behandeling en
hoe groter de overlevingskans.

Chemotherapie is een algemene behandeling
waarbij medicatie de kankercellen vernietigt of
hun groei vertraagt.
Deel 13 wordt gewijd aan “de
prostaateconomie”. De totale prostaatmarkt zal
tegen 2025 meer dan honderd miljard euro
waard zijn.
Vandaag is de robotbehandeling de gouden
standaard, terwijl de argumenten ervoor heel
zwak zijn. Die verandering heeft een
businessplan als motivator.
Het boek wordt beëindigd met een hoofdstuk
14 dat als volgt luidt: “Wat baat voor de
prostaat?” De functie van de prostaat is
bijdragen aan het volume van het ejaculaat en
als orgaan kan doen waar het voor gemaakt is.
Verschillende studies tonen zelfs aan dat
frequent ejaculeren, vooral op jonge leeftijd,
prostaatkanker helpt te voorkomen.
P. Hoebeke, De staat van de prostaat,
Borgerhoff & Lamberigts, ISBN: 9789463931212,
April 2021, 188 pagina’s

Deel 11 draagt de titel “De prostaat blijft
op zijn plaats”. De volgende thema’s worden in
dit hoofdstuk opgesomd en voldoende
besproken: waakzaam wachten, inwendige en
uitwendige bestraling, de bijwerkingen van
bestralingen (röntgenkater), antihormonale
behandeling en soorten hormoontherapie
alsook de bijwerkingen van hormoontherapie.
“Daar gaat de prostaat” is de
spreekwoordelijke titel van hoofdstuk 12.
Wanneer de kankercellen in de prostaat niet in
aanmerking komen voor waakzaam wachten,
moet de patiënt een keuze maken tussen
radiotherapie en chirurgie. Bij een chirurgische
ingreep wordt een radicale prostatectomie
uitgevoerd. Je prostaat en de zaadblaasjes
worden weggenomen alsook een stukje van de
blaashals en het deel van de plasbuis dat door
de prostaat loopt. Nadien maakt de uroloog
een nieuwe verbinding tussen de plasbuis en de
prostaat.
Nadien krijgt de taak van de patholoog
voldoende aandacht. De gevolgen van de
chirurgische ingreep op het seksueel
functioneren en incontinentie worden grondig
besproken.
Tenslotte komt chemotherapie aan bod.
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om de drie weken en dat gedurende tien cycli of
30 weken zie hoger). Deze standaard wordt
vergeleken met het toedienen van 16mg/m2 om
de veertien dagen en dat gedurende 20 cycli of
40 weken.

Het jaarlijkse congres van de medisch
oncologen is steeds goed voor een flinke oogst
aan nieuwe, zelfs baanbrekende, ontdekkingen.
Het gaat dat over de resultaten van klinische
studies die mogelijk het leven van
kankerpatiënten kunnen veranderen.

De patiënten werden willekeurig (at random)
over de twee groepen verdeeld, maar iedereen
wist in welke groep hij terechtkwam.

Eén van de studies die ons opviel was de
CABASTY-studie over het gebruik van cabazitaxel
bij gemetastaseerde prostaatkanker.
Het gaat hier over chemotherapie en de
meeste patiënten staan niet te springen om met
chemo te starten. Ook al zijn de resultaten
behoorlijk goed, ze leveren een mooie extra
periode van kankercontrole op, maar het is
helaas niet genezend.
Cabazitaxel is een vriendje van docetaxel
zoals de naam al doet vermoeden. Beide zijn
taxanen en afgeleid van stoffen die gewonnen
worden uit de taxus. Misschien heb je in het
verleden het snoeisel van de taxus voor een goed
doel kunnen weggeven.
De nevenwerkingen van chemotherapie zijn
niet mis en dat is de voornaamste reden van de
huivering bij de patiënten om eraan te beginnen.
Op basis van klinische studies is er een vast
behandelschema. Er wordt om de drie weken
een dosis van 25mg/m2 gegeven en dat
gedurende 10 cycli of dertig weken. Daarbij
wordt gelijktijdig ADT gegeven, prednison en GCSF. Chemotherapie tast de bloedvorming aan en
G-CSF stimuleert de vorming van witte
bloedcellen.
Klinische studies rekruteren steeds patiënten
die aan welbepaalde criteria beantwoorden.
Over het algemeen worden senioren van over de
70 jaar oud die in niet zo’n optimale gezondheid
verkeren zelden geïncludeerd. Daarom ontbreken
vaak de nodige gegevens om te weten of de
voorgestelde standaard ook voor hen wel
optimaal is.
De CABASTY-studie is daarom zo belangrijk
omdat er juist veel aandacht is voor de oudere
en breekbare senioren. De studie is fase III en wil
nagaan of een ander toedieningsschema even
goed is als de standaard.
Het gaat hier over de standaard (25mg/m2

Doel was na te gaan of beide groepen het
even goed deden inzake kankercontrole. Dat wil
zeggen even lang progressievrij, even lang
voordat er botproblemen optraden, globaal
overleven en meer. Maar belangrijker, hoe zit het
in de twee groepen met het voorkomen van
ernstige nevenwerkingen zoals neutropenie (het
ontbreken van bepaalde witte bloedcellen,
neutrofielen, in een ernstige graad ≥3) en
complicaties van neutropenie.
Alle patiënten waren daarvoor al behandeld
met klassieke chemotherapie (docetaxel) en
uiteraard ADT en nieuwe moleculen. Alle
patiënten waren ouder dan 65 jaar, wat bij
prostaatkanker niet zo moeilijk is, de
gemiddelde leeftijd bij diagnose is 69 jaar.
196 patiënten werden geïncludeerd en in
twee groepen verdeeld. De mediane leeftijd was
74 jaar (evenveel mannen waren ouder of
jonger) en 79,6% was ouder dan 70 jaar.

De resultaten
Als we naar de kankercontrole kijken, is er
tussen beide groepen geen verschil. Kijken we
dan naar de ernstige neveneffecten, dan is er
een significant verschil. In de eerste groep
(25mg) had niet minder dan 63% graad ≥3
neutropenie en/of neutropenie complicaties in
de tweede groep (16mg) was dat slechts 5,1%.
Het verschil is duidelijk en zeer significant
(p<0,001).

Besluit
De CABASTY-studie bevestigt zijn doel, in
deze groep van al zwaar behandelde mannen
met metastasen levert een lagere dosis over
meerdere cycli een duidelijk lager aantal
ernstige nevenwerkingen op. Gelijktijdig zijn de
oncologische resultaten even goed.
Dus mag men zonder meer aan senioren en
“breekbare” patiënten met gemetastaseerde
prostaatkanker een ander chemotherapie-schema
met cabazitaxel aanbieden zonder in te boeten
in effectiviteit en kankercontrole.
Erik Briers
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Het donkere,
Wringt zich in je lichaam.
Het noemt zichzelf kanker,
Er is een lach en een traan.

Donderslag bij heldere hemel,
Tandengeknars.

Wanneer je krijgt de diagnose,

Kankerkemel,

Zit je niet bepaald op rozen.

Zei de huisarts.

Wat overheerst, is onzekerheid,
Elke patiënt daaronder erg lijdt.

Behandel met spoed,
Gleason score negen.

Hoe ziet mijn toekomst eruit,

Let op je bloed,

Geef ik om mijn leven geen rooie duit?

Kanker vindt zijn wegen.

Woorden kunnen moeilijk beschrijven,
Hoe de ziekte je lichaam in kan lijven.

Cellen, atypisch,
Honderd miljoen.

Alles ziet zwart,

Tumor, zo cynisch,

Alles is smart.

En niets aan te doen.

Kwaadaardigheid,
Laat niet met zich sollen,

Uitgezaaid,

Kanker,

Gelukkig nog maar een begin.

Ik wil niet met je dollen.

Ik voel me genaaid,
Heeft alles nog zin?

Is het zo fijn,
Je cellen die zo ongeremd delen?

Agressief,

Maar je krijgt me niet klein,

Toch niet met een gezonde kerel?

Ook al zijn jullie nog met zovelen.

Een lepe dief,
Steelt mijn onbezorgde wereld.

Je bent een vechtersbaasje,
Maar ik ook.

Prostaat, bijna volledig aangetast,

Je wil dat ik ben het haasje,

Door kwaadaardige cellen.

Je wil me brengen van de kook.

Maar het staat vast,
Jullie zullen deze boom nog niet vellen!

Maar iedereen is jou vijandig gezind,
Volwassene, kind, ik ook, wij ook.

Marc Liebens.

Marc Liebens.
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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

