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REDACTIONEEL
VOORWOORD:
Is there anybody out there ?
“Is there anybody out there ?”, dit nummer van Pink Floyd roept gevoelens van
verlatenheid, isolatie tot zelfs depressie op.
De vraag spookt af en toe door de hoofden van sommige redactieleden van de
CMP-NieuwsFlash. Zeer zelden of nooit krijgen ze een spontane reactie van de
lezers. Zijn er hoe dan ook wel lezers, vragen ze zich af. Wanneer ze lotgenoten
expliciet vragen of ze “het boekje” de moeite waard vinden krijgen ze steevast een
positieve respons, maar is dat dan geen beleefdheidsantwoord(je)?
Met dit voorwoord hengelt de redactie niet naar complimentjes. Lezers mogen
gerust ook kritiek spuien als ze de Flash maar niets vinden. In sommige bedrijven
heerst een cultuur waarin medewerkers geregeld kritiek krijgen in het bijzijn van
hun collega’s. De “anciens” troosten de nieuwkomers dan met de geruststellende
woorden dat die kritiek een goed tek en is en dat ze zich pas zorgen hoeven beginnen
maken als er geen kritiek meer komt. Welnu, sommige redactieleden maken zich
al een tijdje zorgen…
Daarom doen we via deze weg toch een oproep naar de lezers – als die er al
zijn
– om iets van zich te laten horen. Bel of mail eens naar 0477/43.30.47
jeannot@cmpvlaanderen.be
van de hoofdredactrice of naar 016/20.14.68
roger@cmpvlaanderen.be van één van de redacteurs als je het boekje hun moeite
en het CMP-geld waard vindt. Want moeite doen ze: artikels opsporen, verzamelen,
beoordelen, soms vertalen, schrijven, soms verbeteren, rangschikken, aan de
drukker overmaken… en geld kost het ook: het boekje is de belangrijkste
uitgavenpost binnen de CMP-begroting!
Onwillekeurig gaat onze gedachte bij deze oproep naar Genesis 18:20 en volgende,
waar het verhaal van Abraham en zijn neef Lot wordt verteld waarin zij Jahweh
herhaaldelijk smeken om de zondige stad (Sodoma) te sparen als Hij, eerst 50, dan
40, 30, 20 en uiteindelijk slechts 10 “rechtvaardigen” zou vinden. Het is absoluut niet
de bedoeling onze lezers te vergelijken met de inwoners van Sodoma, - g’dbetert
- maar hopelijk komt de boodschap zo toch over en wordt “het boekje” alsnog
gespaard.
“A friend is someone who will gently tell you your faults” uit “All about
friendship” van Charles M. Schulz
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CMP-Vlaanderen vzw
November
06 November 2021 Regio Oost- en West-Vlaanderen
Om 9.30u
Roeselare – Provinciaal center voor Land- en Tuinbouw
Onderwerp: stel uw vraag aan de dokter
Spreker ; dr. Liesbeth Schauwvliege
Deelname 15€
Inschrijven via Raoul of Nicky
raoul@cmpvlaanderen.be tel. 0478 404015
nicky@cmpvlaanderen.be tel. 0470 093023
18 November 2021 Regio Vlaams-Brabant
Van 13.30u tot 17.00u
Leuven Romaanse Poort lotgenotencontact met spreker
Onderwerp: palliatieve zorg
Inschrijven via: Mia Villé tel. 016 250728 of mia@cmpvlaanderen.be
27 November 2021 Regio Antwerpen
Vanaf 14.00u
Lotgenotencontact met bezoek aan Urania te Hove
Begeleid bezoek – daarna drankje met taart
Inschrijven via: Jan Walschap tel. 0490 441237 of
jan@cmpvlaanderen.be
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Symposium
Voorzien voor het voorjaar 2022

Maandag 15 november 2021 19u30
Een avondje met professor Johan Swinnen.
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GEZOCHT: MEDEWERKERS
Dringend regiomedewerkers GEZOCHT
Onze werking van CMP Vlaanderen heeft een heel
goede naam binnen de gekende lotgenotengroepen in
Vlaanderen. Ieder bestuurslid zet zich dan ook, volgens
zijn eigen mogelijkheid, vrijwillig in om onze organisatie
draaiende te houden.
Omdat onze bestuursploeg voor 90% bestaat uit
lotgenoten zoals jezelf met Multipel Myeloom of Waldenström kampen wij
in sommige regio’s met een tekort van medewerkers.
In Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen hebben wij jouw hulp nodig
Ben jij een lotgenoot of vrijwilliger die als medewerker enkele uren per maand
vrij heeft en iets wilt betekenen door mee te werken binnen jouw regio voor
CMP Vlaanderen? Dan ben jij de man of vrouw die wij dringend zoeken.
Uiteraard wordt jouw taak besproken tezamen met de regiomedewerkers.
Jouw taak kan erin bestaan om tijdens lotgenotencontacten mee te helpen
op allerlei vlakken, vb. helpen organiseren van activiteiten, inschrijvingen
noteren en registreren tot drankjes of koffie serveren.
Heb jij interesse en wilt jij in onze groep meehelpen gelieve contact op te
nemen met jouw regioverantwoordelijke. Wij kijken al uit naar jouw komst
om jou welkom te heten en onze medewerkersgroep te versterken.
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Wacht niet langer en neem vandaag nog contact op met ons !

Regio Antwerpen
regio Limburg
Jan 0490 44 12 37
Willy 013 52 30 92
jan@cmpvlaanderen.be
willy@cmpvlaanderen.be
Jeannot 0477 43 30 47		
jeannot@cmpvlaanderen.be		

Regio West-Vlaanderen
Raoul 0478 40 40 15
raoul@cmpvlaanderen.be
Nicky 0470 09 30 23
nicky@cmpvlaanderen.be
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WETENSCHAP
Het Luikse Amyl Therapeutics wil therapieën ontwikkelen voor
patiënten met amyloïdose, een groep stapelingsziekten door
verkeerd gevouwen eiwitten die zich kunnen manifesteren in allerlei organen.
De Luikse biotechstart-up Amyl Therapeutics, die in november 2020 werd
opgericht door de huidige voorzitter Florent Gros en huidig CEO Pierre Vandepapelière, maakt donderdag bekend dat het 18,3 miljoen euro ophaalt bij
diverse investeerders.
Daaronder zitten onder meer het Luikse investeringsfonds Noshaq, de Waalse investeringsmaatschappij Sambrinvest, Mérieux Participaties en andere
privé-investeerders.
Amyloïdose kan zich manifesteren in allerlei organen zoals de nieren, het
hart, de lever, het maagdarmkanaal en de zenuwen.
Het jonge preklinische biotechbedrijf Amyl Therapeutics wil met die
middelen op basis van het technologieplatform ClariTY nieuwe therapieën
ontwikkelen voor de behandeling van patiënten met amyloïdose.
Dat is de naam van een groep stapelingsziekten door verkeerd gevouwen
eiwitten die zich kunnen manifesteren in allerlei organen zoals de nieren, het
hart, de lever, het maagdarmkanaal en de zenuwen. Dat kan resulteren in
slecht functionerende organen en de ziekte kan ook dodelijk zijn.
TIP
Amyl Therapeutics mikt op de ontwikkeling van behandelingen tegen de
vorming van onoplosbare amyloïde fibrillen, of schadelijke eiwitafzettingen
in organen en weefsels.

MYELOOM DOOR DRUPPEL BLOED IN BEELD GEBRACHT
(zorgkrant.nl)
Met één druppel bloed van de patiënt kan zeer nauwkeurig in beeld worden
gebracht of het aantal kankercellen in het beenmerg toeneemt
Een nieuwe methode maakt het veel beter mogelijk om de ontwikkeling te
volgen van multipel myeloom, een vorm van bloedkanker. Met één druppel
bloed van de patiënt kan zeer nauwkeurig in beeld worden gebracht of het
aantal kankercellen in het beenmerg toeneemt.
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Op termijn kan dit bloedonderzoek de huidige beenmergpunctie mogelijk vervangen. Onderzoekers van het Radboudumc
hebben in samenwerking met Erasmus
MC een belangrijke stap gezet naar implementatie van deze nieuwe diagnostiek,
met onderzoek gepubliceerd in Clinical
Chemistry. Multipel myeloom, in Nederland beter bekend als de ziekte van Kahler, is een ernstige vorm van bloedkanker.
Jaarlijks krijgen zo’n 1000 Nederlanders de diagnose. Door verbeterde behandelingen is het mogelijk de ziekte bij steeds meer patiënten langdurig
onder controle te houden. Bij een deel van de patiënten gaat het zelfs zo
goed, dat er geen ziekte meer te meten is in het bloed.
Dat betekent echter niet dat de kwaadaardige cellen ook echt allemaal weg
zijn. Vaak is er sprake van minimale restziekte. Of dat zo is, wordt tot op
heden gemeten aan de hand van een beenmergpunctie. Dit is voor patiënten
een onprettige ingreep. Bovendien is de test niet gevoelig genoeg. Medisch
immunoloog en laatste auteur Hans Jacobs: “De ziekte bevindt zich vrijwel
overal in het beenmerg, maar in sommige gebieden zie je het juist meer of
minder. Als je dus precies een biopt neemt waar minder kankercellen zitten,
weerspiegelt de testuitslag niet goed de werkelijke situatie.”
Daarom is gekeken naar een goed, betrouwbaar alternatief. Dit vonden
Hans Jacobs, promovendus Pieter Langerhorst en collega’s in het Erasmus
MC in een bloedtest met een massaspectrometer. Deze test kan unieke
moleculen, afkomstig van kankercellen, meten in het bloed. Deze moleculen
verraden de aanwezigheid van de kankercellen in slechts een druppel bloed.
Zo is heel snel te zien of het aantal kankercellen in het lichaam, oftewel
de ziekteactiviteit, toeneemt. Een behandeling (bijvoorbeeld medicatie of
chemotherapie) kan dan eventueel sneller gestart worden.

Multipel myeloom: fouten in de celdeling
Multipel myeloom is een ongecontroleerde deling van kwaadaardige witte
bloedcellen (plasmacellen) in het beenmerg. Gezonde plasmacellen maken
antistoffen aan, die ons beschermen tegen infecties en bacteriën. Bij patiënten met het multipel myeloom gaat er iets fout bij de celdeling, waardoor
de plasmacellen een kwaadaardig woekering veroorzaken in het beenmerg.
Deze kankercellen maken afwijkende antistoffen, ook wel M-proteïnes genaamd, die vervolgens in het bloed terecht komen.
9

Unieke barcode voor patiënten
Elk M-proteïne bevat een gedeelte dat uniek is voor de kankercellen en
de patiënt. Deze unieke ‘barcode’ onderscheidt de gezonde antistoffen
van de antistoffen die geproduceerd worden door de kankercellen. Uit het
mede door KWF mogelijk gemaakte onderzoek bleek dat deze barcode het
mogelijk maakt om 1000 keer gevoeliger ziekteactiviteit te meten dan we
gewend zijn met de huidige bloedtesten. In de huidige studie onderzochten
de wetenschappers of de barcode bij elke patiënt wel geschikt is om te
meten met massaspectrometrie.
Pieter Langerhorst: “We konden gebruik maken van een internationale
database van meer dan 600 patiënten. Bij al deze patiënten konden we
een geschikte patiënt-specifieke barcode vinden, waardoor onze nieuwe
bloedtest bij elke patiënt is toe te passen. Dit gaat onze verwachting te
boven. Met dit onderzoek zetten we een belangrijke stap in de richting van
gepersonaliseerde diagnostiek voor patiënten met multipel myeloom. De
komende jaren willen we meer onderzoek doen zodat deze methode op
termijn hopelijk gebruikt kan worden in de kliniek.”
Publicatie in Clinical Chemistry
Clonotypic Features of Rearranged Immunoglobulin Genes Yield Personalized Biomarkers for
Minimal Residual Disease Monitoring in Multiple Myeloma
Multipel Wetenschap & onderwijs 29 maart 2021 Laatst bijgewerkt: 27 maart 2021
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VOOR U GELEZEN
Nieuwe aanknopingspunten voor het verbeteren van
therapie tegen kanker
Waar tumorcellen zich nog kunnen herstellen na een enkele aanval door
T-cellen, sterven ze wanneer de T-cellen hen in korte tijd meerdere keren
beschadigen.
Cytotoxische T-cellen - de soldaten van ons immuunsysteem - zijn in staat om
een losse kankercel in hun eentje te doden, tot 20 keer per dag. Bij grotere
tumoren daarentegen leidt de aanval van een enkele T-cel op een kankercel maar zelden tot de dood ervan. Wetenschappers van het Radboudumc
ontdekten dat het doden van een tumorcel wel lukt als meerdere T-cellen
samenwerken.
T-cellen en tumorcellen maken geregeld contact met elkaar. Tijdens de helft
van de interacties richt de T-cel schade aan bij de tumorcel, door gaten in het
celmembraan te veroorzaken, scheurtjes in het kernmembraan en schade
aan het DNA. ‘Dit moet je niet zien als schieten met een bazooka, maar meer
als snijden met een klein mesje’, vertelt Peter Friedl, hoogleraar Microscopische Beeldvorming van de Cel van het Radboudumc. ‘Wanneer een T-cel
maar een enkele keer snijdt, dan kan de tumorcel de schade nog herstellen,
net zoals ook wij van een snijwond kunnen herstellen. Maar meer schade in
korte tijd kan de tumorcel doden.’

Klappen
De onderzoekers bekeken met een speciale microscoop voor levende cellen
wat er gebeurt met huidkankercellen wanneer ze in contact komen met T-cellen. En ze ontwikkelden 3D-computermodellen die de interacties simuleren.
Ze ontdekten zo dat tumorcellen het loodje leggen wanneer ze binnen drie
uur minimaal drie keer zijn aangevallen door een T-cel. Dat kan drie keer door
dezelfde T-cel zijn, maar in 80 procent van de gevallen zijn daar meerdere Tcellen bij betrokken. Bij een lage concentratie aan T-cellen krijgt de tumorcel
minder schade en zal ze vaker overleven.
Het onderzoek leidt tot nieuwe aanknopingspunten voor het verbeteren van
kankertherapieën. ‘We laten zien dat meerdere klappen die afzonderlijk niet
tot de dood van de tumorcel leiden, dat samen wel kunnen’, vertelt Friedl.
‘Dat willen we verder stimuleren, bijvoorbeeld met medicijnen die zorgen
voor een langere binding van de T-cel aan de tumorcel, en die de afweerreac11

tie tegen tumorcellen stimuleren. Wij hebben laten zien dat een enkele T-cel
dan meerdere keren schade aanbrengt aan dezelfde tumorcel.’
De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat ze ook zeer lage doses chemotherapie of bestraling kunnen geven, waarvan de schade optelt bij de schade door
de T-cellen. Ze verwachten dat ook dat de tumorcel gevoeliger zal maken en
dat hij sneller zal afsterven.

Els Verweire
“Gelezen in Eos Wetenschap van 13/9/2021

Onderzoekers aan UHasselt en Jessa kraken genetische code
van bloedkanker

Experten van de UHasselt en het Jessa Ziekenhuis zijn erin geslaagd om
met een speciale techniek de risicobepaling én vroege opsporing van de
ziekte van Kahler ( Multipel Myeloom) te vergemakkelijken. De ziekte is de
tweede meest voorkomende bloedkanker, waar ruim 800 Belgen jaarlijks
mee geconfronteerd worden.
‘Whole genome sequencing’, zo heet de techniek waarmee Bénedith Oben
(UHasselt/Jessa) in haar doctoraatsstudie meer inzicht schept in hoe de
ziekte van Kahler (Multipel Myeloom) zich ontwikkelt van beginstadium tot
multipel myeloom (MM). Die ziekte is een ongeneeslijke kanker waarbij in
het beenmerg plasmacellen ongecontroleerd groeien. Multipel myeloon
wordt steeds voorafgegaan door twee asymptomatisch, niet-kwaadaardige
voorstadia die voorkomen bij 2 tot 3 procent van alle personen ouder dan 40
jaar en doorgaans toevallig worden ontdekt. Maar bij wie, waarom en hoe
deze progressie naar MM gebeurt, is niet geweten.

Zelfs jaren voor de progressie naar en diagnose van multipel myeloom, blijken DNA afwijkingen dus al reeds grotendeels aanwezig.
Bénedith Oben
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Positieve impact

Via ‘whole genome sequencing’ gaat Bénedith, onder leiding van prof. dr.
Jean-Luc Rummens en prof. dr. Guy Froyen, op zoek naar antwoorden. “Zo
vergeleek ik met deze techniek DNA-stalen van patiënten in de voorstadia
die jarenlang stabiel zijn gebleven, met DNA-stalen van patiënten in de voorstadia die na bepaalde tijd getransformeerd zijn naar MM. Daaruit bleek dat
de stabiele patiënten minder afwijkingen hadden in hun DNA dan patiënten
die later evolueren naar MM. Zelfs jaren voor de progressie naar en diagnose van MM, blijken DNA-afwijkingen dus al reeds grotendeels aanwezig.
Kortom, kennis die een cruciale, positieve impact zal hebben op patiënten
met de niet-kwaadaardige voorstadia van de bloedkanker. Het zal leiden tot
een vroegere opsporing en een gepersonaliseerde opvolging en behandeling bij progressie naar MM.”

Levenswerk

Voor dit onderzoek was de samenwerking met prominente Italiaanse en
Amerikaanse experts, alsook de intensieve medewerking van het laboratorium moleculaire diagnostiek van Jessa en van de biobanken van Jessa en
UHasselt cruciaal. “Dankzij deze gebundelde krachten werd er alvast een
belangrijk stukje van de genetische code gekraakt”, besluit Bénedith Oben.
Ook promotor en prof. dr. Jean-Luc Rummens reageert fier. “Als student
geneeskunde startte ik zelf met mijn onderzoek naar de ziekte van Kahler
begin de jaren tachtig. Vanaf dan heb ik, naast stamcelonderzoek, mijn hele
carrière aan het onderzoek naar deze ziekte gewijd. Ik ben bijzonder trots dat
mijn levenswerk, in combinatie met de nieuwe techniek en het knap wetenschappelijk onderzoek van Bénedith en prof. dr. Guy Froyen, tot dit baanbrekend resultaat heeft geleid.”
Gelezen in “Het Belang van Limburg”

Sinds 30 juni 2021 hebben kankerpatiënten in België eenvoudig
toegang tot al de lopende klinische kankerstudies.
ROTTERDAM, 29 juni 2021

Deelname aan klinische studies lijkt niet bereikbaar voor iedereen

In België krijgen kankerpatiënten een zeer goede standaardbehandeling. Als
deze niet aanslaat kan een patiënt in aanmerking komen voor een testbehandeling. Deze kankerbehandelingen in testfase worden klinische studies
genoemd en zijn vaak niet bekend bij en bereikbaar voor de patiënt. Dat is
jammer… want zonder patiënten geen klinisch onderzoek, zonder klinisch
13

onderzoek geen nieuwe therapieën.
Slechts een deel van de kankerpatiënten weet wel dat er ook behandelingen
en medicijnen zijn die nog in de testfase zitten en dat er mogelijkheden zijn
om hiervoor in aanmerking te komen. Daarnaast denken veel mensen dat
alleen patiënten die in een groot kankercentrum of universitair ziekenhuis
worden behandeld toegang hebben tot klinische studies en informatie hierover.
Deze beperkte toegankelijkheid en informatievoorziening voor patiënten en
hun naasten was één van de aanleidingen voor iClusion om een online platform te ontwikkelen. Een website waar alle extra behandelkansen - door
deelname aan klinische studies - voor iedereen op een gebruiksvriendelijke
manier toegankelijk gemaakt worden. Dit platform, Heyleys.be, is vanaf 30
juni 2021 voor iedereen toegankelijk.

Over Heyleys.be

Heyleys is opgericht vanuit het standpunt dat ernstig zieke patiënten nog te
vaak buitenspel staan om aan onderzoek naar nieuwe behandelingen deel te
kunnen nemen. Dit komt omdat tot nu toe de patiënt vaak als laatste schakel
werd gezien in de ontwikkeling van medicijnen. De klinische studie was er
en de patiënt moest er heen worden gebracht. iClusion draait dit om. Met
de patiënt als vertrekpunt in dit proces werd een online platform ontwikkeld
waar alle lopende klinische studies met onderzoek naar nieuwe kankertherapieën in begrijpelijke taal te vinden zijn. De patiënt kan nu eenvoudig en snel
studies vinden om mogelijke deelname kort bij huis te bespreken met de
behandelende oncoloog. Heyleys is een onderdeel van iClusion, een Nederlandse Life Sciences start up.

Samen op zoek naar de beste behandeling

Ook naasten zijn belangrijk bij het vinden van de juiste informatie. 1 op de
3 ondervraagden uit een eerder uitgevoerd Nederlands onderzoek gaf aan
informatie te gaan zoeken als een van hun naasten de diagnose kanker te
horen krijgt.
Edwin Klumper, arts en oprichter van Heyleys : “Wij merken dat mensen
voor zichzelf, of voor naasten met diagnose kanker, steeds vaker online op
zoek gaan naar informatie over extra behandelkansen. Ze willen samen met
hun oncoloog/kankerspecialist bespreken wat de mogelijkheden zijn. Daarom hebben we een plek op het internet ontwikkeld waar alle extra behandelkansen, door deelname aan klinisch onderzoek, rondom kanker in België
vermeld staan. Het is geen zoekmachine, maar eerder een ‘onder-zoekmachine’. Door klinische studies inzichtelijk en toegankelijk te maken, kan er
een open gesprek ontstaan over misschien wel de laatste kans”. Patiënten
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en naasten worden gecoacht in het vinden van passend klinisch onderzoek
en hoe ze het best een goed gesprek met de arts kunnen voorbereiden en
uitvoeren. Klumper vervolgt; “Let op: ik zeg kans. Want kankerbehandelingen in een testfase zijn niet geschikt voor iedereen. Er komen voorwaarden
bij kijken. Maar stel je voor dat we met zo’n behandeling het leven nog iets
langer kunnen maken en de patiënt nog een van de mooiste dagen van zijn
of haar leven kunnen geven, dan is onze missie geslaagd.”

Patiënten willen alle mogelijkheden benutten.

De eerste reacties na het horen van de diagnose kanker zijn ‘verdriet’,
‘angst’ en ‘ongeloof’.
Na enige tijd maken deze emoties plaats voor het nadenken over het leven
met kanker en behandelkansen. Uit een representatief onderzoek gehouden
in buurland Nederland (onder 1.000 respondenten) geeft 68% van de respondenten aan een innovatieve behandeling te willen ondergaan als er een
kans op genezing is.
Als naaste van een kankerpatiënt heeft Isalien Deleu, werkzaam als Start-Up
coördinator klinische studies oncologie, verbonden aan het UZ Brussel deelgenomen aan een testpanel. “Heyleys is een handige tool voor de patiënt
en zelfs de arts om orde te scheppen in het uitgebreide gamma van lopende
studies in een bepaalde indicatie”. Ook Lieselot Croes, verbonden aan het
geïntegreerd Kankercentrum Gent als leidinggevende van de onderzoeksgroep medische oncologie zegt over Heyleys: “Een dergelijk innovatief en
gebruiksvriendelijk platform voor kankerpatiënten is waardevol. Ik ga dit zeker aanbevelen bij mijn collega-onderzoekers, artsen en patiënten om samen
op zoek te gaan naar klinische studies als extra behandel kansen bij de diagnose kanker”.

België koploper in standaard kankerzorg

In België krijgen ongeveer één op drie mannen en één op vier vrouwen met
diagnose kanker te maken voor hun 75ste verjaardag.
De standaard kankerzorg in België wordt gezien als één van de beste in de
wereld en België is ook qua stand van de wetenschap aantrekkelijk om nieuwe kankertherapieën te testen. Zo’n 64% van de Belgen heeft vertrouwen
in het beschikbaar komen van nieuwe behandelingen om kanker te overwinnen. Kanker is dan ook, met meer dan 35% van de in 2020 toegelaten
onderzoeken, de belangrijkste ziekte waarvoor in België onderzoek loopt. De
rol van patiënten staat centraal en zij leveren een belangrijke bijdrage aan de
Belgische koppositie als aantrekkelijk onderzoeksland. Uit een representatief onderzoek gehouden in buurland Nederland, met 1.000 respondenten,
blijkt verder dat 82% van de ondervraagden innovatieve behandelingen zelf
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wil bespreken met de arts in de kliniek. 55% geeft ook aan zelf geen toegang te hebben tot informatie over extra behandelkansen voor kanker door
middel van deelname aan klinische studies.

Over het onderzoek

Het Nederlandse onderzoek is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau EM
Onderzoek, in opdracht van Heyleys. Het onderzoek was uitgezet onder een
representatieve groep van 1.027 Nederlanders, waarvan 4% kankerpatiënt
is; 8,2% in de afgelopen 10 jaar kanker heeft gehad en 52% een eerstegraads familielid met kanker heeft of heeft gehad.

De nieuwste kankertherapie is radioactief

©Kristof Vadino
Nico Schoofs

Het Waalse IBA, een wereldleider in de ontwikkeling van technologie om kanker te bestrijden, en de nucleaire onderzoeksinstelling SCK CEN willen in België ’s werelds zeldzaamste medicijn
produceren om kanker radiocatief te bombarderen. ‘De doorbaak van die therapieën nadert.’
Het geneeskundig gebruik van radioactieve stoffen, radiofarmaca in het jargon, is in ziekenhuizen al decennia in zwang om diagnoses te stellen. Een
patiënt krijgt in de bloedbaan een minieme hoeveelheid radioactieve vloeistof gespoten, die een ‘spoor’ van straling achterlaat. Een PET-scan traceert
dat spoor om te zien waar zich mogelijk een tumor bevindt.
De jongste jaren blijken zulke radioactieve stoffen ook almaar meer beloftevol om kankercellen in het lichaam te bestrijden, met precieze bombardementen en zonder nevenschade aan gezond weefsel.
behandelingen openen een nieuwe therapeutische weg voor bedrijven, specialisten en patiënten.
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ERICH KOLLEGGER, CEO NATIONAAL INSTITUUT VOOR RADIOELEMENTEN
‘We gebruiken de ene radioactieve ‘speurstof’ om de diagnose te stellen
en een andere om de kanker in het lichaam te behandelen’, zegt Christophe Deroose, specialist nucleaire geneeskunde aan het UZ Leuven.
Deroose, die zich al 20 jaar verdiept in radiofarmaca, vat de grote trend van
de jongste jaren in de nucleaire geneeskunde samen: ‘theranostiek’, een
samentrekking van therapie en diagnostiek.
‘Klassiek gebeurt kankerbestraling uitwendig. Dat is vooral geschikt om
lokale tumoren in bijvoorbeeld de longen, de hals en de nek te behandelen. Maar het veroorzaakt ook collateral damage’, zegt Deroose. ‘Therapeutische radiofarmaca injecteer je rechtstreeks in de bloedbaan, waardoor
je veel gerichter kan werken. Je kan er kankercellen over het hele lichaam
mee bestralen, tot op de millimeter. Dat is een enorme vooruitgang.’
Het UZ Leuven gebruikt radioactieve kankerbehandelingen al enkele jaren
voor uitgezaaide kankers zoals neuro-endocriene (hersenen en hormonen
gerelateerde) tumoren, die in de longen, de pancreas en de darmen
ontstaan. Sinds kort gebruikt het die behandelingen ook in studies bij prostaatkanker, de meest voorkomende kanker bij mannen.

Hoe werken radioactieve kankerbehandelingen?

Een radioactieve stof wordt gekoppeld aan een eiwit of een antilichaam,
dat zich vervolgens als een taxi in de bloedbaan een weg baant naar de
kankercellen om ze met straling te bombarderen. Het omringende gezonde
weefsel wordt gespaard.

Hoe veelbelovend zijn ze?

Zulke therapieën worden al in ziekenhuizen, zoals het UZ Leuven, gebruikt
om uitgezaaide kankers, zoals neuro-endocriene tumoren, te behandelen.
De tumor wordt daarbij zo lang mogelijk teruggeduwd. Zo’n therapie geneest patiënten niet, maar maakt dat ze langer leven, hun letsels minder
toenemen en hun levenskwaliteit verbetert.

Welke rol kan ons land spelen?

België is een wereldspeler in de productie van medische radio-isotopen,
die al lang gebruikt worden voor diagnoses. Het Waalse IBA, gespecialiseerd in deeltjesversnellers om zo’n radio-isotopen te maken, en de nucleaire onderzoeksinstelling SCK CEN, willen actinium-225 produceren. Dat is
een radioactieve stof die farmabedrijven klinisch testen voor verschillende
kankertypes.
‘De tumor wordt zo lang mogelijk teruggeduwd. Zo’n therapie geneest
17

patiënten niet, maar ze laat ze wel langer leven, doet hun letsels minder toenemen en verbetert hun levenskwaliteit’, zegt Deroose. ‘Bij patiënten met
neuro-endocriene tumoren is de kans dat letsels toenemen vijf keer kleiner
dan bij patiënten die anders behandeld worden. Bij de helft van de gevallen
stabiliseert de tumor, bij een op de drie krimpt hij.’

Levenskwaliteit

Radioactieve kankerbehandelingen werken via een ingenieus proces. Een
radioactieve stof wordt vastgeklonken aan een eiwit of een antilichaam.
Dat baant zich vervolgens als een taxi een weg naar de kankercellen in de
bloedbaan. Daar past het als een sleutel op een slot op de receptoren - zeg
maar antennes aan het oppervlak - die in veel grotere mate aanwezig zijn op
kankercellen dan op gezonde cellen. Als de radioactieve stof haar doel heeft
bereikt, doodt de straling geleidelijk en zeer lokaal de kankercellen.
Omdat het voorbije decennium almaar meer interessante ‘doelwitten’ - of
therapeutische aanknopingspunten - op kankercellen werden ontdekt, liep
het therapeutisch gebruik van radiofarmaca op volle toeren.
‘De jongste jaren raakte het domein in een stroomversnelling’, zegt Deroose.
‘Er lopen wereldwijd klinische radiofarmacastudies naar alle belangrijke
kankertypes, van pancreas- over long- tot maag- en borstkanker.’
Er zijn al behandelingen goedgekeurd. De Duitse farmareus Bayer bracht
een radioactief medicijn op de markt tegen uitzaaiingen van prostaatkanker.
Het Zwitserse Novartis commercialiseerde een medicijn voor de behandeling van neuro-endocriene tumoren.
Novartis ontwikkelt ook een experimentele behandeling voor uitgezaaide
prostaatkankercellen. Ongeneeslijke patiënten winnen daarmee gemiddeld
vier extra levensmaanden, bleek uit onderzoeksresultaten in juni. De kandidaat-behandeling koppelt een molecule aan het radioactieve lutetium-177
en brengt die combinatie via een infuus in de bloedbaan tot bij de kankercellen. Novartis wil dit jaar een markttoelating vragen voor zijn experimenteel
prostaatkankermedicijn bij het Europees geneesmiddelenagentschap EMA
en zijn Amerikaanse evenknie FDA. Het Zwitserse farmabedrijf voorspelt
een potentiële jaarverkoop van 1 miljard dollar.
‘Lutetium-177 is zeer interessant’, zegt Deroose, die aan het UZ Leuven
patiënten behandelt met op lutetium gebaseerde kankertherapieën. ‘Het
is vlot beschikbaar en wordt onder meer geproduceerd in nucleaire onderzoeks- of productiereactoren. We krijgen wekelijks flesjes uit Duitsland.’

Big pharma

De groeiende belangstelling bij big pharma voor therapeutische radiofarmaca
biedt ook perspectieven voor België, een wereldspeler in de productie en
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export van medische radio-isotopen. Het nucleaire onderzoekscentrum SCK
CEN in Mol produceert bijna 25 procent van alle medische radio-isotopen
wereldwijd. Het Nationaal Instituut voor Radio-Elementen (IRE) in Fleurus,
een spin-off van SCK CEN, is de wereldwijde nummer twee in de productie
van medische radio-isotopen.
‘Samen met SCK CEN willen we vanaf 2023 à 2024 lutetium-177 produceren’, zegt Erich Kollegger, de CEO van het IRE. ‘Omdat de vraag zal toenemen naarmate meer behandelingen groen licht krijgen.’
Kollegger zag radiofarmaca op de radar van de farmabedrijven verschijnen.
‘Terwijl je vroeger weinig interesse zag omdat hun expertise minder in diagnostiek ligt, zie je ze nu vaker investeren in potentiële kankertherapieën.
Voor farmabedrijven, specialisten en patiënten openen radioactieve behandelingen een nieuwe therapeutische weg.’
Ook het onderzoek naar de interessantste radioactieve stoffen voor kankerbehandelingen staat niet stil. Terwijl experts schatten dat het gebruik van
lutetium-177 de komende jaren een hoge vlucht zal nemen, staat de opvolger al te drummen in de coulissen. Experts bejubelen actinium-225 als de
upgrade van lutetium-177. ‘Als lutetium-177 te vergelijken is met een kogel
tegen kankercellen, moet je je actinium-225 voorstellen als een kanon’, zegt
Kollegger.
‘Actinium-225 bestaat uit andere, zwaardere deeltjes en is daarom veel
krachtiger dan lutetium-177. Het kan een explosie van energie vrijgeven op
een kleine ruimte, op een diameter van nauwelijks twee à drie cellen groot.’
Hoewel de medische belofte groot is, is actinium-225 commercieel beperkt
beschikbaar. Het wordt wel eens het ‘zeldzaamste medicijn ter wereld’ genoemd omdat het slechts op een handvol plaatsen, in Rusland, Canada en
de Verenigde Staten, wordt gemaakt, in hoeveelheden waarmee je jaarlijks
slechts 1.700 patiënten bereikt.

Krachtenbundeling in Belgische nucleaire geneeskunde
Om daar verandering in te brengen werkt SCK CEN samen met IBA, de Waalse wereldleider in protontherapiesystemen voor kankerbestrijding, waarbij
je tumoren gerichter kan bestralen zodat er minder nevenwerkingen zijn dan
bij de klassieke radiotherapie. Zij proberen op korte termijn actinium-225 te
produceren. SCK CEN zal radium-226, een radioactief afvalproduct waarvan
het al jaren een grote stock heeft, als grondstof leveren. IBA, gespecialiseerd in deeltjesversnellers om medische isotopen te produceren, reikt de
technologie aan die actinium-225 moet produceren, door radium-226 met
deeltjes te bombarderen.
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Belgische troeven

Maar zover is het nog (lang) niet. ‘Actinium-225 produceren is zeer complex,
onder meer omdat radium-226 van nature radioactief is’, zegt Dennis Elema,
specialist in radiofarmaca bij SCK CEN. ‘(lacht) Je kan dat niet zomaar van
het schap halen en in een deeltjesverneller steken.’
Een haalbaarheidsstudie moet de komende maanden een en ander technisch en economisch uitklaren. Over 1,5 jaar hoopt SCK CEN de installatie
te bouwen en extra financiering binnen te halen.
Specialisten bij IBA geloven sterk in het potentieel van actinium-225. ‘Omdat
tal van lopende klinische studies met actinium-225 tegen 2026 à 2027 in de
derde en laatste onderzoeksfase zitten (waarbij je een behandeling op een
groot aantal mensen moet testen, red.), zal de vraag fors stijgen. De wereldwijde productie bedraagt nu amper 2 curie (een eenheid die de hoeveelheid
isotopen aangeeft, red.), maar binnen 10 à 15 jaar zal naar schatting 200 à
400 curie nodig zijn. België beschikt over unieke troeven, omdat het zowel
de grondstof als de productieknowhow op eigen bodem heeft.’
Dat de halveringstijd (tijd die nodig is om een chemisch element de helft van
zijn radioactiviteit te doen verliezen, red.) van actinium-225 tien dagen is,
opent perspectieven voor een vlot logistiek- en distributieproces. ‘We zullen
het niet alleen in Europa, maar allicht ook naar elders in de wereld kunnen
vervoeren’, zeggen de specialisten van IBA.
Wereldwijd lopen tal van therapeutische studies met actinium-225 om
kanker te bestrijden, bij farmabedrijven als AbbVie, Johnson & Johnson en
Novartis. Het gaat zowel om veelvoorkomende, zoals prostaat-, long-, darm-,
borst-, pancreas-, bloed- en nierkanker, als om zeldzame kankers, zoals glioblastoom, de dodelijkste vorm van hersenkanker.
Sommige zitten in een preklinische fase, andere zitten in de tweede van
drie klinische onderzoeksfasen. Verwacht wordt dat therapeutische radiofarmaca voor de behandeling van leukemie en multipel myeloom - een vorm
van kanker waarbij plasmacellen ongecontroleerd groeien in het beenmerg
- al in 2025 op de markt kunnen komen.
Het potentieel is groot, zeggen experts. Novartis-topman Vas Narasimhan
zei onlangs in de Britse zakenkrant Financial Times dat therapeutische radiofarmaca ‘het komende decennium een markt van meer dan 10 miljard
dollar kunnen openen’. Al benadrukte hij dat voor het welslagen van zo’n
therapie een complexe infrastructuur nodig is. De just-in-timelevering van
de radioactieve behandeling is noodzakelijk, omdat ze na verloop van tijd
vervalt. En je moet kankerpatiënten met sommige radiofarmaca in isolatie
behandelen vanwege de straling.
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‘Patiënten die bij ons een radiofarmaceutische behandeling krijgen voor
neuro-endocriene tumoren of prostaatkanker blijven doorgaans één nacht in
isolatie. Dat gebeurt in een speciaal uitgeruste kamer, met een dikke loden
deur en muren met lood, om de straling tegen te houden’, zegt Deroose.
‘Zelfs hun urine vangen we gescheiden op, omdat de nieren een deel van
de toegediende radioactieve deeltjes uitscheiden. We voorzien in een uitbreiding van die gespecialiseerde accommodatie als de radioactieve kankertherapieën binnen enkele jaren op grote schaal doorbreken.’
Bron: de Tijd

KORT MEDISCH NIEUWS VOOR WALDENSTROM
(IWMF Torch oktober 2021)

De Amerikaanse FDA keurt Zanubrutinib goed voor de ziekte van Waldenström.
De “US Food and Drug Administration” (FDA) heeft op 1 september 2021,
goedkeuring gegeven voor het gebruik van BTK inhibitor Zanubrutinib (Brusina), voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Waldenström.
Dit is het tweede FDA goedgekeurde medicijn voor de ziekte van Waldenström, volgend op Ibrutinib (Imbruvica) gebruikt in combinatie met Rituximab (Rituxan).
De beslissing was voornamelijk gebaseerd op gegevens van de multicenter
Fase 3 ASPEN-studie waarin Zanubrutinib werd vergeleken met Ibrutinib bij
201 Waldenström-patiënten, die willekeurig werden behandeld met Zanubrutinib 160 mg tweemaal daags of Ibrutinib 420 mg eenmaal daags.
De resultaten van het onderzoek toonden aan dat zanubrutinib geassocieerd
was met een hoger percentage volledige of zeer goede gedeeltelijke responsen van 28,4% vergeleken met Ibrutinib met 19,2%.
Degenen die Zanubrutinib kregen, ondervonden lagere graad van atriale fibrillatie (voorkamer fibrillatie), hypertensie (hoge bloeddruk), ernstige bloedingen, bijwerkingen die leidden tot stopzetting van de behandeling en toxiciteitsgerelateerd overlijden.
Nochtans was de graad van hevige infecties tussen de twee vergelijkbaar,
Zanubrutinib had een hoger percentage neutropenie (laag aantal neutrofielen) dan Ibrutinib.
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PATIENT EMPOWERMENT
Mogen we niks meer zeggen?
door Edgard Eeckman | aug 23, 2021 |

Vandaag kunnen we onze mening minder vrij uiten dan voorheen, zeggen sommigen. Cartoonist Lectrr vindt het onzin, zo staat in zijn essay.
Mogen we vrij onze mening uiten bij de arts? Recensent Edgard Eeckman antwoordt.
Een cartoonist die voor een keer een boekje schrijft in enkel woorden. Ik vond het intrigerend. Zou een cartoon over
zijn onderwerp tekortschieten? Wil hij een andere doelgroep
aanspreken? Vindt hij dat hij dit keer met woorden trefzekerder kan zijn? Of is hij gewoon ingegaan op de vraag van het
Davidsfonds? “We mogen niks meer zeggen” is de titel van
het mooi uitgegeven boekje. Het is tevens een veelgehoorde
uitspraak, schrijft Steve Degryse alias cartoonist Lectrr in het
voorwoord en hij voegt er al snel aan toe dat het nergens op
slaat. Ook die stelling trok mijn aandacht. Immers, zoals Lectrr ook zelf aangeeft, wordt op vele mediaplatformen geregeld verzucht dat er minder vrije meningsuiting is. Dat sprak
mij ook aan in het kader van Patient Empowerment.

Liever een jaknikkende en gehoorzame zorgvrager?
Het concept Patient Empowerment verwacht ook veel van de zorgvrager. Die moet
geëmpowerd willen én kunnen zijn. Hij moet daartoe over zogenoemde ‘participatieve competentie’ beschikken. Eenvoudig uitgedrukt: de zorgvrager moet in staat zijn
of in staat gesteld worden om te vragen wat hij of zij te vragen heeft en door te vragen tot hij een bevredigend antwoord kreeg. Dat kan bedreigend overkomen voor de
zorgverstrekker die liever jaknikkende en gehoorzame zorgvragers heeft. Nochtans
is dat nergens voor nodig. Een mens heeft het recht te begrijpen wat hem waarom
overkomt en hoe eraan verholpen kan worden. Dat kan hem extra motiveren om bij
te dragen tot een oplossing. Kunnen en durven zeggen wat je denkt – overigens,
ook voor de zorgverstrekker -, is daarom een essentieel element van Patient Empowerment. Dat alles speelde door mijn hoofd toen ik het boekje van Lectrr in handen
kreeg. Is het zo dat we niks meer mogen zeggen?

22

Was er voorheen wel vrije meningsuiting?
Lectrr vindt alvast dat de uitspraak nonsens is. Hij verwijst naar de lawine aan meningen van jan en alleman op sociale media. Dankzij die kanalen kunnen mensen zelfs
gemakkelijker dan voorheen hun mening kwijt aan een uitgebreider gehoor. Toch
hebben mensen een ander gevoel. Misschien komt dat omdat in de 20ste eeuw vrije
meningsuiting absoluter leek dan het was, stelt Lectrr. Want was het niet bovenal
“de witte man van middelbare leeftijd hoog op de sociale ladder” die met opgestoken wijsvinger predikte vanop de kansel? Vandaag hebben andersdenkenden juist
méér mogelijkheden om hun mening te geven.

Wie luistert nog op sociale media?
Lectrr heeft een punt, al is dat natuurlijk relatief en
dat beseft hij zelf ook. Dat je een mening ventileert
– in woord of in beeld – betekent nog niet dat ernaar
geluisterd wordt. Je bent met minstens twee in een
dialoog en voor een gesprek heb je dus ook een luisterend oor nodig; zo ook in de relatie zorgvrager-zorgverstrekker. Daarnaast zorgen we zelf als gulzige internetgebruikers voor dermate veel noise dat talrijke
meningen erin verdwijnen zonder dat er een haan
naar kraait. Daardoor censureren we feitelijk onszelf,
vindt Lectrr. In het boekje kaart Lectrr in meerdere
korte hoofdstukjes de rol van humor en meer bepaald de cartoon aan als een “uitnodiging tot reflectie”, als middel om schurend te bevragen. Zo komt hij tot de voor een
cartoonist essentiële vraag: moet je alles kunnen zeggen? Zijn antwoord is duidelijk
‘ja’, al lacht hij zelf nooit met slachtoffers: “Een goede humorist schopt omhoog, niet
omlaag. Omlaag schoppen is te gemakkelijk”. Kunnen we dan niet beter uit respect
iets niet zeggen? Moeten we niet respect hebben voor de wet bijvoorbeeld? Zijn
antwoord: moeten we de wet respecteren “zelfs als de wet immoreel zou zijn? De
grootste misdaden uit de geschiedenis zijn niet gepleegd door mensen die de wet
overtraden, maar door mensen die ze klakkeloos volgden”.

Respect moet je verdienen, elke dag
Moet een patiënt z’n mond houden uit respect voor de arts,
vraag ik mij af. Neen dus. “Wie respect eist, heeft het duidelijk nog niet verdiend”, schrijft Lectrr. “Respect vragen is heel
vaak wijzen naar waar de taboes zich bevinden”. Respect
moet je verdienen, elke dag, om de slagzin van een supermarkt te parafraseren. En de laatste zin van zijn boekje stelt
hij dat een mens altijd zelf moet nadenken, en nooit respect
moet hebben. Zelf vind ik dat er niets mis is met respect, integendeel. Eén van de
betekenissen die de Oxford English Dictionary (vertaald) geeft aan het concept res23

pect luidt immers: “rekening houden met de gevoelens of rechten van anderen”.
Het is vooral de volgende betekenis die een probleem kan zijn, lijkt mij: “gevoelens
van diepe bewondering voor iemand, veroorzaakt door zijn kwaliteiten of prestaties”.
Ik noteer daarom twee voorwaarden voor respect: 1) ze mag een mens niet muilkorven 2) ze moet wederzijds zijn. Een boekje met een essay van 43 bladzijden
geschreven door een cartoonist over niks meer mogen zeggen, zet dus aan om er
van alles over te zeggen. En dit zonder één cartoon te tekenen! Mijn aanbevolen
gebruiksaanwijzing van het boekje:
•
•
•
•

Ga in de zetel zitten en lees het in één ruk uit (duurt maar een half uur)
Leg met de bedenkingen van Lecterr je hoofd achterover en sluit je ogen.
Laat bezinken. Denk na. Weeg kritisch af.
Zeg op sociale media of je het ermee eens bent. Want dat mag.

We mogen niets meer zeggen, Humor, vrije meningsuiting en censuur, uitgegeven door Davidsfonds
Uitgeverij/Standaard Uitgeverij, ISBN 978 90 223 3820 9 – Info op https://www.standaarduitgeverij.be/
cartoonist-lectrr-over-humor-vrije-meningsuiting-en-censuur-in-we-mogen-niks-meer-zeggen/

Uitsmijter: de vzw Patient Empowerment houdt van cartoons!

Als vzw Patient Empowerment geloven we sterk in de kracht van de cartoon als
communicatiemiddel. De toegankelijke versie van mijn doctoraat over macht in de
relatie patiënt-(huis)arts is helemaal geïllustreerd met cartoons van arnulf.be. Hij
tekende live op de presentatie van mijn boek ‘Balanceren tussen macht en onmacht’
(Politeia) op de Antwerpse boekenbeurs (zie de cartoon hiernaast). Sindsdien kleurt
hij al mijn presentaties met cartoons, ook de wetenschappelijke. Zijn cartoons zijn
ook de basis van de campagne ‘Elke stap zet je samen’ die de vzw op 26 oktober lanceert. En op het eerste Patient Empowerment-symposium op diezelfde dag tekent
hij live cartoons. Zonder censuur.
Recensent: Edgard Eeckman
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Praten is het beste pilletje
door Laura De Houwer | aug 8, 2021 |

Laura De Houwer studeerde gezinswetenschappen. Ze deelt
haar eigen ervaringen met psychische hulpverlening, als patiënt
en als hulpverlener. Vanuit haar eigen persoonlijke ervaringen engageert ze zich om taboes rond psychische kwetsbaarheid te
doorbreken en verbeteringen aan te brengen binnen de zorgsector. Over
haar 40 dagen in de psychiatrie gaf ze het boek ‘Ik moest braaf zijn’ uit
(Doorbraak).

Veel mensen denken dat het helpende aspect van een gesprek
erin schuilt de ander een oplossing aan te reiken. Weer anderen
denken dat het de opluchting is van je hart eens uit te storten.
Beiden zijn incorrect.

Tijdens mijn opname in de psychiatrie, had ik regelmatig ‘een moeilijk moment’. Ik was soms gespannen, onzeker, boos of angstig. Gevoelens die
een doorsnee mens wel vaker heeft, maar binnen deze vier muren waren
het problemen waar zo snel als mogelijk een oplossing voor moest komen.
‘Wil je een pilletje?’ was er zonder meer de vaakst uitgesproken zin.

De vaakst uitgesproken zin: ‘Wil je een pilletje?’
Op een keer zei ik: ‘Ik wil liever praten.’ De hulpverlener in kwestie keek me
onzeker aan. Aarzelend vroeg hij: ‘Waarover?’ ‘Over hoe ik me voel,’ deelde
ik mee. ‘Euhm, oké dan,’ was het antwoord, ‘vertel maar.’ Ik legde hem
in een paar zinnen uit hoe ik me voelde. Hij keek me nog steeds onzeker
aan. ‘Wat kan ik doen om te helpen?’ vroeg hij me. ‘Luisteren,’ antwoordde
ik. ‘Iets concreter?’ vroeg hij ongemakkelijk. Ik schudde mijn hoofd en vervolgde het gesprek. En luisteren is wat hij deed, in stilte, zonder verder nog
een woord te zeggen. Tot ik uitgepraat was en hij, nog steeds zwijgend, mijn
kamer weer uitliep.
25

Empoweren?
Veel mensen denken dat het helpende aspect van een gesprek erin schuilt
de ander een oplossing aan te reiken. Weer anderen denken dat het de
opluchting is van je hart eens uit te storten. Beiden zijn incorrect, al kan
het gevoel van ‘iets oplossen’ of ‘je verhaal doen’ uiteraard wel als positief
worden ervaren. Een helpend gesprek, een gesprek tussen hulpverlener en
cliënt, heeft als belangrijkste eigenschap dat het empowerend werkt. Bij
aanvang van de les gesprekstechnieken tijdens mijn opleiding, vond ik dit
allemaal nogal zweverig klinken. Ik ben iemand van het rechttoe rechtaan
principe: elk probleem moet zo snel mogelijk opgelost worden. Wanneer
dat niet gaat, schrijf je het van je af, doe je je verhaal en zorgt de daarmee
gepaard gaande opluchting wel dat je het probleem uit je hoofd kan zetten.
Maar empoweren? Het klonk als één van die cryptische termen die de
psychologie en psychiatrie nog mysterieuzer doen lijken.

“Je kan toch ook tegen je kat praten?”
Toen er laatst iemand me vroeg hoe het kon dat mijn psycholoog en psychiater me maar geen oplossingen gaven voor mijn problemen, antwoordde
ik dus dat het zo niet werkt. ‘Maar hoe dan wel?’ werd er gevraagd. ‘Ze
luisteren,’ antwoordde ik. ‘Betaal je dan echt zo veel om je verhaal kwijt te
kunnen? Je kan toch ook tegen je kat praten?’ Ik wist niet of ik moest lachen
of huilen om deze reactie, maar het is wel flagrant dat er veel onduidelijkheid
bestaat over ‘luisteren.’

Je vertelt je gesprekspartner niet wat hij of zij moet doen, maar
laat hem of haar zelf tot inzichten en oplossingen komen.
Luisteren is een werkwoord, en dat is het niet voor niets. Het gaat om actief
luisteren, om te horen wat je gesprekspartner zegt, om de onderliggende
gevoelens te bevatten en om deze op hun beurt weer terug te spiegelen.
Zo krijgt de ander meer inzicht in de eigen gedachten, patronen en gedragingen. Luisteren is niet zomaar stil zijn en je oren openen. Luisteren is
ontdekken wat er in en achter het verhaal schuilt. Het is het benoemen van
emoties, om deze met de nodige dosis empathie te verwoorden naar de
ander. Die voelt zich dan begrepen, op een dieperliggend, gevoelsmatig niveau. Hij of zij leert zichzelf kennen, verwerft controle over het eigen denken
en handelen en leert de eigen krachten kennen en deze te gebruiken. Dit is
wat empowerment is, je vertelt je gesprekspartner niet wat hij of zij moet
doen, maar laat hem of haar zelf tot inzichten en oplossingen komen. Toen
er later tijdens mijn opname weer iemand vroeg of ik soms een pilletje wou,
antwoordde de innerlijke wijsneus in mij, mondig als altijd: ‘Praten is het
beste pilletje.’ Of mijn oneliner effect zou hebben, wist ik niet. Tot er later
die week iemand naar me toe kwam en vroeg: ‘Wil je graag praten?’ Ik kon
mijn geluk niet op.
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VOOR U GESCHREVEN
Verbeter de kwaliteit/kwalitijd van je leven
Persoonlijk verhaal en bijdrage van Guy Lippens

We hebben allemaal een leven dat eindig is. Als je pech hebt, komt het
einde snel, als je geluk hebt duurt het wat langer. Soms is de dood… een
stille bondgenoot en komt die als een bevrijding.
Ik denk dat de meeste lezers die dit boekje lezen, begrijpen wat ik bedoel.
Ik heb als diagnose de naam: amyloidose gekregen, een zeldzame ongeneeslijke kwaadaardige aandoening van de plasmacellen. Zo zeldzaam dat
er geen aparte vereniging voor bestaat en ik me mag aansluiten bij de groep
mensen die Multipel Myeloom of ziekte van Waldenström hebben.
De lieve dokteres die me dit op 19/06/2019 vertelde nadat ik een nier biopsie
had gehad, keek beteuterd en ik zag dat ze erg aandachtig naar me keek, om
te zien wat deze mededeling met me deed.
Je verwacht niet om zo iets te horen, het komt als een donderslag bij heldere hemel. Ik heb er 2 dagen over gedaan vooraleer ik het aan mijn partner
vertelde, omdat ik wist dat ze niet blij zou zijn met dit nieuws, erger nog ,
dat ze zich grote zorgen zou maken en dat ze zou dromen van gruwelijke
chemobehandelingen en bestralingen en een spoedige dood.
Gedurende die 2 dagen ging ik even te rade bij dr Google en ging ik even
kijken naar de prognose. Hoe lang heb ik nog te leven? Wat kan ik verwachten? In het beste geval? In het slechtste geval?
Gelukkig heb ik een grondige medische background en heb ik geen problemen met het medisch jargon en ik kwam tot de conclusie dat het alle kanten
kon uitgaan en dat niemand er iets definitiefs kon over zeggen.
Toen maakte ik de belangrijkste beslissing in mijn leven: ik zou GEEN angst
hebben voor wat mij te wachten stond. Ik zou het nemen zoals het kwam
en ik zou mijn intuïtie volgen, die me al enkele keren daarvoor het leven had
gered. Ik koos vastberaden voor de positieve beslissing: ”deze ziekte gaat
de kwaliteit van mijn leven NIET negatief beïnvloeden.” Ik was 68, gepensioneerd, bompa van 12 kleinkinderen en veel te nieuwsgierig om te zien hoe
hun leven zou evolueren en welke rol ik daar mocht in spelen, en ik werkte
ook nog als zelfstandige.
Ik vertelde mijn partner dat ik gewoon verder zou leven en werken en genieten, en dat het allemaal wel zou meevallen. Ik was immers in de goede handen van de dienst hematologie van het UZA Edegem en ik had vertrouwen
in de therapie die er zou volgen. Die therapie viel trouwens nogal mee, ik
zou elke week een spuitje Velcade krijgen van Jansen farmaceutica en een
verpleegster van Remedus zou die elke week bij mij thuis komen zetten.
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En zo gebeurde het ook : elke dinsdagmiddag kwam de verpleegster langs
en hielden we een leuke babbel en werd de spuit gezet. Een kwartier later
zat ik al in de wagen, op weg naar de volgende klant.
Natuurlijk stel ik het nu wat simpel voor. Uiterlijk kan je negeren dat je (misschien levensbedreigend) ziek bent, je hebt ook nog een onderbewuste, dat
deze boodschap ook gekregen heeft en af en toe een eruptie van onrust
naar het bewuste stuurt. Gelukkig heb ik een PSiO licht- en relaxatietherapie
bril. Door deze bril kan je niet zien, maar wel horen! Er worden gepulseerde
en gekleurde lichten geprojecteerd en er zit een MP3 –speler die via oortjes
( of koptelefoon) hypnotische suggesties en muziek naar je brein stuurt en
de combinatie van de twee zorgt er voor dat je brein binnen de 10 minuten
volledig kalm en zen is. Dankzij deze bril ben ik in staat om mij volledig te
relaxen en in goed humeur te brengen.
Toen ik achtereenvolgens een nier biopsie en een beenmergpunctie kreeg
heb ik de bril ook gebruikt. Er staan speciale programma’s tegen pijn op en
één voor tijdens een ingreep. Het resultaat was, dat ik helemaal ontspannen
werd, waardoor de naald veel gemakkelijker haar weg kon banen door mijn
spieren, wat de ingreep makkelijker maakte en ze minder lang duurde.
Vorige maand ben ik 70 j geworden en sinds maart 2020 ben ik in remissie
en ontvang ik geen therapie meer. Ik ga nog regelmatig op controle en ik
ben me maar al te goed bewust dat het ooit kan terugkomen. Bij de controle
bij de nefroloog kreeg ik te horen dat er geen verdere schade aan de nieren
was. Bij de controle voor diabetes, kreeg ik te horen dat mijn waarden verbeterd waren en dat ik verder alleen pilletjes metformine moest nemen. Het
was uiteindelijk een goede beslissing om geen angst te hebben en er voor
te kiezen volop te leven en te genieten. Als ik op voorhand angst had gehad
voor zaken die uiteindelijk niet gebeurd waren, had dit de kwaliteit van mijn
leven ongunstig beïnvloed . Ik geloof dat de geest een sterke invloed op je
ziekte kan hebben. Verbeter ook de kwaliteit/kwalitijd van jouw leven ( en
dat van uw omgeving) en blijf positief!
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“Afscheid nemen (van een poortkatheter)
door Ilke Montag | jun 29, 2021 |

Dr. Ilke Montag is medisch directeur van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. Ze heeft een master in het management en het
beleid van de gezondheidszorg en volgde een postgraduaat gezondheidsrecht en gezondheidsethiek. Ze is auteur van het boek
‘Heiligen en hooligans’ dat een unieke inkijk biedt in de levensbelangrijke wereld van de zorg, maar ook in het hoofd van twee
patiënten, die elk op hun manier worstelen met het leven.
Meestal maakt afscheid nemen ons droevig, maar heel af en toe
ook niet. Ik herinner me een patiënte die na het afronden van
haar chemotherapie zo snel mogelijk afscheid wou nemen van
haar poortkatheter.
Ondanks het feit dat door die poort ooit de chemo liep die de kwaadaardige
cellen in haar lijf doodde (en dus ook haar leven toch al zeker voor een deel
redde), kon het onding niet snel genoeg uit haar lichaam. Zelfs nog sneller
dan de tumor die ooit uit haar borst werd weggehaald. Toen zat ze op de
rollercoaster en had ze vooral het gevoel dat ze werd geleefd en dat er voor
haar werd beslist. Dit wou ze geen tweede keer laten gebeuren.

Ze wist wat ze wou
Zij zat nu aan het stuur, niet de chirurg of de oncoloog, maar zij. Ze wist wat
ze wou. Net zoals bij elke ingreep werden haar de voor- en nadelen van het
wel of niet wegnemen van de poort uitgelegd. Het overviel haar: stel dat
ze zou hervallen, dan zou men opnieuw een poortkatheter moeten steken.
Was er een kans op herval bij haar? Zij die zo trouw haar therapie volgde en
ook kon aanhouden: geen enkele kuur moest uitgesteld worden omwille van
een afwijkend bloedbeeld; ze plande haar vakanties zo dat elke kuur op het
initieel geplande moment kon doorgaan; ze deed alles wat haar zorgverleners vroegen en nog was er een kans op herval.

“Ergens diep van binnen voelde ze zich bedrogen”
Had men haar dit ooit verteld toen ze startte met de chemotherapie? Had
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zij dit ooit zelf moeten vragen: wat is de kans op herval en binnen welke
periode? En wat doet de kans op herval stijgen en wat doet ze dalen? Ze
zette haar ganse leven in functie van de cycli chemotherapie. Alles moest
ervoor wijken, zelfs de lang geplande vakantie met haar beste vriendin. Een
vriendin waarvan ze intussen afscheid moest nemen: een hartstilstand werd
haar fataal. Geen kans meer om de uitgestelde reis in te halen: het ontglipte
hen beiden.

Van woede naar dankbaarheid
En in de consultatieruimte vernam ze dat het misschien niet ideaal was,
maar dat een chemotherapietoediening ook wel eens een paar dagen kan
verschoven worden. Ze kookte. Waarom was ze zo egoïstisch geweest en
had ze haar chemo boven de vakantie met haar beste vriendin verkozen? En
waarom had niemand haar hierover aangesproken, ook niet haar beste vriendin? Al snel maakte de woede plaats voor dankbaarheid omdat anderen hun
verwachtingen opzij gezet hebben voor haar therapie en dus haar maximale
kansen op genezing gaven.

Stiekem …
Finaal besluit de fiere dame om haar katheter te laten zitten: ergens diep van
binnen koestert ze hem toch. Stiekem noemde ze hem naar haar overleden
vriendin: ze zijn nu steeds samen op pad. Bij één van haar halfjaarlijkse controles bedankt ze ook nog eens zeer uitdrukkelijk haar behandelende arts. Hij
is het die haar deed nadenken of ze de katheter echt wel wou laten verwijderen. Hij voelde immers aan dat haar emoties toen de bovenhand hadden
en niet de ratio, die anders zo kenmerkend voor haar was.
Het tovert een glimlach op het anders toch eerder norse gezicht van haar
oncoloog.
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KOM OP TEGEN KANKER

Dag tegen Kanker
Elk jaar op de derde donderdag van oktober organiseert Kom op tegen Kanker de Dag tegen Kanker. Dan steken we met z’n allen kankerpatiënten en
hun naasten een groot hart onder de riem, en tonen we hen dat ze omringd
zijn door mensen die hen steunen.
Tijdens de Dag tegen Kanker roept Kom op tegen Kanker iedereen op om
één dag expliciet hun medeleven en verbondenheid te tonen met kankerpatiënten en hun naasten. Dat gebeurt op tal van manieren.
Op donderdag 21 oktober is het de 22ste Dag tegen Kanker. Dan zorgen
we dat Vlaanderen en Brussel weer overspoeld worden door een golf van
solidariteit, en steken we met z’n allen kankerpatiënten en hun naasten een
groot hart onder de riem. Met de Dag tegen Kanker tonen we hen dat ze
omringd zijn door mensen die hen steunen.
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VOOR U GELUISTERD
Euthanasie, waardig levenseinde en voorafgaande zorgplanning
Artikel op basis van een webinar van KotK met prof. Dr. Wim Distelmans

Inleiding/situering:
Kom op tegen Kanker organiseerde op 16 september een online vormingssessie voor de vrijwilligers/medewerkers van de aangesloten lotgenotenverenigingen, waaronder CMP. Het werd een twee uur durende, maar toch
permanent boeiende, uiteenzetting door professor Distelmans over waardig
levenseinde en tijdige zorgplanning.
Het besproken domein omvatte ook palliatieve zorg, dat als thema werd
weerhouden voor een lotgenotencontact van CMP Vlaams-Brabant op 18/11.
Dit webinar was er een goede voorbereiding op en plaatste palliatieve zorg
in het kader waarin het thuishoort. Het bestuur van CMP Vlaams-Brabant
hoopt dat deelnemende lotgenoten op 18/11 met een zelfde tevreden gevoel huiswaarts zullen keren, ook al staan ze voorafgaand eerder sceptisch
tegen het onderwerp.
MM-patiënten die vooraf niet warm liepen voor het onderwerp (nog altijd
met een taboe beladen?) zegden na het beluisteren van het webinar toch
het zeer interessant te hebben gevonden...
We distilleerden voor onze lezers enkele belangrijke boodschappen, wetenswaardigheden en interessant cijfermateriaal uit het webinar.
Sinds het ontstaan van de mensheid, honderdduizenden jaren, grofweg een
paar miljoen jaar geleden, is het slecht de laatste 50 jaar mogelijk geworden,
dank zij de ontwikkeling van de medische technologie, om in te grijpen in
het ogenblik van het overlijden. Eén van de mogelijkheden om het leven te
verlengen is bijvoorbeeld sondevoeding (sinds 1979).
Die mogelijkheden roepen evenwel ethische vragen op: hoever en hoelang
mag/moet men zinloos blijven behandelen? Men mag niet vervallen in therapeutische hardnekkigheid want dan creëert men extra leed in plaats van het
lijden te verlichten. Daarom palliatieve zorg en comforttherapie.

Hoe overlijdt men in België?
Bij 50 % van de overlijdens is er geen sprake van gestuurd levenseinde
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(verkeersongeval, fatale hartproblemen en beroertes,…). Bij de andere helft
wordt het levenseinde wel gestuurd, te rangschikken in zes categorieën:
1 Stoppen van zinloze behandeling
2 Niet opstarten van een behandeling
3 Aanpassen pijnstilling en palliatieve sedatie
Deze drie categorieën, die onder palliatieve zorg vallen, zijn samen goed
voor 41 %.
4 Levensbeëindiging zonder verzoek (1,7 %)
5 Hulp bij zelfdoding (0,05 %)
6 Euthanasie (4,6 %)
De lezer merkt het: palliatieve sedatie en euthanasie vallen in een verschillende categorie. Al liggen beide in de praktijk schijnbaar dicht bij elkaar
(toedienen van een chemische substantie in de terminale fase van het leven) toch zijn er twee belangrijke verschillen:
1° Bij palliatieve sedatie is er geen intentie tot levensbeëindiging, bij euthanasie wel
2° Palliatieve sedatie kan zonder toestemming van de patiënt (in 90 %
van de gevallen beslist de arts en in 70 % van de gevallen weet de patiënt
het niet, het wordt hem/haar bijvoorbeeld niet verteld om een psychisch
trauma te vermijden) – de arts is hier dus aan zet. Er is geen verplichting tot
registratie en er is geen tweede opinie vereist. Nogal eens, bijvoorbeeld als
het proces van sedatie te lang aansleept (na een week bij voorbeeld), verandert de intentie in levensbeëindiging zonder verzoek door verhoging van de
dosis sederende stof.
Bij euthanasie is de patiënt aan zet, zij het onder wettelijk bepaalde voorwaarden:
• de patiënt moet wilsbekwaam zijn
• het verzoek om euthanasie moet vrijwillig, herhaald, duurzaam en schriftelijk gedaan worden maar er zijn geen vormvereisten aan opgelegd: een
bierkaartje met “Ik, Voornaam, Achternaam wil nu euthanasie, datum
en handtekening” volstaat.
• er moet een ernstige ongeneeslijke aandoening zijn, door ziekte (*) of
ongeval
• er moet sprake zijn van ondraaglijk lijden, waarbij het ondraaglijk karakter
wordt bepaald door de patiënt zelf (al moet hij wel de arts daarvan wel
overtuigen)
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(*) in de wet is hierbij geen specificatie bijgevoegd, het kan dus zowel om
fysisch als om psychisch lijden gaan

“Wat betreft het levenseinde staat België op een eenzame ethische hoogte” (uitspraak van de betreurde prof. Etienne Vermeersch)
Er zijn slechts een handvol landen/staten waar euthanasie wettelijk geregeld
is, de Benelux-landen, Colombia, … en een paar provincies in Canada.
In België zijn er naast de wet op euthanasie sinds 2002 nog twee andere
wetten: één voor patiëntenrechten, die als principe vooropstelt dat alles met
de patiënt dient besproken te worden en één voor palliatieve zorg. België
is met deze derde wet het enige land ter wereld ! Volgens prof. Distelmans
kan men desondanks wel spreken van collectieve onwetendheid, zelfs bij
artsen. Om daaraan te verhelpen werd in 2003 al een forum opgericht voor
objectieve informatie (LEIF = LevensEinde Informatie Forum) waar vooren nadelen van de verschillende mogelijkheden, op niet-directieve wijze
naast elkaar worden gezet om de betrokkenen zelf te laten beslissen (“Patiënt Empowerment”, met een modern begrip). Zo dadelijk hierover meer
informatie.
België zou zichzelf niet zijn als er niet een communautair tintje aan het verhaal zat. Van de 100 gevallen van alle geregistreerde euthanasiegevallen
vinden er 80 % plaats in Vlaanderen en slechts 20% in Franstalig België.
Omgekeerd worden er in Wallonië dubbel zoveel palliatieve sedaties uitgevoerd als in Vlaanderen. Verklaringen?
1° Cultureel verschil bij de artsen: in Nederland is euthanasie ook wettelijk
geregeld, in Frankrijk niet.
2° In Frankrijk en in Franstalig België gaan de artsen meer paternalistisch
tewerk: ze beslissen er vaker over het hoofd van hun patiënten.

LEIF = LevensEinde Informatie Forum
Draagt sinds 2003 bij tot waardig levenseinde van iedereen mèt respect voor de wil van iedereen via vorming, informatie en ondersteuning
Opleiding van LEIF-artsen (nu al meer dan 600 in Vlaanderen en Brussel)
die minstens moeten open staan voor euthanasie en objectief advies geven
aan de patiënten;
Opleiding van andere zorgverleners, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, apothekers en vrijwilligers tot LEIFConsulenten
Telefonische hulplijn: LEIFLijn
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LEIFPlan: informatiebrochure (downloadbaar van de website LEIF.be) over
de mogelijkheden bij het levenseinde, waarin ook alle mogelijke voorafgaande wilsverklaringen zijn opgenomen voor een voorafgaande zorgplanning;
“om met de papieren in orde te zijn” voorafgaand aan de situatie waarin je
wilsonbekwaam zou geworden zijn; het zijn er een vijftal en ze zijn allemaal
onbeperkt geldig, ze moeten dus niet meer om de zoveel tijd worden hernieuwd zoals tot april 2020 het geval was voor euthanasie:
1 Voorafgaande negatieve wilsverklaring: weigeren van (om het even
welke) behandelingen, onderzoeken, transfers (b.v. naar een ziekenhuis)
– artsen moeten er rekening mee houden bij elke permanente wilsonbekwaamheid : coma, hersenbloedingen, hersentumor, dementie, …
2 Voorafgaande wilsverklaring euthanasie: enkel bij onomkeerbaar
coma (dus niet bij dementie die wilsonbekwaamheid heeft veroorzaakt)
3 Verklaring orgaandonatie
4 Verklaring inzake de wijze van teraardebestelling (crematie, begraven,…)
NIET in het LEIFPlan:
5 Lichaamsschenking aan de wetenschap (procedure bij één van de
universiteiten)
Al de wilsverklaringen zijn ook bindend, behalve de voorafgaande wilsverklaring euthanasie (in geval van coma), daar mag de arts weigeren; de vertrouwenspersoon kan dan een andere arts trachten te vinden die het wel
wil doen.

Wat te doen met de documenten ?
Origineel thuis bewaren en vertrouwenspersoon inlichten over de bewaarplaats.
Kopie geven aan de huisarts, vertrouwenspersoon,…
Niet-verplichte registratie bij de gemeente kan voor 2, 3 en 4, niet voor 1
Niet-verplichte registratie bij een notaris kan voor 1, 2, 3 en 4
LEIFKaart inventariseert de gemaakte wilsverklaringen; je kan ze in je portefeuille meedragen.
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Vraag en antwoord
Uit de aansluitende sessie met vragen en antwoorden selecteerden we één
V&A die we het meest informatief vonden:
Vraag: wat als een patiënt die al een tijdlang thuis palliatieve zorg heeft
gekregen, dan toch wegens een onhoudbaar geworden situatie met toenemende pijn opgenomen wordt in de palliatieve afdeling van een ziekenhuis,
daar uiteindelijk om euthanasie vraagt, maar het ziekenhuis weigert ?
Antwoord van prof. Distelmans: een ziekenhuis kan dat in principe niet
weigeren, een arts kan het wel weigeren en dan kan je in het ziekenhuis
een andere arts zoeken die het wel wil uitvoeren; maar ik volg u: sommige
ziekenhuizen hebben een zodanige cultuur dat artsen het niet durven doen
in dat ziekenhuis en ik heb daar maar één voorstel bij, en dat is pragmatisch,
proberen dat die patiënt getransfereerd wordt naar een ander ziekenhuis.
Ik heb het al meegemaakt dat ik een telefoon kreeg van iemand die op een
palliatieve afdeling lag van een ziekenhuis waar men het niet wou doen en
door het feit dat ze belden met iemand anders, in mijn geval dan ikzelf, dat ik
dan aan die familie zegde : “zeg dat ge met mij gebeld hebt, zeg dat ge een
transfer wilt naar het UZ Brussel” (waar ik werk) en in sommige gevallen is
dat voldoende om de mensen wakker te maken en te doen zeggen OK, dan
zullen we dan toch maar doen hier in het ziekenhuis.

Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten
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NIEUWS UIT DE REGIO
Corona is nog lang niet helemaal bestreden, maar we kunnen zo
langzamerhand terug elkaar ontmoeten, het kan zelfs ook al zonder
mondmasker. Nog wel de nodige afstand en verluchten, maar dat nemen
we er graag bij.
Uit onze regio’s komt ook de roep naar fysieke contacten.
We kunnen u dus uitnodigen tot volgende lotgenotencontacten in de
verschillende regio’s

CMP Vlaanderen regio O. & W. Vlaanderen organiseert  
LOTGENOTEN EN HUN PARTNERS ONTMOETEN ELKAAR TE
ROESELARE IN WEST-VLAANDEREN
Thema: ‘VRAAG HET AAN DE DOKTER’    

Wanneer? Zaterdag 06 november 2021 vanaf 9.30u aankomst en einde
omstreeks 14.00u  
Waar? Zaal in PCLT-opleidingscentrum, Zuidstraat 25, 8800 Roeselare
Start: 9.30u Weerzien van leden en partners bij een lekkere kop koffie of
thee met koffiekoek
Verwelkoming 10.00u: Dr. Liesbeth Schauvlieghe; hematologe in A.Z.
Groeninge te Kortrijk en Sint-Jozefskliniek te Izegem, zal de vragen waar u
graag een antwoord op kent beantwoorden.
12.30u uitwisselen van ervaringen tijdens een broodjesmaaltijd.   
14.00u afsluiten contactdag.
Bijdrage: 15 euro
Wil jij een lotgenoot met de ziekte van Kahler (Multipel Myeloom) of Waldenström ontmoeten kom dan zeker langs. Iedereen is van harte welkom.
Inschrijven: zend een mail naar raoul@cmpvlaanderen.be of via de website
voor 31 oktober 2021
Alle definitieve info kan je lezen op de Website www.cmpvlaanderen.be

LOTGENOTENCONTACT VOOR REGIO VLAAMS-BRABANT
Op donderdag 18 november 13.30u in de Romaanse Poort, op de vertrouwde locatie in de Brusselsestraat nr 63B Leuven
om 14.00u zal Dr. Karen Van Beek, oncoloog verbonden aan de afdeling
Palliatieve Zorg van het UZ Leuven, Gasthuisberg een uiteenzetting
geven over :
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Palliatieve Zorg

“Deelnemen aan een lotgenotencontact over palliatieve zorg? Brr! Nee,
bedankt, dan is het alsof ik reeds met één been in het graf stap, daar
ben ik nog niet aan toe, daar wil ik liever nog niet aan denken.”. We
tekenden deze reactie op van één van de deelneemsters aan een online
lotgenotencontact in de zomer. Een begrijpelijke emotionele reactie, deels
verklaarbaar door het wijdverbreide misverstand dat palliatieve zorg synoniem is van terminale zorg. Vanuit kringen rond palliatieve zorg wordt er echter
nadrukkelijk op gewezen dat palliatieve zorg zoveel meer is dan terminale
zorg en dat men zich er maar liefst tijdig over informeert. Dat kan dus op
donderdag 18 november 2021…
In de CMP-NieuwsFlash, edities Juli en oktober, staat (verplichte) voorbereidende lectuur.
Belangstellenden worden zoals steeds verwacht vanaf 13.30u voor een
(bij-)babbeltje en het traditioneel inleidend woordje. Corona-veilige opstelling. Graag mondkapje meebrengen.
Na de voordracht (aanvang 14.00u) en de vragenronde is er tijd (tot 17.00u)
voor het traditioneel lotgenotencontact met hapje en drankje.
Deelname in de kosten: 5 euro /persoon, ter plaatse te betalen
Inschrijven vóór 10 november met vermelding van het aantal deelnemers
Online via de website www.cmp-vlaanderen.be
Per e-mail: mia@cmpvlaanderen of chris@cmpvlaanderen
016/25.07.28
of
016/40 32 86
Parkeren kan best op het St Jacobsplein
Voor wie met de bus komt : afstappen bij halte Dirk Boutslaan dan Dijlebrug over tot Brusselsestraat en daar naar rechts.

LOTGENOTENCONTACT VOOR REGIO ANTWERPEN
Op zaterdag 27 november2021 te Hove.

Locatie: Volkssterrenwacht Urania Jozef Mattheessensstraat 60, 2540
Hove
De locatie is rolstoelvriendelijk ingericht.

“Lotgenoten delen hun verhaal in open kader”
Na de isolatie in coronatijd ontmoeten lotgenoten met de ziekte van
Kahler (M.M.) of Waldenström (W.M.) mekaar opnieuw. Een babbel
met mede-lotgenoten, die hun eigen ervaring met jou willen delen kan
zeer verrijkend zijn.
Programma: start 13h30 – totale voorziene duur: ongeveer 2.5h à 3h
(De rondleiding zelf moet je rekenen op 30 min. en 30 min. planetarium)
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Kennismaking met het zonnestelsel a.d.h.v. een causerie in ons auditorium
• Bezoek tentoonstellingsruimte met permanente tentoonstelling en meteorietcollectie
• Planetariumvoorstelling: wat is er deze avond waar te nemen aan de hemel en fulldome film
• Bezoek waarnemingstoren en bij helder weer kijkmoment door de telescoop
• Koffie/thee + taart/pannenkoek in de Astrobar
• Deelname prijs : 10 euro
(Extra versnaperingen en drank zin nog verkrijgbaar ter plaatse aan zeer
democratische prijzen)
Eerst is er een kijk op het heelal rondom ons, een ideaal moment om daarna
eens in een andere en vrijblijvende omgeving en setting tijdens het vieruurtje bij te praten. Voor diegenen onder jullie die er behoefte aan hebben:
een uitgelezen moment om nog van gedachten te kunnen wisselen over de
behandeling die je net achter de rug hebt of die je in de toekomst nog te
wachten staat, met lotgenoten die hiermee af te rekenen hadden.
Graag inschrijven voor 12 november 2021 best via de CMP-Website:
https://www.cmpvlaanderen.be/kalender/40/Bijeenkomst-Antwerpen.html.
Uw inschrijving wordt via e-mail definitief bevestigd na ontvangst van uw
betaling op bankrekening BE93 9790 7671 3867 van CMP Vlaanderen met
Mededeling: ‘Deelname Urania ….. personen’.
Voor extra inlichtingen: jan@cmpvlaanderen.be of 0490/44.12.37

LOTGENOTENCONTACT VOOR REGIO LIMBURG
CMP Limburg heeft de lotgenoten contacten samen met WILDGROEI
Een avondje uit met dr. Johan Swinnen
Maandag 15 november 2021
om 19.30u tot 21.30u
In ZOPP Limburg - Corda Campus Hasselt
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WALDO & KAHLO
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STICHTING TEGEN KANKER
Voor de strijd tegen kanker zoekt Stichting
tegen Kanker supporters, zodat elke
Vechter zich gesteund voelt.
Het voorbije jaar dwong de coronaviruscrisis ons om de
Levensloop-evenementen in de ijskast te zetten. Maar
de strijd tegen kanker gaat verder, want kanker neemt
nooit een pauze.
Alle Vechters hebben nog steeds jou en je steun
nodig. Voor al wie tegen kanker vecht betekent jouw
steun een groot verschil en geeft hun het gevoel dat ze
er niet alleen voorstaan. Jij kan een echte rol spelen als
supporter voor elk van hen!
Vanaf nu biedt Levensloop het hele jaar door steun en hoop in de strijd tegen
kanker, en niet alleen tijdens de jaarlijkse evenementen.
Neem dus zeker een kijkje in onze agenda om de vele activiteiten
te ontdekken, voorgesteld door je plaatselijk comité en teams. Elke
deelname, elke ingezamelde euro is een concreet gebaar zodat Stichting
tegen Kanker onderzoek kan vooruithelpen en levens kan redden.

Word ook supporter van Levensloop! Hoe doe je mee?
• Vorm een nieuw team of sluit je aan bij een bestaand team. Je kan je dan
laten sponsoren, een kaarsenzakje kopen, geld inzamelen of zelf een activiteit voorstellen!
• Deelnemen aan een Levensloop-activiteit
In onze agenda vind je de Levensloop-activiteiten bij jou in de buurt. Schrijf
je in via de inschrijvingslink op de activiteitenpagina!
• Voor meer informatie kan je terecht bij Stichting Tegen Kanker

Stichting
tegen Kanker
Samen voor het leven

• www.kanker.be
• Leuvensesteenweg,479 - 1030 Brussel - Tel. 02 7336868
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GEZONDHEID
door Jan Dries

Immuniteit op natuurlijke wijze versterken
Ons immuunsysteem beschermt ons tegen haast alle infectieziektes,
dus ook tegen Covid-19. Bovendien speelt de immuniteit een belangrijke
rol in onze hele gezondheid. Het is niet zo moeilijk om ons immuunsysteem met natuurlijke middelen te versterken. Er zijn talrijke infectieziektes van een gewone verkoudheid tot een banale of ernstige ontstekingsziekte. Een goedwerkende darm is belangrijk want dat is de plaats waar
de immuniteit wordt gevormd
AANGEBOREN
De immuniteit of afweersysteem is een mechanisme dat zich al tijdens de
zwangerschap ontwikkelt. We worden geboren met een sterke, minder
sterke of een zwakke immuniteit. Mensen die zelden of nooit een verkoudheid of griep krijgen en als ze toch besmet geraken er spontaan van genezen, weten dat ze een sterke immuniteit hebben. Meestal vindt men dit
terug bij een van de ouders of grootouders. Ook een snelle wondgenezing
wijst op een goede immuniteit. Wetenschappers zijn het er mee eens dat
een verzwakt en niet goed functionerend afweersysteem aan de basis ligt
van corona en vele andere infectieziektes. Kinderen en jongeren hebben
een sterke immuniteit, maken snel koorts en herstellen vlug bij ziekte. Toch
zien we dat velen onder hen met het coronavirus besmet geraken en soms
ernstig ziek worden. Dat wijst erop dat een deel van de jongeren verzwakt
is. Dat heeft te maken met erfelijke factoren, maar ook met hun voeding- en
leefwijze. Door de milieuvervuiling wordt de gezondheid al zeer vroeg zwaar
belast en daar houdt men te weinig rekening mee. In heel het coronaverhaal
hebben virologen en immunologen nauwelijks of geen aandacht besteed
aan het versterken en het verbeteren van de immuniteit. In de reguliere gezondheidszorg is het gebruikelijk dat men zich blindelings overgeeft aan de
artsen en hun therapeutische mogelijkheden. Bovendien pakt men niet de
oorzaak aan, maar slechts de symptomen. Het wordt stilaan duidelijk dat we
zelf een bijdrage moet leveren aan onze gezondheid.
RAUWE VOEDING
In de gezondheidstijdschriften meent men de immuniteit te kunnen verhogen door het slikken van allerlei voedingssupplementen. Dat is logisch want
de artikels worden meestal geschreven in functie van de adverteerders. Het
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is jammer dat zelfs gezondheidsadviezen gecommercialiseerd zijn waardoor
de objectiviteit en betrouwbaarheid terecht in twijfel worden getrokken. Het
klinkt misschien vreemd, maar de waarheid is dat we de immuniteit alleen
kunnen versterken door rauwe voeding. Wetenschappers hebben al in de
vorige eeuw vastgesteld dat bij het eten van gekookt voedsel er een immuniteitsreactie optreedt door een plotse stijging van de aanmaak van witte
bloedcellen. Voor het lichaam komt gekookt voedsel als lichaamsvreemd
over en ontstaat er een immuunreactie. Ons verteringsstelsel werkt op basis van enzymen en die kunnen niet tegen warmte die hoger ligt dan de
lichaamstemperatuur. Sinds de oertijd maakt de mens al gedeeltelijk gebruik
van gekookt voedsel en sinds de ontwikkeling van de landbouw staat de
graanvoeding nog altijd centraal. Het probleem is dat een groot deel van
de moderne mens zich uitsluitend voedt met gekookt voedsel. Vooral voedingsproducten die in de fabriek al met warmte zijn behandeld en nadien
nog eens worden opgewarmd, verzwakken de immuniteit. Zoals we al eerder hebben aangeraden, beperk het gebruik van voedingsproducten en geef
voorkeur aan verse voedingsmiddelen die u in uw eigen keuken verwerkt
tot maaltijden.
IMMUNISERENDE VOEDING
Fruit wordt hoofdzakelijk rauw gegeten en dat geldt ook voor noten, zaden
en pitjes. Ze kunnen gans het jaar door gegeven worden en hebben een
gunstige invloed op de immuniteit. Vers geperste sappen hebben eveneens
een sterk immuniserende werking. Er wordt minder brood gegeten en de
broodmaaltijden van vroeger zijn echt voorbij. Brood is een delicatesse geworden, iets dat men er bij eet. Wortel- en knolgewassen kan men raspen of
schaven en met een gepaste oliesaus, vinaigrette of mayonaise als een gezonde salade gebruiken. Vet houdt het voedsel langer in de maag wat goed
is voor de vertering. Bladgroenten zijn minder goed verteerbaar omdat we
er moeilijk op kunnen kauwen. Daarom is het aan te raden om bladgroenten
op een bord fijn te snijden en samen met zetmeelrijk voedsel te gebruiken.
Het is een goede gewoonte om gekookt voedsel vooraf te laten gaan door
een verse salade of samen te gebruiken
UI EN KNOFLOOK
Ui en knoflook zijn sterk immuniserende kruiden en worden rauw verwerkt
in gerechten en sauzen.
De sterk immuniserende werking is toe te schrijven aan de aanwezigheid van
quercitine, een polyfenool dat ook in appel, bessen en druiven voorkomt. Quercitine onderdrukt ontstekingsbevorderende cytokinen en reguleert de algehele
cytokinerespons van het immuunsysteem. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan vitamine C hebben eveneens een sterk immuniserende werking. Vitamine C komt
rijkelijk voor in broccoli, bloemkool, asperges, groene kool, koolrabi, mierikswortel, paprika, peterselieblad, radijs, rammenas, rode kool, savooikool, spruiten,
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tuinkers, venkel en waterkers. De meeste fruitsoorten bevatten veel vitaminen
C zoals aardbei, abrikozen, ananas, appel, avocado, zwarte bes(cassis), witte
bes, braambes, bosbes, citroen, framboos, grapefruit, honingmeloen, kiwi,
mandarijn, mango, meloen, papaja, passievrucht, sinaasappel, stekelbes enz..
COMBINATIE RAUW EN GEKOOKT
Laat gekookt voedsel altijd vooraf gaan met rauwkostvoeding, het volstaat
om een kleine salade te combineren met deegwaren, rijst, aardappelen of
groentegerechten. Let erop dat we niet alle groenten rauw kunnen eten.
Peulvruchten zijn rauw giftig, aubergine of artisjok kan men niet rauw eten.
Dunne asperges kan men goed rauw eten of fijn snijden en onder salade of
andere gerechten mengen. Broccoli kan men rauw eten, maar de smaak is
nogal krachtig. Gefermenteerd voedsel zoals yoghurt of zuurkool is eveneens rauw voedsel. Het is niet zo moeilijk om in de wereld van het gekookt
voedsel een beperkt deel rauw te gebruiken. Verse voedingsmiddelen die
u in de keuken zelf verwerkt zijn minder belastend dan voedingsproducten
die in de fabriek zijn verwerkt en die voor het gebruik nog eens extra worden opgewarmd. Vuus is de vijand van ons voedsel. Binnen onze bestaande
voedselcultuur is het goed mogelijk om een deel van ons voedsel rauw te
eten. Rauwkostvoeding wordt ook ‘levend voedsel’ genoemd. De voedingsstoffen zijn ongerept en tijdens de vertering worden kostbare stoffen er
gemakkelijk uitgehaald. U ontdekt ook de heerlijke smaken van vers en ongerept voedsel. U merkt dat u minder voedsel nodig hebt omdat u er veel
meer uithaalt.
GEZONDHEID KOMT NIET UIT EEN POTJE
Door de enorme publiciteit rond voedingssupplementen ontstaat het idee
dat we met vitaminetabletjes C en D onze immuniteit kunnen versterken.
Dat is helaas een illusie. Er is een hemelsbreed verschil tussen een vitaminetablet die in een laboratorium uit chemische stoffen is samengesteld
en een’ voedingsvitamine’ die deel uitmaakt van een levend voedingsmiddel. De vitamines C en D hebben een gunstige invloed op onze immuniteit,
echter op voorwaarde dat ze via ons voedsel worden geleverd. Bij een voedingsmiddel maakt de vitamine deel uit van een levend organisme in combinatie van tientallen andere stoffen waardoor er een synergetische werking
ontstaat. Slikt u vitamine C tabletjes die vijftigmaal meer vitamine C bevatten dan een hele sinaasappel, dan plast u die gewoon uit. Uw lichaam heeft
daar niets aan. Als u een sinaasappel eet, krijgt u niet alleen echte vitamine
C binnen maar tegelijkertijd vitaminen van het B-complex, vitamine E en A
en de mineralen magnesium, calcium, fosfor, ijzer, fluor, zink, koper, chroom,
seleen en een weinig jodium. Bovendien is een sinaasappel een levend geheel en bevat grote hoeveelheden licht in de vorm van biofotonen.
Vitamine D halen we gratis uit het zonlicht tijdens een wandeling of fietstocht.
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Het grootste deel van de vitamine D die we binnenkrijgen en dan met name de
biactieve vorm van vitamine D3 wordt aangemaakt als uv-stralen uit zonlicht in
contact komen met onze huid. Het volstaat om per dag een half uur in contact
te komen met zonlicht. Vooral in de zomer halen we veel vitamine D binnen.
Volgens Noorse onderzoekers levert een half uur zon evenveel vitamine D op
als tabletjes van 250 à 500 microgram, die helaas niet werken. Waarom slikken
mensen deze dure spullen terwijl de natuur ze ons gratis en in voldoende hoeveelheden levert? Er zijn ook enkele voedingsmiddelen die vitamine D leveren
zoals melk, kaas, eieren en paddenstoelen.
Het feit dat er weinig voedingsmiddelen zijn die vitamine D bevatten toont aan
dat zonlicht de belangrijkste en waarschijnlijk de enige leverancier is. Indien artsen bij een groot aantal patiënten vaststellen dat ze een tekort hebben aan
vitamine D dan heeft dat een andere oorzaak en die moet men opsporen. Immuniteit bouwen we enkel op met verse, rauwe voeding en niet met tabletjes uit
de fabriek. Logisch denken is belangrijker dan blindelings in reclameboodschappen geloven. Opgelet, er zijn ook goede voedingssupplementen op basis van
kruiden en andere natuurlijke substanties, maar vitaminen en mineralen halen
we niet uit tabletjes, daarvoor hebben we voedsel nodig.
BEWEGING
Er wordt de laatste jaren veel belang gehecht aan het nut van beweging,
dat is een positieve boodschap. Het is jammer dat bewegen commercieel
wordt uitgebuit want bij ieder soort beweging behoort de gepaste outfit en
alle mogelijke hulpmiddelen met zelfs krachtvoedsel in poeder vorm of allerlei apparaten die de medische en fysieke gegevens bijhouden. Het lijkt wel
of bewegen is voorbehouden voor de betere klasse. Nochtans is bewegen
een deel van ons leven, we hebben daar niets voor nodig dan ons eigen
lichaam. Bewegen activeert onze ademhaling waardoor we meer zuurstof
opnemen en gifstoffen uitademen. Het bloed ontvangt meer zuurstof wat
een gunstig effect heeft op onze gezondheid. Bewegen doen we met onze
spieren die dan extra gebruikt worden wat een gunstige invloed heeft op het
verbranden van het overtollige lichaamsvet. Een andere goede eigenschap
van bewegen is het stimuleren van de darmperistaltiek. De darmen werken
beter en de ontlasting verloopt optimaal waardoor de darmflora en de immuniteit worden opgebouwd. Het is beter beweging in het dagelijkse leven
te integreren in plaats van een zittend leven te compenseren met extreme
vormen van bewegen en sporten.
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ONS KOOKHOEKJE
BLOEMKOOL
“Bloemkool 2500 jaar jong” De bloemkool is met afstand de populairste
van alle koolsoorten, maar wordt al eeuwen groot onrecht aangedaan. Voor
eens en altijd: je doet er geen goed aan om de witte parel een half uur in
de kookpot te laten zweten en je mag hem zeker niet verdrinken in een vettige bechamelsaus. De botanische naam van de bloemkool luidt “brassica
oleracea var. botrytis subvar. caulitflora”. Een dure naam voor een kostbare
groentesoort, die zowat 2500 jaar geleden opdook in Turkije en Egypte. In
België maakte de witte parel pas furore in de 16de eeuw, nadat hij prominent in beeld werd gebracht in het kruidenboek van Rembert Dodoens. Het
“Cruijdeboek” van de arts/plantenkenner uit Mechelen was in die tijd het
meest vertaalde werk na de bijbel. Gedurende 2 eeuwen was zijn meesterwerk het meest gebruikte handboek over kruiden in West-Europa.
Catastrofale fouten
De bloemkool is een zeer veelzijdige groentesoort. Hij smaakt op zijn best
als hij beetgaar wordt, bijvoorbeeld als gekookt of gebakken dan wel geroosterd wordt. Een klassieke fout is dat we hem te lang in de kookpot stoppen.
Dat heeft een historische reden: in de 19de eeuw geloofden mensen dat
de bloemkool giftige stoffen bevatte die eruit moesten worden gekookt.
Gevolg: de groente werd een half uur gekookt, terwijl 5 à 8 minuten eigenlijk volstaan. Een langere kooktijd vernietigt geen giftige stoffen, omdat die
simpelweg niet aanwezig zijn, maar doet net de gezonde stoffen verloren
gaan. Een andere catastrofale fout: we hebben de gewoonte om bloemkool
te verdrinken in een zware bechamelsaus, die alle smaak en heilzame stoffen aan de groente onttrekt.
Dubbel profijt
Dat kan beter. Een aangename verrassing is Indiase bloemkoolsoep met
naan. In een groentesoep behoudt de koolsoort al zijn waardevolle voedingsstoffen, dus dat is dubbel profijt. Naast de roosjes moet je zeker ook de steel
in een soep verwerken, want die zit bomvol smaak en vitamines. Even lekker als eenvoudig is bloemkool à la polonaise
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BLOEMKOOL A LA POLONAISE
Ingrediënten 4 personen
•
•
•
•
•
•

1 hele bloemkool
2 eieren
1 bosje bladpeterselie
3 el roomboter
4 el grof broodkruim (Panko of zelfgemaakt)
zout

Bereidingswijze
Snij de dikke grove bladeren van de bloemkool af. Kook de kool in water met
wat zout in een grote pan in 10 min. gaar. Kook intussen de eieren, laat ze
schrikken en pel ze. Hak de peterselie grof. Snij de eieren en hak ze grof.
Haal de kool voorzichtig uit het water en laat even uitlekken. Leg de kool op
een schaal en bestrooi met het ei en de peterselie. Verwarm de boter tot het
niet meer schuimt, voeg de broodkruim en een beetje zout toe. Laat even
bruinen en schep dan over de bloemkool. Serveer snel.
Bron: http://www.ztrdg.nl/2012/06/recepten/seizoen/hele-bloemkool-a-la-polonaise/
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NOTA VAN ONZE LEDENADMINISTRATIE
SPECIAAL BERICHT OMTRENT GIFTEN !
Na onze oproep, zijn er heel wat giften binnengekomen, waarvoor onze oprechte dank.
Wij willen ook nog benadrukken dat giften die in aanmerking komen voor
een fiscaal attest steeds moeten gestort worden op volgende bankrekening
BE82 9734 0606 4868
Giften die op onze andere bankrekening gestort worden komen dus niet in
aanmerking voor het fiscaal attest. Wij hebben vastgesteld dat er enkele
lieve schenkers de andere bankrekening hebben gebruikt voor hun storten
van meer dan 40 euro.
Als die personen een fiscaal attest wensen, vragen wij met aandrang
contact met ons te willen opnemen. Hetzij telefonisch naar Jeannot
Poelman of Marijke Foucart of per e-mail :
jeannot@cmpvlaanderen.be - tel. 0477 433047 of
marijke@cmpvlaanderen.be - tel. 09 3240931

OPROEP aan ALLE lotgenoten
Wij vragen om al jouw adreswijzigingen bij ons de te laten weten bij
• verandering van jouw e-mailadres
• verhuis
• ander telefoonnummer
• bij overlijden
aan: marijke@cmpvlaanderen.be
Zo blijven de adressen up-to-date.

UW GIFTEN !
Voortaan zal elke gift gelijk aan of
groter dan 40 euro u recht geven
op belastingvermindering en wij
zullen u hiervoor jaarlijks een
fiscaal attest sturen.
Alle giften zijn welkom op onze
rekening nr. BE82 9734 0606 4868 BIC : ARSPBE22
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