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Geachte collega
Beste lezer

De uitdagingen in het realiseren van een oncologische integratie in de regio zijn er in de voorbije jaren niet klei-
ner op geworden. Enerzijds zijn er de nijpende personeelstekorten in de verpleegkunde - parallel met de maat-
schappelijke evoluties ook in andere beroepsgroepen. En anderzijds gaat het om de spanningen rond netwerken 
en toekomstige erkenningen die bestaande samenwerkingen of historisch goed lopende zorgpaden onder druk 
zetten.

Maar zoals altijd zijn er ook hoopgevende lichtpunten en de belangrijkste is ongetwijfeld de integratiebeweging 
in de zorg die zich aan het voltrekken is op stadsniveau.

Toegegeven, dit proces komt misschien eerder laat dan vroeg. De spoedige voltooiing ervan is een essentiële 
component in het vrijwaren van de directe en lokale toegankelijkheid tot optimale oncologische zorg voor de 
patiënt in de brede regio Zuidoost Vlaanderen. Het is de conditio sine qua non om de nodige schaalgrootte te 
genereren die het evenwicht houdt tussen een persoonlijke, patiënt-gecentraliseerde, (para)medische en ho-
listische aanpak en het behouden van de nodige steeds meer ‘gesubspecialiseerde’ expertise om kwaliteit te 
borgen voor een zo breed mogelijk aanbod aan oncologische indicaties.

Het OCA zal hierin zonder twijfel mee een faciliterende rol kunnen spelen en zijn verantwoordelijkheid niet uit 
de weg gaan.

Dr. Samuel Bral
Initiatiefnemer Oncologisch Centrum Aalst
Staflid dienst Radiotherapie OLV Ziekenhuis

VOORWOORD
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AANVULLEND  OVERZICHT
LEDEN MOC-VERGADERINGEN
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Dr. Beelen R.
Dr. Huygh G.
Dr. Langmans C.
Dr. Verbeke L.
Dr. Roelstraete A.
Dr. Bral S.
Dr. Vancleef A.
Dr. Kersschot E.
Dr. Leyman P.
Dr. Vanhoenacker P.
Dr. Simons Ph.
Dr. Boelaert I.
Dr. Van Hover Ph.
Dr. Jolie E.
Dr. Aerts P.
Dr. Bladt O.
Dr. Van Hoe L.
Dr. Vanheste R.
Dr. Hernie
Dr. Claus F.
Dr. Van Der Steen K.
Dr. Schelfhout A.M.
Dr. Jeuris W.
Dr. Meert V.
Dr. De Raeve H.
Dr. Van Molhem Y.
Dr. Willaert B.
Dr. De Gendt S.
Dr. Van Slycke S.
Dr. Krick M.
Dr. Meeus P.
Dr. Bailleul E.
Dr. De Winter O.
Dr. De Bondt P.
Dr. Ooms D.
Dr. Van Rie K.
Dr. Opsomer D.

Vaat- en Thoraxheelkunde
Medische Oncologie
Medische Oncologie
Radiotherapie - Oncologie
Radiotherapie - Oncologie
Radiotherapie - Oncologie
Radiotherapie - Oncologie
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Medische Beeldvorming
Histo- en Cytopathologisch Labo
Histo- en Cytopathologisch Labo
Histo- en Cytopathologisch Labo
Histo- en Cytopathologisch Labo
Histo- en Cytopathologisch Labo
Algemene Heelkunde
Algemene Heelkunde
Algemene Heelkunde
Algemene Heelkunde
Algemene Heelkunde
Klinisch Laboratorium
Klinisch Laboratorium
Nucleaire Geneeskunde
Nucleaire Geneeskunde
Nucleaire Geneeskunde
Fysische Geneeskunde & Revalidatie
Plastische Heelkunde
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MOC Pneumologie

Coördinator  Dr. Piet Vercauter, pneumoloog
Andere leden uit dienst Pneumologie  Dr. Evert Mung-
hen, Dr. Patrick Watripont, Dr. Berend-Jan Bérendes, Dr. 
Elke Hardeman, Dr. Kurt Tournoy, Dr. Valerie Adam, Dr. Inge 
Muylle
Verpleegkundig coördinator Ellen Everaert
Andere leden  Dr. Roel Beelen, Dr. Luc Verbeke, Dr. Adel-

heid Roelstraete, Dr. Samuel Bral, Dr. An Vancleef, Dr. Philippe Simons, Dr. Patrik 
Aerts, Dr. Lieven Van Hoe, Dr. Ruben Vanheste, Dr. Filip Claus, Dr. Kris Van Der Steen, 
Dr. Vanessa Meert, Dr. Olivier De Winter, Dr. Pieter De Bondt

MOC Digestieve Oncologie

Coördinator  Dr. Koen Hendrickx, gastro-enteroloog
Andere leden uit de dienst Gastro-enterologie  Dr. 
Jo Vandervoort, Dr. Filip Sermon, Dr. Lieve Du Ville, Dr. Stijn 
Vanden Branden, Dr. Pieter Dobbels, Dr. Veerle Mattens, 
Dr. Veerle Casneuf, Dr. Geertrui Coppens, Dr. Evelien Chris-
tiaens, Dr. Soffi e Gossé
Verpleegkundig coördinator  Jana Van Biesen, Lauren-

ce De Jaegere
Andere leden  Dr. Adelheid Roelstraete, Dr. An Vancleef, Dr. Erik Kersschot, Dr. 
Peter Leyman, Dr. Philippe Simons, Dr. Ignace Boelaert, Dr. Philip Van Hover, Dr. Eric 
Jolie, Dr. Patrik Aerts, Dr. Olivier Bladt, Dr. Lieven Van Hoe, Dr. Ruben Vanheste, Dr. 
Filip Claus, Dr. Kris Van Der Steen, Dr. Anne-Marie Schelfhout, Dr. Wino Jeuris, Dr. 
Vanessa Meert, Dr. Hendrik De Raeve, Dr. Yves Van Molhem, Dr. Bart Willaert, Dr. 
Steven De Gendt, Dr. Sam Van Slycke, Dr. Marc Krick, Dr. Olivier De Winter, Dr. Pieter 
De Bondt, Dr. Dirk Ooms

MOC Gynaecologische Oncologie

Coördinator  Dr. Koen Traen, gynaecoloog
Aanvullend lid uit de dienst Gynaecologie  Dr. Evelyn 
Despierre
Verpleegkundig coördinator  Laura Standaert
Andere leden  Dr. Greet Huygh, Dr. Ciska Langmans, Dr. 
Adelheid Roelstraete, Dr. An Vancleef, Dr. Peter Leyman, 
Dr. Patrik Aerts, Dr. Lieven Van Hoe, Dr. Filip Claus, Dr. An-

ne-Marie Schelfhout, Dr. Vanessa Meert, Dr. Olivier De Winter, Dr. Pieter De Bondt, 
Dr. Dirk Ooms

MOC Hoofd- en Halsoncologie

Coördinator  Dr. An Vancleef
Andere leden uit de diensten MKA en NKO  Dr. Gaétan 
Van De Vyvere, Dr. Bart Knockaert, Dr. Benedicte Verhaeg-
he,  Dr. Maxim Behaeghe, Dr. Herman Van den Eynde, Dr. 
Bauke Pauwels
Verpleegkundig coördinator  Laura Standaert
Andere leden  Dr. Greet Huygh, Dr. Ciska Langmans, Dr. 

Adelheid Roelstraete, Dr. Olivier Bladt, Dr. Lieven Van Hoe, Dr. Kris Van Der Steen, Dr. 
Vanessa Meert, Dr. Olivier De Winter, Dr. Dirk Ooms, Dr. Els De Schrijver

MOC Hematologie

Coördinator  Dr. Karel Fostier, hematoloog
Aanvullend lid uit de dienst Hematologie  Dr. Eric 
Wouters
Verpleegkundig consulent  Annick van den Borre
Andere leden  Dr. Adelheid Roelstraete, Dr. An Vancleef, 
Dr. Peter Leyman, Dr. Wino Jeuris, Dr. Hendrik De Raeve, Dr. 
Peter Meeus, Dr. Els Bailleul, Dr. Olivier De Winter, Dr. Pieter 

De Bondt, Dr. Dirk Ooms

MOC Neurologie

Coördinator  Dr. Gert Cypers
Andere leden uit de diensten Neurologie en Neuro-
chirurgie  Dr. Jan Vynckier, Dr. Frederic Martens, Dr. Geof-
frey Lesage, Dr. Djaya Kools
Andere leden  Dr. Luc Verbeke, Dr. Samuel Bral, Dr. Erik 
Kersschot, Dr. Peter Leyman, Dr. Philip Simons, Dr. Ignace 
Boelaert, Dr. Philip Van Hover, Dr. Eric Jolie, Dr. Patrik Aerts, 

Dr. Olivier Bladt, Dr. Lieven Van Hoe, Dr; Ruben Vanheste, Dr. Filip Claus, Dr. Kris 
Van Der Steen, Dr. Anne-Marie Schelfhout, Dr. Wino Jeuris, Dr. Vanessa Meert, Dr. 
Hendrik De Raeve

MOC Borstkliniek

Coördinator  Dr. Adelheid Roelstraet, radiotherapie- en 
oncologie-specialist
Andere leden uit de dienst Gynaecologie  Dr. Koen 
Traen, Dr. Evelyn Despierre, Dr. Karin Stukkens
Verpleegkundig coördinator  Sarah Palsterman
Andere leden  Dr. Greet Huygh, Dr. Ciska Langmans, Dr. 
An Vancleef, Dr. Erik Kersschot, Dr. Ignace Boelaert, Dr. 

Isabeau Hernie, Dr. Anne-Marie Schelfhout, Dr. Wino Jeuris, Dr. Vanessa Meert, Dr. 
Hendrik De Raeve, Dr. Olivier De Winter, Dr. Pieter De Bondt, Dr. Dirk Ooms, Dr. Ka-
trien Van Rie, Dr. Dries Opsomer

MOC Urologische oncologie

Coördinator  Dr. Peter Schatteman, uroloog
Andere leden uit de dienst Urologie  Dr. Alex Mottrie, 
Dr. Geert De Naeyer, Dr. Frederiek D’Hondt, Dr. Ruben De 
Groote, Dr. Elisabeth Pauwels
Verpleegkundig coördinator  Marleen De Pauw, Brecht 
Van Vaerenbergh, Evelyne Burssens
Andere leden  Dr. Luc Verbeke, Dr. Samuel Bral, Dr. Philip 

Van Hover, Dr. Lieven Van Hoe, Dr. Filip Claus, Dr. Kris Van Der Steen, Dr. Hendrik 
De Raeve

MOC Algemene oncologie

Coördinator  Dr. Greet Huygh, medisch oncoloog
Aanvullend lid uit de dienst Medische oncologie  Dr. 
Ciska Langmans
Verpleegkundig coördinator  Laura Standaert
Andere leden  Dr. Luc Verbeke, Dr. Adelheid Roelstraete, 
Dr. Samuel Bral, Dr. An Vancleef, Dr. Erik Kersschot, Dr. Peter 
Leyman, Dr. Philippe Simons, Dr. Ignace Boelaert, Dr. Philip 

Van Hover, Dr. Eric Jolie, Dr. Patrik Aerts, Dr. Olivier Bladt, Dr. Lieven Van Hoe, Dr. 
Ruben Vanheste, Dr. Filip Claus, Dr. Kris Van Der Steen, Dr. Anne-Marie Schelfhout, 
Dr. Wino Jeuris, Dr. Vanessa Meert, Dr. Hendrik De Raeve

MOC Endocrinologie

Coördinator  Dr. Katrien Wierckx, endocrinoloog
Andere leden van de dienst Endocrinologie  Dr. Lies-
beth Van Huffel, Dr. Frank Nobels, Dr. Paul Van Crombrugge
Andere leden  Dr. Greet Huygh, Dr. Ciska Langmans, Dr. 
Adelheid Roelstraete, Dr. An Vancleef, Dr. Erik Kersschot, Dr. 
Peter Leyman, Dr. Philippe Simons, Dr. Ignace Boelaert, Dr. 
Philip Van Hover, Dr. Eric Jolie, Dr. Patrik Aerts, Dr. Olivier 

Bladt, Dr. Lieven Van Hoe, Dr. Ruben Vanheste, Dr. Filip Claus, Dr. Vanessa Meert, Dr. 
Sam Van Slycke, Dr. Peter Meeus, Dr. Olivier De Winter

MOC Huid- en weke delen-tumoren

Coördinatoren  Dr. Gregory Van Eeckhout, plastisch chi-
rurg, Dr. Sam Van Slycke, algemeen chirurg
Verpleegkundig coördinator  Laura Standaert
Ander lid van de dienst Plastische heelkunde  Dr. 
Dries Opsomer
Andere leden  Dr. Greet Huygh, Dr. Ciska Langmans, Dr. 
Adelheid Roelstraete, Dr. An Vancleef, Dr. Erik Kersschot, Dr. 

Peter Leyman, Dr. Philippe Simons, Dr. Ignace Boelaert, Dr. Philip Van Hover, Dr. Eric 
Jolie, Dr. Patrik Aerts, Dr. Olivier Bladt, Dr. Lieven Van Hoe, Dr. Ruben Vanheste, Dr. 
Filip Claus, Dr. Kris Van Der Steen, Dr. Anne-Marie Schelfhout, Dr. Wino Jeuris, Dr. 
Vanessa Meert, Dr. Hendrik De Raeve, Dr. Sam Van Slycke, Dr. Dries Opsomer

MULTIDISCIPLINAIRE ONCOLOGISCHE 
CONSULTEN IN HET OLV ZIEKENHUIS
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Dankzij het partnership met de farmaceutische onderneming Roche kunnen 
we sinds mei 2022 een innovatieve oplossing aanbieden aan onze oncologische 
patiënten. Door zowel op de dagkliniek als op de opnameafdeling gebruik te maken 
van virtualrealitybrillen, kunnen we de beleving van angst, stress, pijn … bij onze 
oncologische patiënten verminderen.

Bewezen effect

Talrijke klinische studies bewijzen reeds de doeltreffendheid van deze therapeutische oplossing bij angst 
en pijn. Het gebruik van de VR-bril beperkt zich echter niet tot de oncologie, maar heeft zijn nut ook al be-
wezen in de kindergeneeskunde, anesthesie, gynaecologie, chirurgie, wondzorg ... hier maakt men steeds 
gebruik van een aangepaste virtuele wereld.

Even ontsnappen aan de realiteit

De VR-bril wordt in ons oncologisch centrum aangeboden bij aanprikken poortkatheter (zeker de eerste 
keer postoperatief), ascitespunctie, blaasinstillatie, intra musculaire inspuitingen, bij angstige patiënten, 
bij stress en zo voort. Daarbij kunnen onze oncologische patiënten kiezen uit twee modules: een bos-
wandeling - Silva - of een onderwaterwereld - Aqua. Een rustgevende stem in combinatie met ademha-
lingsoefeningen begeleidt hen naar een virtuele wereld. Op deze manier kan de patiënt even ontsnappen 
aan de realiteit en stapt hij binnen in een nieuwe, virtuele wereld.

7

Angst, stress en pijn verminderen met VR

ONCOLOGISCH DAGZIEKENHUIS
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Gemakkelijk te gebruiken

Verpleegkundigen volgen eerst een opleiding om de VR-bril te gebruiken. De VR-bril en bijhorende 
applicatie op de smartphone zijn eenvoudig te bedienen en gemakkelijk inzetbaar.

Tijdens de sessie kan de verpleegkundige het hele proces volgen op de applicatie. Zij kan op elk mo-
ment communiceren met de patiënt via de microfoon. Om de therapie toegankelijk te maken voor 
iedereen zijn deze modules in dertien talen beschikbaar.

Positieve ervaringen

Patiënten ervaren de VR-sessies als zeer positief. Enkele reacties: 
“Heel rustgevend” 
“Heb niets gevoeld van de prik” 
“Is het al voorbij?” 
“Het was even stil in mijn hoofd” 
“Kan ik de volgende keer weer de VR bril?” 
“Oei, ik ben in slaap gevallen, het was zo rustgevend”

Ook bij de verpleging alleen maar positieve reacties: 
“De patiënt was zo rustig, de procedure verliep veel vlotter”. 
“Italiaans spreek ik niet, maar door de VR-bril kon ik wel de angst wegnemen tijdens de behandeling”.
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Longkanker blijft één van de belangrijkste kwaadaardige tumoren in België. 
De laatste twee decennia is de behandeling van longkanker compleet veranderd met 
de introductie van steeds meer doelgerichte kankerbehandelingen en van immuun-
therapie. Deze nieuwe behandelingen werden in het begin ingezet bij patiënten met 
uitzaaiingen maar worden nu ook gebruikt in de vroegere stadia van de ziekte. 
Een boeiend gesprek met de 4 respiratoire oncologen in ons ziekenhuis over nieuwe 
behandelopties, betere prognoses en een hoopvolle toekomst vol uitdagingen. 
Dr. Valerie Adam, Dr. Kurt Tournoy en Dr. Piet Vercauter werken al langere tijd in 
ons ziekenhuis. Dr. Inge Muylle versterkt sinds 1 juni 2022 het ambitieuze team. 
Ook Ellen Everaert, verpleegkundig specialist, sluit aan bij het gesprek.

Longkanker is één van de meest frequente tumoren. Neemt het aantal longkankers toe?

Dokter Muylle: “Met 5563 nieuwe diagnoses blijft longkanker in 2020 de op één na meest voorkomende 
tumor bij mannen. Met 3311 nieuwe gevallen is het de derde meest voorkomende tumor bij vrouwen. 
Afgelopen jaren zien we een beperkte, maar continue afname van de incidentie bij mannen (-1,6% over 
periode 2006-2020). Daar tegenover staat een duidelijke toename bij vrouwen (+3,2%). De incidentie van 
longkanker bij mannen is in België trouwens nog altijd één van de hoogste in Europa.”

Er zijn steeds meer doelgerichte behandelingen beschikbaar bij longkanker. 
Hoe werken die behandelingen?

Dokter Adam: “Doelgerichte behandelingen worden nu sinds meer dan 10 jaar gebruikt in de behan-
deling van niet-kleincellige longkanker (NKCLK). Initieel werd deze behandeling te ruim toegepast bij 
gemetastaseerde longkanker na klassieke chemotherapie; dat leverde een beperkt effect op. Pas sinds 
het werkingsmechanisme van deze medicijnen beter werd begrepen, konden ze doelgerichter en bij de 
juist geselecteerde patiënten worden ingezet. Zo weten we nu dat bij sommige patiënten pathogene 

11

Doelgerichte therapie en immuuntherapie als duurzame 
behandelingen voor uitgezaaide longkanker

RESPIRATOIRE ONCOLOGIE
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mutaties voorkomen in het tumoraal DNA. Dergelijke mutaties hebben een activerende werking op de 
tumorproliferatie. Door gericht (‘targeted’) in te werken op de eiwitten, die vaak transmembranair in de 
tumorcellen aanwezig zijn, kan het activeringsmechanisme voor tumorproliferatie lamgelegd worden. 
Tyrosine-kinase-inhibitoren (TKI’s) gaan een specifi eke binding aan met ‘hun eigen target’-eiwit waar-
door diens activerende werking stilgelegd wordt.”

Wat is de meest voorkomende mutatie en hoe wordt die behandeld?

Dokter Tournoy: “EGFR staat voor epidermal growth factor receptor. In 2004 verscheen het eerste rap-
port over een longkankerpatiënt met spectaculaire remissie na behandeling met gefi tinib, een eerste 
generatie TKI. Ondertussen hebben we TKI’s van derde generatie (Osimertinib). De behandeling met 
Osimertinib (1 pil per dag) is nu de eerste keuze-therapie bij gemetastaseerd NKCLK, op voorwaarde 
natuurlijk dat deze mutatie aanwezig is. In deze setting zien we momenteel een gemiddelde overleving 
van ruim drie jaar (38 maand). Deze inhibitoren van de derde generatie zijn ook effectief ter hoogte van 
het centraal zenuwstelsel (CZS), wat bij de eerste generatie TKI’s nauwelijks het geval was. Dit maakt 
dat bijvoorbeeld een patiënt met een nieuwe diagnose van gemetastaseerd NKCLK met asympto-
matische hersenmetastasering met een EGFR-mutatie niet in aanmerking genomen zal worden voor 
radiotherapie van de hersenen vermits de systemische therapie met TKI mogelijk afdoende is.”

Welke zijn nog andere belangrijke mutaties?

Dokter Vercauter: “De tweede meest voorkomende activerende mutatie is ter hoogte van ALK en is 
aanwezig bij 1-3% van de patiënten met longkanker. ALK staat voor anaplastic lymphoma kinase. 
Met de ALK-inhibitoren van de tweede generatie (alectinib, brigatinib) wordt een vijfjaarsoverleving 
bereikt van ongeveer 60%. Ook voor patiënten met een ALK-mutatie beschikken we ondertussen over 
inhibitoren van de derde generatie (lorlatinib); deze worden momenteel enkel ingezet in tweede lijn na 
falen van behandeling met tweede generatie-inhibitoren. Bij patiënten met ALK-gefuseerde tumor zien 
we vrij vaak hersenmetastasering. Dit zijn vaak vele kleine hersenmetastasen. Ook hier hebben we met 
de huidige eerstelijnstherapie een goede CZS-werking en kan radiotherapie vaak vermeden worden op 
voorwaarde dat de hersenmetastasen asymptomatisch zijn. Naast EGFR- en ALK-inhibitoren zijn er 
nog verschillende andere doelgerichte therapieën beschikbaar voor patiënten met KRAS G12C-muta-
ties, ROS1-fusies, BRAF-mutaties, c-MET-exon-14-skipping mutaties, RET-fusies, NTRK-fusies, 
HER2-mutaties.”

Werken die doelgerichte behandelingen bij elke longkankerpatiënt?

Dokter Muylle: “ Neen. Het basisprincipe is dat enkel die longkankers die activerende mutaties hebben, 
ook baat hebben bij een behandeling met gerichte therapieën. Die mutaties worden vastgesteld bij 
ongeveer 15% (of 1 op de 6 patiënten) van de nieuwe diagnoses van niet-kleincellige longkanker. Dit 
is dus nog altijd een minderheid van de patiënten. Dergelijke mutaties worden wel vaker gevonden bij 
mensen die nooit gerookt hebben. Detectie van deze mutaties gebeurt hoofdzakelijk via next genera-
tion sequencing, wat tot op vandaag nog altijd vrij tijdrovend is. Tussen staalname en resultaat zijn er 
vaak tien werkdagen. We moeten wachten tot het resultaat gekend is omdat het belangrijk is met de 
juiste therapie te starten. Wanneer bij een patiënt met een activerende, behandelbare drivermutatie 
niet met doelgerichte therapie maar met immuuntherapie gestart wordt, kan dit aanleiding geven tot 
meer toxiciteit én minder effect. Dat willen we dus absoluut vermijden.”

Wat zijn de grote verschillen tussen gerichte therapie en chemotherapie voor de patiënt?

Mevrouw Everaert: “Voordeel van deze doelgerichte therapieën is dat deze peroraal genomen worden. 
De patiënt die gerichte therapie krijgt, dient dus enkel poliklinisch gezien te worden (meestal maan-
delijks) voor controle. Bij die gelegenheid wordt de medicatie voor de volgende maand via de zieken-
huisapotheek geleverd. Deze gang van zaken heeft beduidend minder impact op het dagelijks leven 
van de patiënt in vergelijking met patiënten die behandeld worden met immuun- en/of chemothera-
pie. Deze laatsten komen regelmatig op het dagziekenhuis voor hun intraveneuze behandelingen. Een 
ander belangrijk voordeel is dat de meeste van deze behandelingen zeer goed verdragen worden. De 
voornaamste nevenwerkingen zijn gastro-intestinaal met diarree als belangrijkste klacht. Een ander 
courant probleem zijn de huidproblemen. Neveneffecten zijn meestal vlot te behandelen, sporadisch 
is een dosisverlaging nodig.”

Wat is het beleid bij ziekteherval onder TKI’s?

Dokter Adam: “Het therapeutisch effect van deze medicatie is niet steeds blijvend als gevolg van ver-
schillende resistentiemechanismen. Om deze te kunnen bepalen proberen we bij ziekteprogressie 
meestal een nieuw tumorbiopt te nemen als dit technisch mogelijk is en als de patiënt nog fi t genoeg 
is voor een nieuwe behandeling. Soms wordt er een transformatie van niet-kleincellige naar kleincelli-
ge longkanker gezien. In andere gevallen zien we een nieuwe mutatie ontstaan ter hoogte van het eiwit 
waardoor de TKI niet langer inhiberend kan werken of eventueel zien we ook nieuwe pathogene muta-
ties ontstaan die via een parallelle weg tumorale proliferatie activeren. Dergelijk resistentiemechanis-
me wordt echter niet bij alle patiënten onder doelgerichte therapie met progressieve ziekte gevonden. 



In dat geval zullen de therapieopties gelijk lopen aan deze voor patiënten bij wie geen activerende 
mutatie ter hoogte van het tumoraal DNA gevonden werd.”

Ook immuuntherapie heeft de behandeling van longkanker compleet veranderd. 
Hoe werkt immuuntherapie eigenlijk?

Dokter Tournoy: “Immuuntherapie is een verzamelnaam voor behandelingen die het immuunsys-
teem activeren om kankercellen aan te vallen. Bij longkanker worden vooral checkpointremmers (of 
immuuncheckpointinhibitoren) gebruikt. Checkpoints op T-cellen zijn remmende moleculen die het 
afweersysteem tot rust brengen na bijvoorbeeld een infectie of een ontstekingsreactie. Kankercellen 
binden op die remmende checkpoints en schakelen zo het immuunsysteem uit zodat tumorgroei mo-
gelijk wordt. PD-1 is zo een checkpointeiwit op de T-cellen dat door kankercellen gretig gebruikt wordt 
om de T-cellen te verlammen. De belangrijkste checkpointinhibitoren bij longkanker zijn de PD-1 en 
PD-L1-inhibitoren die de binding tussen kankercel en T-cel verhinderen en op die manier de anti-tumor 
activiteit van de killer-T-cel herstelt.”

Wanneer wordt immuuntherapie gebruikt bij longkanker?

Dokter Vercauter: “De eerste positieve studies met checkpointremmers bij NKCLK werden in 2015 
gepubliceerd en betekenden een enorme doorbraak in de behandeling van longkanker. Eerst als the-
rapie in tweede (of latere) lijn bij gemetastaseerde longkanker, maar intussen zijn de indicaties al veel 
uitgebreider. Sinds een vijftal jaar wordt immuuntherapie gebruikt als eerstelijnstherapie voor (quasi 
alle) gevorderde tumoren, behalve deze waar een doelgerichte behandeling mogelijk is. Op het tu-
morweefsel wordt de PD-L1-concentratie bepaald. Bij tumoren met verhoogde PDL1-expressie (> 
50%) zal gestart worden met checkpointremmers, veelal zelfs in monotherapie. Bij lagere of afwezige 
PD-L1-expressie zullen checkpointremmers met chemotherapie gecombineerd worden. Tot voor kort 
werden enkel PD-1- of PD-L1-inhibitoren gebruikt in deze context. Recent is er ook ruimte voor com-
binatie van een PD-1 en CTLA-4-inhibitor; aan deze combinatie wordt gedurende de eerste twee cycli 
nog chemotherapie geassocieerd. Ook dit combinatieregime kan toegepast worden onafhankelijk van 
het niveau van PD-L1-expressie. Sinds een drietal jaar is immuuntherapie met durvalumab (gedu-
rende 1 jaar) standaardbehandeling geworden als adjuvante therapie bij lokaal gevorderd NKCLC na 
chemoradiotherapie (bij patiënten met PD-L-expressie > 1%).”
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medicatie van gemetastaseerde longkanker minder dan 20 miljoen euro. Sinds 2017 is dit bedrag met 
meer dan een drievoud gestegen tot ruim 75 miljoen euro; een stijging die voornamelijk toe te schrijven 
is aan de terugbetaling van immuuntherapie.”

Wat zijn de toekomstperspectieven?

Dokter Vercauter: “Zowel doelgerichte behandelingen als immuuntherapie zullen meer en meer inge-
zet worden in de vroegere stadia van de ziekte. Er zijn momenteel heel veel trials lopende die de juiste 
plaats van immuuntherapie onderzoeken bij lokale longkanker, die we vandaag bij voorkeur met heel-
kunde of met in opzet curatieve bestraling behandelen. Resultaten van neo-adjuvante immuunthera-
pie voor operatie zijn veelbelovend en zullen op korte termijn de behandelstrategie van longkanker in 
het vroege stadium grondig veranderen. Ook de behandelschema’s van lokale longkanker met een ac-
tiverende mutatie veranderen snel. Zo kunnen patiënten met lokale longkanker met een EGFR-mutatie 
na heelkundige resectie in aanmerking komen voor een adjuvante behandeling met osimertinib, en dat 
gedurende drie jaar. Hierdoor vermindert de kans op kankerherval na operatie aanzienlijk. Verder zijn 
er binnen de immuno-oncologie heel veel studies lopende om het probleem van resistentie te over-
winnen door combinaties van behandelingen (immuuntherapie met nieuwe moleculen) te gebruiken. 
En tot slot wordt ook veel ingezet op de ontwikkeling van nieuwe biomerkers om beter de respons van 
immuuntherapie te voorspellen.”

Meewerken aan klinische studies

De dienst respiratoire oncologie participeert aan meerdere klinische studies in de verschillen-
de stadia van longkanker. Ze doet dit met de steun van de studiedienst van het ziekenhuis. 
Zo loopt er een studie over de effecten van immuuntherapie na stereotactische bestraling. 
Een andere studie onderzoekt de meerwaarde van het anti-TIGIT-antilichaam tiragolumab toe-
gevoegd aan immuuntherapie bij de behandeling van gemetastaseerde longkanker. Door aan 
klinische studies deel te nemen, krijgen patiënten snel toegang tot de nieuwste behandelingen.

Wat zijn de resultaten van immuuntherapie bij NKCLK?

Dokter Muylle: “Immuuntherapie heeft een duidelijke shift teweeggebracht wat overleving betreft. Bij 
gebruik van checkpointremmers als eerstelijnstherapie resulteert dit (afhankelijk van de setting) in 
een gemiddelde overleving van 17 tot 26 maanden, wat een verdubbeling betekent tegenover wat we 
bereikten met palliatieve chemotherapie. Nog belangrijker is de bevinding dat een substantieel deel 
van de patiënten met immuuntherapie een langdurige remissie van meerdere jaren bereikt. De vijf-
jaarsoverleving van patiënten met hoge PD-L1-expressie die behandeld werden met pembrolizumab, 
is 32% - wat voor een ‘ongeneeslijke’ ziekte toch revolutionair is. Bij patiënten met lokaal gevorderde 
longkanker resulteert de adjuvante immuuntherapie met durvalumab in een signifi cant hoger gene-
zingspercentage (van 33% naar 43% in de PACIFIC-trial).”

Wat zijn de voornaamste nevenwerkingen van immuuntherapie?

Dokter Adam: “Behandeling met checkpointremmers kan een overactivatie van het immuunsysteem 
induceren en op die manier immuungerelateerde bijwerkingen veroorzaken ter hoogte van zowat elk 
orgaan. Dit maakt dat mensen met uitgesproken auto-immuniteitsziekten of ontstekingsziekten (zoals 
inflammatoir darmlijden) helaas niet in aanmerking komen voor een behandeling met immuunthera-
pie, of een zeer groot risico hebben op ernstige complicaties. De meest gerapporteerde neveneffecten 
zijn schildklierproblemen (zowel hypo- als hyperthyroïdie), hypofysitis, dermatitis, jeuk, colitis, artritis, 
pneumonitis … De meeste bijwerkingen zijn mild en omkeerbaar als ze tijdig opgemerkt worden. Deze 
bijwerkingen treden meestal op binnen enkele weken tot maanden na het begin van de behandeling, 
maar kunnen ook ontstaan lang nadat checkpointremmers gestopt zijn. Gezien het heel diverse gam-
ma van neveneffecten is vaak multidisciplinair overleg met collega’s orgaanspecialisten nodig (zoals 
endocrinologen, reumatologen, dermatologen ...).”

Hoe is de evolutie van de globale longkankerprognose?

Dokter Tournoy: “Ondanks de nieuwe behandelingsmogelijkheden blijft de vijfjaarsoverleving nog be-
perkt: de gemiddelde vijfjaarsoverleving voor de periode 2016-2020 over alle leeftijdsgroepen en alle 
ziektestadia heen bedroeg 22,8% bij mannen en 31,4% bij vrouwen. We zien enerzijds dat een steeds 
groter wordende groep van longkankerpatiënten een behandeling op maat kan krijgen waarmee de 
prognose signifi cant verbetert. Anderzijds is er bij longkanker nog steeds een substantiële groep (on-
geveer een vierde van de patiënten) waar de ziekte zo agressief is of waar de algemene toestand 
van de patiënt dermate slecht is dat er geen behandeling meer kan gestart worden. Met de nieuwere 
behandelmethoden zien we betere overlevingskansen maar dit gaat gepaard met een belangrijke toe-
name in kostprijs voor de samenleving. Een tiental jaar geleden bedroeg de jaarlijkse kostprijs voor 
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Dokter Koen Hendrickx: “Cholangiocarcinoom of galwegkanker is een eerder zeldzame maligne tumor die 
ontstaat vanuit de epiteliale cellen van de galwegen. Dit kan zowel intra- als extrahepatisch. We zien in 
België en in andere ontwikkelde landen een traag toenemende incidentie van deze maligniteit. Verder on-
derzoek is nodig om de exacte oorzaak van de toename te verklaren.”

Dokter Jo Vandevoort, diensthoofd Gastro-enterologie OLV Ziekenhuis: “Door de ligging van de tumor is 
het bekomen van een histologisch onderbouwde diagnose vaak uitdagend. Als diagnostiek beschikken we 
in ons ziekenhuis over een cholangioscoop (Spyglass®) waarmee rechtstreeks endoscopisch zicht in het 
biliair systeem wordt bekomen. Deze “baby-endoscoop” wordt via het werkkanaal van de duodenoscoop 
opgeschoven in de galweg en beschikt zelf ook over een kanaal waarlangs mini-instrumenten kunnen 
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Galwegkanker ‘in de kijker’

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Intrahepatisch cholangiocarcinoom - iCCA 10 - 20 %
Hilair of portaal cholangiocaricnoom - pCCA 50 - 60 %
Distaal cholangiocaricnoom - dCCA 20 - 30 % Extrahepatisch cholangiocarcinoom

iCCA

pCCA

dCCA
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worden gebruikt. Naast de rechtstreekse visuele beoordeling kan er via 
deze techniek ook een gericht biopt van de stenose worden genomen. 
Het bekomen van een histologische diagnose is belangrijk omdat op 
basis hiervan het moleculair profi el van de tumor kan worden bepaald 
wat belangrijke verschillen in prognose en behandeling inhoudt.”

Dr. Koen Hendrickx, gastro-enteroloog: “Ondanks evoluties in diag-
nostiek en behandeling - zowel chirurgisch als medicamenteus - blijft 
de prognose van het cholangiocaricnoom slecht. Heelkunde is de eni-
ge curatieve behandelingsoptie maar slechts 30% van de patiënten zijn operabel bij diagnose en het 
risico op herval is relatief groot na operatie. De globale vijfjaarsoverleving ligt rond 15% en dit wordt 
ook zo bevestigd in de cijfers van het Belgisch kankerregister (zie afbeelding).Voor patiënten met irre-
secabele of gemetastaseerde tumoren is de mediane overleving kleiner dan 1 jaar. Dit toont aan dat er 
grote uitdagingen bestaan om deze prognose te verbeteren.”

Dokter Steven De Gendt, staflid Algemene heelkunde: “Operaties voor een cholangiocarcinoom be-
horen tot majeure chirurgie waarbij men moet rekening houden met de lokalisatie van de tumor. Voor 
een intrahepatisch cholangiocarcinoom kan met de chirurgische aanpak vergelijken met deze van een 
klassieke leveroperatie. Hierbij gaat men wel steeds een regionale lymfadenectomie uitvoeren rond de 
leverhilus.

Een perihilair gelegen cholangiocarcinoom blijft nog steeds een chirurgische uitdaging. Zelfs perope-
ratoir blijft het moeilijk de snijvlakken te bepalen en moet men meestal meerdere grote delen van de 
lever weghalen inclusief de lobus caudatus ( segment 1). Vaak is er ook noodzaak om vaatreconstruc-
ties te doen. De galwegenanastomose gebeurt meestal ook tot tegen de leverplaat waarbij een dun-
darmlis aangehecht wordt op de galwegen voorbij de eerste en soms zelf de tweede galwegsplitsing.

Voor een Distaal extrahepatisch cholangiocarcinoom kan men zich soms beperken tot een lokale ex-
cisie van de uitwendige galwegen en een regionale klieruitruiming. Indien de tumor tot in de pancreas-
kop gaat moet men een pancreatico-duodenectomie doen (Whipple operatie).

Momenteel gaan we ook voor deze majeure chirurgie minimaal invasieve technieken gebruikten. Het 
lijkt vanzelfsprekend dat de perihilaire tumoren nog steeds bij voorkeur via een open procedure worden 
benaderd. De andere cholangiocarcinomen kan men overwegen om een operatierobot te gebruiken 
waarbij deze complexe ingrepen via een kijkoperatie kunnen uitgevoerd worden. Routinematig gebrui-
ken wij alhier voor de extrahepatische tumoren de Intuitive Davinci Xi robot. Deze geeft een superieure 
visualisatie met 3D zicht. De chirurg kan bij deze langdurige operaties heel ergonomisch zittend wer-
ken. Momenteel zijn er ook nieuwe zeer performante robotinstrumenten met polsgewricht aanwezig 
welke doorslaggevend waren om dit type operaties veilig te kunnen uitvoeren.”

Dokter Hendrickx: “De meeste cholangiocarcinomen worden gediagnostiseerd in een gevorderd sta-
dium. Voor deze patiënten is een systemische behandeling met chemotherapie of immunotherapie 
de enige kans om de ziekte zo lang als mogelijk te controleren. Bij het extrahepatisch cholanghio-
carcinoom is er bij diagnose dikwijls een presentatie met icterus door obstructie van de galwegen. 
Een adequaat herstel van de biliaire drainage is noodzakelijk voorafgaand aan het opstarten van een 
behandeling. Dit kan met ERCP (endoscopisch retrograde cholangiopancreaticografi e) met plaatsing 
van een metalen stent (self-expandable metallic stent - SEMS). Soms is plaatsing van een ‘lumen ap-
posing metal stent’ - LAMS noodzakelijk. Deze technieken vragen  grote deskundigheid en technische 
vaardigheid die uitgebreid in onze dienst aanwezig zijn”.

Overlevingscijfers galweg- en galblaaskanker Belgie 2008-2017 (Kankeregister)
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Dokter Vandervoort: “In de palliatieve setting is de komst van de 
Lumen Apposing Metal Stent (LAMS) een echte revolutie. Het 
ontwerp van deze stents zorgt ervoor dat bij het ontplooien er-
van de wanden van nauw bij elkaar aansluitende holle structuren 
(galblaas - dundarmlissen - abcessen) tegen elkaar aan worden 
getrokken. Dit maakt het mogelijk om via de galblaas toch een 
adequate drainage van een obstructief biliaire systeem te beko-
men (foto 1). Door het gebruik van deze LAMS kan bij een gastric 
outlet probleem via endoscopische weg een gastrojejunostomie 
worden aangelegd tussen de maag en een nauw aanliggende je-
junale lis (foto’s 2 & 3). Dezelfde techniek kan eveneens gebruikt 
worden voor het draineren van abcessen. Absolute voorwaarde 
is dat de wanden van beide te behandelen structuren maximaal 
1 cm van elkaar verwijderd zijn. Deze behandelingen gebeuren 
onder geleide van echo-endoscopie. In uitzonderlijke palliatieve 
situaties is er nog de optie om, eveneens onder echo-endoscopie 
dmv. een Self-Expanding Metal Stent (SEMS), een transgastri-
sche drainage van een uitgezet biliair systeem in de linker leverlob 
aan te leggen.”

Dokter Hendrickx: “Sinds meer dan een decade is de eerste lijns-
behandeling voor een gevorderd inoperabel cholangiocarcinoom 
combinatie chemotherapie met Gemcitabine en Cisplatinum. De 
mediane overleving met deze behandeling is 11.6 maanden (ABC-
02 studie).

Recent werd met de toevoeging van immunotherapie (Durvalumab - PDL1-inhibitor) aan chemothe-
rapie een beperkte bijkomende winst in overleving gezien. De uitdaging bestaat om de patiëntengroep 
te defi nieren die het meest baat kan hebben met combinatie chemotherapie-immunotherapie in de 
eerste lijnsbehandeling (TOPAZ-1 studie).

De aanvaarde tweede lijnsbehandeling met chemotherapie is het Folfox schema (ABC-06 studie).

Vooral voor het intrahepatisch cholangiocarcinoom blijft de prognose slecht met hogerbeschreven 
aanpak. Voor deze patiëntengroep werden de voorbije paar jaren een aantal nieuwe gerichte behan-
delingen voorgesteld (‘targeted therapy’ - behandeling gericht tegen specifi eke mutaties, fusies of 
alteraties). Dit leidt tot een grotere complexiteit van behandeling maar laat bij bij een aantal patienten 
toe een adequate zeer gerichte behandeling aan te bieden. Bij het intrahepatisch cholangiocarcinoom 
kan zo bij ongeveer de helft van de patiënten een gerichte behandeling worden aangeboden.”

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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In onderstaande tabel is de actueel in België beschikbare ‘gerichte’ medicatie weergegeven voor be-
handeling van het gevorderd cholangiocarcinoom na progressie onder eerste lijns chemotherapie.

Molecular alterations of cholangiocarcinoma 
(CCA) subtypes. AT-Rich Interaction Domain 1A 
(AIRD1A); BRCA1 Associated Protein 1 (BAP-1); 
proto-oncogene B-Raf (BRAF); Ductus hepati-
cus communis (DHC); human epidermal growth 
factor receptor 2 (Her2); E74 Like ETS Transcrip-
tion Factor 3 (ELF3); Ephrin type-A receptor 2 
(EPHA2); Erb-B2 Receptor Tyrosine Kinase 3 
(ERBB3); Fibroblast Growth Factor Receptor 
gene 2 (FGFR 2), Isocitrate dehydrogenase 1 and 
2 (IDH1/2); Kirsten rat sarcoma (KRAS); Phosp-
hatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Ca-
talytic Subunit Alpha (PIK3CA); Protein Kinase 
CAMP-Activated Catalytic Subunit Alpha/-Beta 
(PRKACA/-B); SMAD family member 4 (SMAD4); 
Tumor Protein P53 (TP53).

FGFR, TRK en HER pathways bij signaaloverdracht in de tumorcel met het aangrijpingspunt van sommige gerichte behandelingen.

Hoewel sommige mutaties/alteraties zeldzaam zijn is het tumorantwoord op de behandeling gemid-
deld genomen zeer goed. Dit toont het belang aan van het moleculair onderzoek van het (intra-)hepa-
tisch cholangiocarcinoom om de aansturende ‘driver’ te kunnen lokaliseren en een gerichte behande-
ling te kunnen aanbieden.

Het OLV Ziekenhuis beschikt over de expertise en technische vaardigheid om deze eerder 
zeldzame maligniteit te diagnostiseren en te behandelen. De hoogtechnologische evolutie in 
endoscopische en chirurgische technieken wordt nauwgezet gevolgd en toegepast. In de sys-
temische behandeling zien we, net zoals bij een aantal andere maligniteiten, dat de behan-
deling meer specifi ek kan worden gericht op het moleculair profi el van de tumor. Bij de juist 
geselecteerde patiënt kunnen deze nieuwe behandelingen een groot verschil maken met soms 
langdurige ziektecontrole.

Mutatie/fusie/alteratie  prevalentie medicatie Terugbetaling België

IDH-1 mutatie iCCA 20% Ivosidenib Ivosidenib

FGFR-2 chromosomale iCCA 10 - 15% Pemigatenib Pemigatinib
fusie   Erdafi tinib 
   Infi gratinib
   Derazantinib

TRK iCCA 2% Entrectinib  Entrectinib
 eCCA  Larotrectinib Larotrectinib

Her-2 eCCA 10% Trastuzumab 
   Pertuzumab 
   Afantinib
   Lapatinib

BRAF Mutatie iCCA 5% Verumafenib  
 eCCA  Dabrafenib 
   Trametinib

MSI (microsatteliet iCC 10% Pembrolizumab Pembrolizumab
instabiliteit)   Nivolumab 

Ivosidenib : inhibitor van de IDH-1 mutatie, bewezen winst in ziektevrije overleving (ClarIDHy studie)
Pemigatinib: FGFR-inhibitor, bewezen tumorantwoord bij 35% met complete respons bij sommige patiënten  
(Fight-202 studie)
Entrectinib, Larotrectinib: inhibitors van TRK1-3 eiwit, hoge tumorrespons tot 75% (LOXO-101 studie en STAR-
TRK-1 studie)
Pembrolizumab, checkpoint-inhibitor, tumorrespons 41% (Keynote-158 Studie)
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De diagnose en behandeling van kanker is ingrijpend, niet alleen voor de patiënt maar ook voor de familie en 
naasten. Tijdens een opname worden patiënten weggetrokken uit hun vertrouwde omgeving. Met de aan-
schaf van het koppelbed willen we de lichamelijke en emotionele afstand tussen de patiënt en de partner 
of familie verkleinen.

Het hoog-laagbed sluit perfect aan bij het klassieke ziekenhuisbed. De matrassen kunnen naadloos met 
elkaar verbonden worden tot een volwaardig tweepersoonsbed. Patiënten die langdurig in het ziekenhuis 
verblijven of patiënten in de laatste levensfase krijgen op deze manier de mogelijkheid om samen te rus-
ten, knuffelen of slapen. Dit vergroot het gevoel van warmte, nabijheid en intimiteit tijdens de opname.

Het koppelbed project is een initiatief dat gerealiseerd in samenwerking met Roparun. De Roparun is een 
estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs, Bremen en Almelo naar Rotterdam waarbij mensen, 
in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld in te zamelen voor mensen met 
kanker. Ook dit jaar nam een team van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis deel. Het team zamelde een 
belangrijk bedrag in via onder andere een chocoladeverkoop en een spaghettifestijn. Op deze manier wil 
het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis naast medische innovatie ook maximaal inzetten op het emotioneel 
welzijn van de patiënt en zijn naasten.
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De dienst Oncologie van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst 
kocht voor gehospitaliseerde patiënten recent een koppelbed aan

HOSPITALISATIE



2928

Eén van de behandelingen voor patiënten met gelokaliseerde, niet-gemetastaseerde 
prostaatkanker, is het verrichten van een operatie, namelijk een radicale prostatecto-
mie. Sinds meer dan 20 jaar wordt dit in het OLV Ziekenhuis in Aalst uitgevoerd met 
robot-geassisteerde technologie. Dit biedt grote voordelen voor zowel de chirurg als 
de patiënt.

De chirurg kan de operatie met robotassistentie beter uitvoeren dan met een klassieke kijkoperatie of lapa-
roscopie of met een open ingreep. Hij of zij heeft een superieur, gedetaileerd zicht waarbij de anatomische 
structuren in meer detail kunnen worden gezien. Daarenboven heeft de chirurg een grotere handigheid door 
het gebruik van robotichirurgie waardoor bepaalde delen van de operatie met grotere precisie kunnen worden 
verricht.

Deze technologische voordelen bieden goed getrainde chirurgen de opportuniteit om exceptionele oncologi-
sche en functionele resultaten te behalen. Daarenboven biedt robotchirurgie voor de patiënt de voordelen van 
minimale invasieve chirurgie, namelijk: minder bloedverlies, minder pijn na de operatie, sneller herstel, snellere 
terugkeer naar huis en naar de arbeidsmarkt.

Meer oudere patiënten zijn voldoende fi t om een operatie te ondergaan

Volgende de huidige demografi sche trends, zien we een toenemende vergrijzing in de bevolking. Meer en 
meer worden artsen en chirurgen geconfronteerd met de oudere patiënt en de vraag of hij of zij nog fi t genoeg 
kan bevonden worden voor een eventuele heelkundige behandeling. Behalve een toenemende vergrijzing, zien 
we echter ook dat de fi theid van de oudere patiënt steeds beter is. Hedendaagse 75-plussers zijn vaak sociaal 
nog zeer actief, betrokken en verkeren vaak nog in prima gezondheid. 

De combinatie van dit groeiend aantal fi tte ouderlingen met de technologische, heelkundige vooruitgang zorgt 
ervoor dat ook oudere patiënten meer in meer in aanmerking worden gebracht voor een robot-geassisteerde 
radicale prostatectomie (RARP). Dit doorbreekt het dogma waarbij oudere patiënten automatisch niet in aan-

Blijven grenzen verleggen, ook bij de oudere patiënt
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merking worden gebracht voor deze ingreep uit vrees voor slechte functionele resultaten zoals zeer 
hoge kans op urinaire incontinentie. 

Continentieresultaten nar RARP, een vergelijkende studie

Omdat we in de dienst Urologie van OLV Aalst steeds onze grenzen wensen te verleggen, worden ope-
ratieve resultaten op gesystematiseerde wijze bijgehouden. We ontwierpen een vergelijkende studie 
waarbij de oudere patiëntengroep (>75 jaar) worden vergeleken met de jongere patiëntenpopulatie 
(<65 jaar) op vlak van continentieresultaten na een RARP. Een totaal van 539 patiënten werd geïnclu-
deerd. Hiervan waren 146 patiënten 75 jaar of ouder (groep 1) en 393 patiënten 65 jaar of jonger (groep 
2). De mediane leeftijd was 77 jaar in de categorie ≥ 75 jaar ten opzichte van 59 jaar in de categorie ≤ 
65 jaar. Het percentage sociale continentie (gebruik van maxiaal 1 safetypad/dag) op één maand (52% 
vs 69%, p = 0.001) en twaalf maanden (88% vs 94%, p = 0.049) na RARP was signifi cant verschillend in 
beide leeftijdscategorieën. Er werd echter geen signifi cant verschil gevonden drie maanden na RARP 
(75% vs 84%, p = 0.078). Sociale continentie twaalf maanden na RARP kon niet bereikt worden in 12% 
en 6% respectievelijk in de categorie ≥ 75 jaar en ≤ 65 jaar.

Goede selectie van fi tte ouderlingen voor RARP

Deze studie ondersteunt de hypothese dat een RARP mogelijk is, ook voor de fi tte ouderling. De pri-
mordiale voorwaarde is een goede selectie van de fi tte ouderling en het uitgebreid counsellen van de 
patiënt over de verwachte resultaten. Door een realistisch verwachtingspatroon te creëren dat hetzelf-
de is voor arts als voor patiënt, worden post-operatieve frustraties vermeden. Op deze manier worden 
dogma’s doorbroken, grenzen verlegd en hoeven oudere patiënten niet automatisch aan de zijlijn te 
worden gezet.

Dr. Ruben De Groote



313030

De gunstige effecten van het onderdrukken van het testosteron bij de patiënt met 
gemetastaseerd prostaatcarcinoom zijn gekend: snelle daling van de PSA en effec-
tieve symptoomcontole door snelle volumereductie van het primaire gezwel en/of 
de uitzaaiingen. Tot voor enkele jaren was het beleid van de deze patiëntenpopulatie 
eenvoudig: hormonale monotherapie was “the one and only”. Sinds 2015 is er een 
veelvoud van wetenschappelijke data beschikbaar die het landschap volledig herte-
kend hebben met als eenvoudige boodschap: “De castratie in monotherapie is niet 
meer voldoende!”

Gedurende meer dan een halve eeuw werd de patiënt met een nieuw gediagnosticeerd gemetastaseerd 
prostaatcarcinoom behandeld met chirurgische (bilaterale subcapsulaire orchiectomie) of chemische 
(LHRH-a via injectie, de”spuit”) castratie. Deze aanpak was gebaseerd op het werk van Huggins en Hodges: 
“The Effect of Castration, of Estrogen and of Androgen Injection on Serum Phosphatases in Metastatic Car-
cinoma of the Prostate” (1). Het onderzoek van Huggins betekende een mijlpaal in de hormonale behandeling 
van prostaatkanker en hij ontving hiervoor in 1966 de Nobelprijs voor Geneeskunde.

Zoals hierboven al vermeld, is sinds 2015 het landschap volledig hertekend conform de boodschap: De cas-
tratie in monotherapie is niet meer voldoende. Hieronder bekijken we de opties die anno 2022 in overweging 
te nemen zijn.

Gemetastaseerd prostaatcarcinoom: 
de “spuit” is niet meer voldoende

UROLOGISCH JOURNAAL 2022

Gebruikte afkortingen

LHRH-a: Luteinizing hormone-releasing hormone receptor agonists or antagonists
ADT: Androgen Deprivation Therapy 
CT: Chemotherapy  
NHT: Novel Hormonal Treatment 
RT: Radiotherapy behandelingen
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De opties bij hoog-volume gemetastaseerde ziekte

Bij hoog-volume gemetastaseerde ziekte (viscerale metastase en/of ≥4 bot metastasen met minstens 1 bui-
ten wervelzuil en bekken) worden de volgende opties in overweging genomen.

• ADT + CT (2)

  ° LHRH-a met 6 cycli Docetaxel chemotherapie qq 3 weken in dagkliniek, 
    nadien LHRH-a in onderhoud verder 
  ° winst in Mediane Overleving met 13.6 maanden (57.6 ADT-CT vs. 44.0 ADT)

• ADT + NHT (3-5)

  ° opstarten LHRH-a + NHT (Abiraterone ©Zytiga - Enzalutamide ©Xtandi -
    Apalutamide ©Erleada), beide in onderhoud
  ° winst in Mediane Overleving met > 20 maanden (53.3 not reached ADT-NHT vs. 36.5 ADT) 

Er zijn geen head-to-head vergelijkende studies tussen beide strategieën. Grosso modo is er geen verschil in 
algemene overleving. Wel is de PSA-respons bij de groep ADT+NHT langduriger en vermijdt men de klassieke 
nevenwerkingen van chemotherapie, zoals neutropene koorts, haarverlies, neuropathie. Daartegenover staat 
dat de patiënt in de ADT-CT strategie na 18 weken combinatietherapie in rustiger vaarwater komt met ADT in 
monotherapie, terwijl de patiënt in de ADT-NHT mediaan 33 maanden blootgesteld wordt aan de mogelijke 
nevenwerkingen van de NHT zoals vermoeidheid, AHT, perifere oedemen, chemische hepatitis.

De opties bij hoog-volume gemetastaseerde ziekte

Bij laag-volume gemetastaseerde ziekte (niet beantwoordend aan de defi nitie van hoog-volume) worden de 
volgende opties in overweging genomen.

• ADT + NHT (3-5)

  ° opstarten LHRH-a + NHT (Abiraterone ©Zytiga - Enzalutamide ©Xtandi - 
    Apalutamide ©Erleada) in onderhoud
  ° winst in mediane overleving met > 20 maanden (53.3 not reached ADT-NHT vs. 36.5 ADT) 

• Radiotherapie prostaat (6)

  ° opstarten ADT in onderhoud + bestraling van de prostaat
  ° winst in algemene overleving op 3 jaar 81% ADT-RT vs. 73% ADT

Er zijn geen grote studies die de meerwaarde van de combinatie van beide bestuderen ,maar de richtlijnen 
van de ESMO (European Society of Medical Oncology) zijn duidelijk: in deze groep van patiënten wordt de 
combinatie ADT+NHT+RT aanbevolen.

Rol van radicale prostatectomie?

Wat met  de rol van heelkunde (radicale prostatecomie) in deze patiëntengroep? Tot nader order kan deze 
opti enkele genomen worden in het kader van een klinische studie. Hetzelfde geldt voor de MDT (Metasta-
sis Directed Therapy) met radiotherapie of heelkunde. Deze strategie is courante praktijk bij patiënten met 
ziekteherval op basis van oligometastasen na eerdere behandeling in curatief opzet en dit op basis van de 
Gentse STOMP-studie (7). Echter, bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde uitgezaaide prostaatkanker 
is dergelijke MDT als experimenteel te beschouwen - uiteraard met uitzondering van symptomatische 
uitzaaiingen.

Wat brengt de nabije toekomst?

Twee recente studies toonden het voordeel van Triple Therapie bij hoog-volume gemetastaseerde ziekte: 
combinatie van ADT + Docetaxel + NHT vs ADT+Docetaxel (8-9). Een kritische blik op deze studies toont 
wel dat we voorzichtig moeten zijn met het interpreteren van de resultaten omdat niet alle patiënten in de 
controlegroep bij progressie behandeld werden met een NHT en dat dit uiteraard een bias veroorzaakt ten 
voordele van de Triple Therapy-groep.

Take Home Message

Voor een patiënt met een nieuw gediagnosticeerd gemetastaseerd prostaatcarcinoom is ADT in mono-
therapie niet meer voldoende. Combinatie met een bijkomende behandeling, zoals chemotherapie, NHT, 
radiotherapie is standard of care.

Dokter Peter Schatteman

(1) Cancer Res 1941, 1: 293-297. Studies on Prostatic Cancer: I. The effect of castration, of estrogen, and of androgen injection on serum phosphatases in 
metastatic carcinoma of the prostate. Huggins C, Hodges CV.

(2) N Engl J Med 2015 Aug 20;373(8):737-46. Chemohormonal Therapy in Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer. Christopher J. Sweeney et al.
(3) Lancet Oncol  2019, May;20(5): 686-700. Abiraterone acetate plus prednisone in patients with newly diagnosed high-risk metastatic castration-sensitive 

prostate cancer (LATITUDE): fi nal overall survival analysis of a randomised, double-blind, phase 3 trial. Karim Fizazi et al.
(4) J Clin Oncol 2019 Nov 10;37(32):2974-2986. ARCHES: A Randomized, Phase III Study of Androgen Deprivation Therapy With Enzalutamide or Placebo in 

Men With Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer. Andrew J Armstrong et al.  
(5) J Clin Oncol 2021 Jul 10;39(20):2294-2303. Apalutamide in Patients With Metastatic Castration-Sensitive Prostate Cancer: Final Survival Analysis of the 

Randomized, Double-Blind, Phase III TITAN Study. Kim N Chi et al.
(6) Lancet. 2018 Dec 1;392(10162):2353-2366. Radiotherapy to the primary tumour for newly diagnosed, metastatic prostate cancer (STAMPEDE): a rando-

mised controlled phase 3 trial. Christopher C Parker et al.  
(7) J Clin Oncol, 2018. 36: 446. Surveillance or Metastasis-Directed Therapy for Oligometastatic Prostate Cancer Recurrence: A Prospective, Randomized, 

Multicenter Phase II Trial. Ost, P., et al.
(8) Lancet 2022 Apr 30;399(10336):1695-1707. Abiraterone plus prednisone added to androgen deprivation therapy and docetaxel in de novo metastatic 

castration-sensitive prostate cancer (PEACE-1): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 study with a 2 × 2 factorial design. Karim Fizazi et al. 
(9) N Engl J Med 2022 Mar 24;386(12):1132-1142. Darolutamide and Survival in Metastatic, Hormone-Sensitive Prostate Cancer. Matthew R Smith et al.
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In het diagnosetraject van prostaatkanker, vormen PSA, het rectaal toucher, 
MR-prostaat en uiteraard de prostaatbiopsie nog steeds de hoekstenen van de 
diagnose. In de afname van prostaatbiopsie is de laatste jaren echter veel veran-
derd. De prostaatbiopsie wordt steeds meer en meer genomen via de transperineale 
(TP)-route in plaats van de transrectale (TR)-route.

Bij transrectale biopsies bestaat er immers een groter risico van ernstige infectieuze complicaties en 
sepsis (volgens de meeste studies > 2%). Bovendien hebben  meerdere systematische reviews en me-
ta-analyses een betere  detectie van  klinisch signifi cante prostaatkanker aangetoond bij gebruik van de 
transperineale route in vergelijking met de transrectale route. Voor anterieur gelegen tumoren geldt dit 
des te meer. Dit alles maakt dat de EAU (European Association Of Urology) in 2021 zijn richtlijnen heeft 
aangepast en de transperineale weg als voorkeur route voor prostaatbiopsies aanraadt.

Transperineale biopsie onder lokale verdoving

Waar in vele centra deze transperineale biopsieën onder volledige narcose gebeuren, heeft de dienst 
Urologie van het OLV Ziekenhuis de laatste jaren voor de  meerderheid van de patiënten de conversie 
gemaakt naar biopsieën onder lokale verdoving. Initieel heerste de perceptie dat deze transperineale 
biopsieën onder lokale verdoving pijnlijker waren dan transrectale biopsieën. Om dit te ontkrachten, heeft 
onze dienst in 2021 een monocentrische prospectieve observationele studie uitgevoerd om  de haal-
baarheid en tolerantie alsook de complicaties van TP-prostaatbiopten onder lokale anesthesie (LA) te 
vergelijken met standaard transrectale biopsieën.

Vergelijkende studie

In totaal 150 patiënten die een prostaatbiopsie nodig hadden, werden opgedeeld in twee groepen:  
transrectaal versus transperineaal. In beide groepen werd lokale anesthesie gebruikt door middel van 
een peri-prostatisch zenuwblock.

PROMS bij prostaatbiopsieën leiden tot verbeterd traject 
van prostaatkankerdiagnose

UROLOGISCH JOURNAAL 2022



Aan de hand van PROMS (Patient Reported Outcomes Measurements) werden na de biopsie op 
vastgestelde  tijdstippen, de tolerantie/pijn van de patiënt geëvalueerd aan de hand van een stan-
daard gevalideerde visuele analoge score (VAS) tussen 0 en 10, waarbij 0 geen pijn aangeeft en 10 de 
ergst mogelijke pijn aangeeft. Deze VAS-vragenlijst naar pijnscore werd herhaald op 12, 24 en 48 uur 
post-procedure. Naast de VAS-registratie moesten patiënten ook een IPSS-vragenlijst (International 
Prostate Symptom Score) invullen op respectievelijk 0, 12, 24 en 48 uur na de biopsie om te peilen 
naar plasproblemen gerelateerd aan de biopsie. Ook de aanwezigheid van hematurie, hematospermie, 
rectaal bloedverlies en koorts werden op 12, 24 en 48 uur post biopsie nagevraagd.

Geen statistisch signifi cante verschillen voor VAS, IPSS en complicatierisico’s

Uit deze prospectieve studie concludeerden we dat de VAS-scores van de prostaatbiopsieën niet sig-
nifi cant verschilden (p = 0,056) tussen de transrectale of transperineale groep. Ook de IPSS op 12, 
24 en 48 uur na biopsie toonde geen statistisch signifi cant verschil tussen beide groepen (p = 0,21; 
p = 0,65; p = 0,29). Complicatiepercentages zoals hematospermie, hematurie en rectaal bloedverlies  
waren niet statistisch signifi cant verschillend. De incidentie van koorts was laag (1,5 % in de TP-groep 
versus 3,3 % in de TR-groep).

Goede tolerantie en lage complicatieratio

Deze studie was één van de eerste in zijn reeks om prospectief PROMS te gebruiken om de verdraag-
baarheid en het aantal complicaties na prostaatbiopsie te evalueren, waarbij we konden concluderen 
dat TP-biopsieën onder lokale  anesthesie kunnen worden uitgevoerd met vergelijkbare lage pijnsco-
res en minder infectieuze complicaties dan transrectale biopten. Deze bevindingen maakten dat trans-
perineale prostaatpuncties onder lokale anesthesie op gevalideerde wijze kunnen worden beschouwd 
een goede tolerantie en lage complicatieratio te hebben, waardoor zijn in onze dienst nu de standaard 
zijn geworden bij de diagnose van prostaatkanker.

Dr. Geert De Naeyer
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Voordelen van MRI-targeted transperineale biopsies onder lokale verdoving

• Meer accuraat, vooral voor anterieure letsels.
• Goed verdragen met lage pijnscores en lage complicatieratio 
 (zoals in onze studie werd aangetoond.)
• Minder risico op septische complicaties en geen nood meer aan antibiotica-profylaxis.
• Geen noodzaak meer voor narcose en dagkliniek opname waardoor sneller doorlooptraject 

en voor de patiënt minder belastend.

Goede visualisatie van de punctienaald in zowel sagittaal 
als axiaal vlak laten perfecte sampling toe.

Transperineale prostaatbiopsie kan zowel posterieure (tekening 
boven) en anterieure prostaat (tekening onder) goed bereiken.
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De dienst Urologie neemt deel aan meerdere klinische studies, zowel in oncologische 
als niet oncologische setting. De kernvraag hierbij is steeds: kan deelname aan een 
studie een meerwaarde betekenen voor de patiënt?

Elk jaar nemen er binnen de dienst Urologie van het OLV Ziekenhuis tal van patiënten deel aan klinische stu-
dies. Het doel is nieuwe, betere en steeds meer doeltreffendere behandelingen vinden om (kanker)patiënten 
te behandelen. Klinische studies zijn hiervoor essentieel. Deelname gebeurt steeds op vrijwillige basis na uit-
gebreid overleg met zowel de betrokken arts als de studiedienst. Hierbij zijn meerdere pijlers van belang: wat 
is het doel van de studie, welke stappen zullen doorlopen worden en welke zijn de eventuele bijwerkingen of 
risico’s? Meestal gaat het om (internationale) multicentrische fase 3-studies (dit zijn studies die in verschil-
lende ziekenhuizen of onderzoekscentra worden uitgevoerd) waar een grote groep patiënten aan deelneemt.

Studies kunnen verschillende doelen hebben:
• Onderzoek van nieuwe therapie waarbij de doeltreffendheid en de toxiciteit maar ook de eventuele superi-

oriteit tegenover de referentiebehandeling wordt gecontroleerd. (Bv: Thor, Thalapro, Cyclone)
• Bestaande therapieën onderzoeken bij een nieuwe indicatie om de kans op curatie of langere ziektecon-

trole te optimaliseren (bv: Dart, Save, Keynote)
• Bestaande therapieën onderzoeken bij een nieuwe indicatie met als doel minder bijwerkingen te hebben 

ivm standaard therapie (bv Dart)
• Nieuwe inzichten die een meer gepersonaliseerde aanpak mogelijk maken.
  ° genetische nazicht op tumorweefsel die nieuwe behandelingsmogelijkheden toelaat.
    (Vb: Talapro, Thor, Cyclone)
  ° gebruik van liquid biopsy om tumorkarakteristieken te identifi ceren en zo gerichte therapie 
    te kunnen geven (Vb: Probio)

Het is noodzakelijk dat studies dicht aanleunen bij de dagdagelijkse praktijk om bruikbare en valide resultaten 
te bekomen. Ze hebben als hoger doel de bestaande aanbevelingen beter te onderbouwen of te optimaliseren, 
waarbij de optimale zorg voor de patiënt steeds centraal dient te staan.

Klinische studies: meerwaarde voor de patiënt

UROLOGISCH JOURNAAL 2022
Lopende studies momenteel binnen urologie (momentopname 12/22)

Prostaat

• ProBio: An outcome-adaptive and randomized multi-arm biomarker driven study in 
patients with metastatic castrate resistant prostate cancer (mCRPC).

• DART-trial: DArolutamide and stereotactic body RadioTherapy for oligorecurrent 
prostate cancer: a randomized phase II trial.

• SAVE trial: A phase II randomized, open-label study comparing salvage radiotherapy 
in combination with 6 months of androgen-deprivation therapy (ADT) with LHRH 
agonist or antagonist versus anti-androgen therapy (AAT) with apalutamide in pa-
tients with biochemical progression after radical prostatectomy.

• Talapro-3: a phase 3, randomized, double-blind, study of talazoparib with enzaluta-
mide versus placebo with enzalutamide in men with ddr gene mutated metastatic 
castration-sensitive prostate cancer.

• CYCLONE 3: Phase 3, randomised, double-blind, placebo controlled study of abema-
ciclib with abiraterone plus prednisone in patients with high-risk mHSPC.

Blaas

• THOR trial: A Phase 3 Study of Erdafi tinib Compared to Vinflunine or Docetaxel or 
Pembrolizumab in Subjects with Advanced Urothelial Cancer and Selected FGFR 
Gene Aberrations.

• Keynote 676: A Phase 3, Randomized, Comparator-controlled Clinical Trial to Study 
the Effi cacy and Safety of Pembrolizumab (MK-3475) in Combination with Bacillus 
Calmette-Guerin (BCG) in Participants with High-risk Non-muscle Invasive Bladder 
Cancer (HR NMIBC) that is Persistent or Recurrent Following BCG Induction.

Nier
• Replica: real patient life treatment with cabozantinib in patients with advanced or 

metastatic RC: descriptive and prospective non-interventional study.
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WIJ HELPEN MEER DAN 3000 PATIËNTEN PER JAAR

Hoewel de aangehouden inspanningen op het vlak van preventie en screening hun vruchten afwerpen, 
blijft nog een groot deel van de bevolking direct geconfronteerd met kanker, een ziekte die vele gedaan-
ten kan aannemen.

Jaarlijks worden er in België meer dan 70.000 kankers gediagnosticeerd. Van deze kankerdiagno-
ses worden er jaarlijks meer dan 2.000 in het OLV Ziekenhuis gesteld. In 2021 ging het om 2.056 
nieuwe diagnoses. In 2020 waren er 1.921 nieuwe diagnoses, en die lichte daling ten opzicht van 
2019 (2.016) had wellicht te maken met de coronapandemie, toen een deel van de patiënten hun 
artsenbezoek mogelijk hebben uitgesteld.

Samen met de follow-up van eerder gediagnosticeerde kankerpatiënten vertegenwoordigden de nieu-
we diagnoses vorig jaar 3.383 multidisciplinair-oncologische consulten (MOCs) in ons centrum. Het 
totaal aantal MOC’s in ons centrum kent een gestage toename tussen 2008 en 2019, om in 2020 licht 
terug te vallen tot 3.277 en vanaf 2021 terug aan te knopen met de trendevolutie.

Kanker is een ziekte die in vele vormen voorkomt. Sommige types treffen een groter aantal patiënten 
dan andere. 88% van alle patiënten die in het Oncologisch Centrum Aalst worden behandeld, heeft 
betrekking op urologische oncologie, digestieve oncologie, borstoncologie, hematologische oncologie 
en respiratoire oncologie. Dit weerspiegelt de incidentie wereldwijd.

MOC totalen 2021

Borstkliniek gyneco (BKL) 489

Digestieve Oncologie (DIG) 623

Endocrinologie (ENDO) 28

Gynaecologie (GYN) 209

Hematologie (HEM) 297

Huid en weke delen tumoren (HUID) 89

Mond-kaak-aangezicht (MKA) 101

Neurologie (NEURO) 81

Pneumologie 334

Radio Oncologie 1

Urologie (URO) 1125

Nieuwe diagnose MOC’s 2056

Follow-up MOC’s 1327

3383

MOC totalen 2021

Evolutie dagkliniekcontacten 
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ELKE WEEK STELLEN WIJ 40 ONCOLOGISCHE DIAGNOSES

2020

2021

14.152

14.867

2019 15.723



Telefoonnummer(s) en e-mailadres van het medisch secretariaat van de medische diensten 
van het OLV Ziekenhuis die betrokken zijn bij het Oncologisch Centrum Aalst.

Algemene heelkunde
053 72 45 06 (Aalst) - 02 300 63 29 (Asse) - heelkunde.aalst@olvz-aalst.be

Borstkliniek
053 72 44 79 (Aalst) - Borstkliniek@olvz-aalst.be 

Cardiovasculaire en thoracale heelkunde
053 72 46 99 (Aalst) - 02 300 63 37 (Asse) - 054 31 20 61 (Ninove) - cv.aalst@olvz-aalst.be

Endocrinologie
053 72 44 88 - endocrinologie@olvz-aalst.be

Fysische geneeskunde & Revalidatie
053 72 42 65 (Aalst) - 02 300 62 53 (Asse) - 054 31 20 61 (Ninove)

Gastro-enterologie
053 72 44 28 (Aalst) - 02 300 62 56 (Asse) - 054 31 20 84 (Ninove)
gastro-entero.aalst@olvz-aalst.be

Gynaecologie
053 72 49 50 (Aalst) - 02 300 62 96 (Asse) - 054 31 20 86 (Ninove)

Klinische hematologie
053 72 88 53 (Aalst)

Laboratorium pathologische ontleedkunde
053 72 42 82 - pathologie@olvz-aalst.be

Medische beeldvorming
053 72 42 53 (Aalst, algemeen) - 053 72 41 64 (Aalst, MR) - 02 300 62 57 (Rx/CT Asse)
054 31 20 10 (Rx/CT Ninove)

CONTACTGEGEVENS

Mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde (MKA)
053 72 41 43 (Aalst) - 02 300 63 45 (Asse) - 053 72 41 43 (Ninove) - mka.aalst@olvz-aalst.be

Medische oncologie
053 72 44 79 - radiotherapie-onco.aalst@olvz-aalst.be

Neurochirurgie
053 72 43 73 (Aalst)

Neurologie
053 72 45 19 (Aalst) - 02 300 63 75 (Asse) - 054 31 20 61 (Ninove)
neurologie.aalst@olvz-aalst.be

Neus-, keel- en oorziekten (NKO)
053 72 45 33 (Aalst) - 02 300 63 11 (Asse) - 053 72 45 33 (Ninove) - nko.aalst@olvz-aalst.be

Nucleaire geneeskunde
053 72 44 77 (Aalst) - 02 300 62 47 (Asse)

Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
053 72 43 76 (Aalst) - plastische.aalst@olvz-aalst.be

Pneumologie/Longziekten
053 72 42 89 (Aalst) - 02 300 63 36 (Asse) - 054 31 20 27 (Ninove)
pneumologie.aalst@olvz-aalst.be - pneumologie.asse@olvz-aalst.be
pneumologie.ninove@olvz-aalst.be

Radiotherapie
053 72 44 79 (Aalst) - radiotherapie-onco.aalst@olvz-aalst.be

Urologie
053 72 43 78 (Aalst) - 02 300 63 31 (Asse) - 054 31 20 61 (Ninove)
urologie.aalst@olvz-aalst.be - urologie.asse@olvz-aalst.be - urologie.ninove@olvz-aalst.be 
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