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Gezond

Is bij prostaatkanker afwachten niet beter?

W
aaromzoudenmannen
metprostaatkanker
zichmeteen latenope-
rerenofbestralen?Af-

wachtenende tumor indegaten
houden is eveneffectief, bleekvo-
rigeweekuitBritsonderzoek.Na
tien jaar isdeoverleving identiek.
‘Behandelingvanprostaatkanker
nietaltijdnodig’, koptedeBBC.

Prostaatkanker ismetruim
tienduizenddiagnosesper jaarde
meestvoorkomendevormvan
kankerbijmannen, eneenhele-
boelpatiëntenworden inderdaad
onnodigbehandeld, zegtepide-
mioloogMoniqueRoobol (Eras-
musMC). Prostaatkankergroeit
vaak langzaam.Bij veelmannen
zoudeziekteachterafgezien
nooitproblemenhebbenveroor-
zaakt. Eenoperatiekanernstige
gevolgenhebben: incontinentie
en impotentiekomenveel voor.

Daarombrachthetonderzoek,
gepubliceerddoor TheNewEng-
land JournalofMedicine, hoop-

gevendnieuws.Artsenverdeelden
ruim2.600mannentussen50en
69 jaar indriegroepen:ofhun
prostaatwerdverwijderd,of ze
werdenbestraald,of zewerden
‘actiefgeobserveerd’. Bij actieve
observatiewordenpatiënten
regelmatiggecontroleerden
wordtpas ingegrepenalsde
tumorgevaarlijkwordt.Na tien
jaarbleekdesterfte tussendedrie
groepenniet teverschillen.Klinkt
als eenpleidooivooreenafwach-
tendbeleid.
Maardanmoetdestudiewel

deugen, enRoobolheeft stevige
kritiek.Dedeelnemerswerdenge-
vondendoor screeningoppsa,
eeneiwitdatbij eenhogewaarde
opkankerkanduiden.Maarzo’n
screeningvindt indemeeste lan-
dennietplaats enweerspiegelt
dusnietdepraktijk.Bijdeman-
nen indestudiewerddediagnose
doordescreening jareneerderge-
stelddanwanneerzemetklach-
tennaardedokterwarengegaan.

Lead timebiasnoemenstatistici
dat:het lijktalsofdeoverleving is
verbeterd,maarpatiëntenweten
gewooneerderdat zeziekzijn.

Bijde studiedeelnemerszatde
tumoralleen indeprostaat.Om-
dathetomlangzaamgroeiende
kankercellengaat, ishet logisch,
zegtRoobol,dater in tien jaar
nauwelijksverschil in sterfteop-
treedt tussendegroepen.

DeBritsemannendieactiefwer-
dengeobserveerd,haddennatien
jaarwelvakeruitzaaiingen.
Roobol constateertdateenaantal
mannen indiegroepbij aanvang

al eenslechteprognosehadenei-
genlijkniet indeobservatiegroep
thuishoorde.Bovendiengrepen
deartsenrelatief laat in. ‘Datkan
deresultatenhebbenbeïnvloed.’
Het is eenaanwijzing, zegt ze,dat
overeenpaar jaaronderdeman-
nenweldegelijkverschil in sterfte
kangaanoptreden.

Dekritiekophetnieuweonder-
zoekbetekentnietdatafwachten
dusgeengoed idee is. Eerdere stu-
dies stemmenvoorzichtighoop-
vol.Hetdefinitieveantwoord
moetkomenuithetgrootsteon-
derzoeknaaractieveobservatie,
onder leidingvanhetErasmusMC,
datnutien jaar loopt. Erdoenzes-
duizendpatiëntenuitdehelewe-
reldmee.Overeenpaar jaarmoe-
tendesterftecijfersduidelijkma-
kenofafwachteninderdaadloont.

Ellen de Visser

Ook een vraag voor deze rubriek?
Mail naar gezond@volkskrant.nl

Het brein wordt

zwaar overschat

KennisCafé 19 september

KennisCafé is een coproductie van

de Volkskrant, KNAW, NEMO en De Balie.

Maandag 19 september staat het
Kenniscafé in De Balie in het te-
ken van het brein. De weten-
schap krijgt steeds meer zicht op
onze hersenen, maar zijn wij wer-
kelijk ons brein? En waarom gelo-
ven we dat zo gretig? Met her-
senwetenschapper en auteur
Dick Swaab en filosoof Marjan
Slob, neuroloog Jeroen Geurts,
Ysbrand van der Werf (NHI) en
Sterre van Leer (Psychologie
Magazine). Met publieksexperi-
ment van NEMO, columns van
Jelle Reumer en Maarten Keu-
lemans. Presentatie Martijn van
Calmthout (Volkskrant).

Kenniscafé Het Overschatte Brein, maandag 19

september 20.00 uur, De Balie, Kleine-Gart-

manplantsoen 10, Amsterdam, entree € 9,50,

info en kaarten debalie.nl

Evenstevigschudden,enalhetvuil lostop
Van onze verslaggever
René Didde

eindhoven Metalen inafvalwa-
ter, CO2 inaardgas,het zijnverve-
lendevervuilingendiehetmilieu
belastenende industrieopkosten
jagen. Eindhovenseonderzoekers
komennumeteentotaalnieuw
typeoplosmiddelen. Snel, goed-
koopenduurzaam.Althans, voor-
lopignog inhet laboratorium.

Chemisch ingenieurDannie vanOsch
schenkt een vloeistof uit een reageer-
buisjebij eenanderbuisjewaarinmet
kobalt verontreinigd water zit. Hij
schudt het buisje even heftig, loopt
weg voor een snelle kop koffie, komt
terugenzieteenrozelaagjedrijvenbo-
ven op een heldere waterlaag. ‘In dat
rozedeelisvrijwelallekobaltopgelost’,
zegtVanOschzelfverzekerd.
DepromovendusaandeTUEindho-

venontdektesamenmetmede-promo-
vendus Lawien Zubeir een geheel
nieuwe categorie oplosmiddelen. De
productie ervan iswonderlijk. De on-
derzoekersnamentweeverschillende
vaste stoffen, schudden ze heftig bij
een ietwat verhoogdekamertempera-
tuur en voilà, de kristallen vloeien sa-
men en gedragen zich spontaan
ineens als een vloeistof. Deze plotse-
lingefaseverandering–eenbizarrever-
lagingvanhetsmeltpunt–komtdoor-
dathetzogeheteneutectischpuntvan
beide stoffen isbereikt.
‘Door de juiste verhouding tussen

beide bestanddelen te onderzoeken,
ontstond eenoplosmiddel datwater-
afstotendwas’, zegt VanOsch.Het on-
derzoekisonlangsgepubliceerdinhet
tijdschriftChemicalCommunications.
Totnutoewordenbijvoorbeeldme-

talen uit afvalwater gehaald door ze
met eenextractiemiddel in eenvluch-
tigeorganischestof incontacttebren-
gen. Dergelijke oplosmiddelen kun-
nenriskantzijnvoordemensendieer-
meewerken. Ze kunnenbrand- en ex-
plosiegevaarmetzichmeebrengen.De
metaalelektroindustrie,dechemische
industrie ende basismetaalindustrie
zijn veel geld kwijt om afvalwater
schoontemaken.Enzezijnnietalleen

relatief duur,maarwerken vaak traag
enhalennietallemetalenuithetwater.
De hydrofobe deep eutectic solvents,

zoalsdenieuweoplosmiddelenheten,
lijkendie bezwarenniet te hebben en
blijken ook te werken om aardgas te
wassen en te ontdoen vanCO2 enwel-
lichtverontreinigingenalsH2S,vultZu-
beiraan.Gasuniehaalthetspulnumet
veelmoeite eruit. Puur en zuiver CO2-
gas zou op termijn ook een waarde
kunnen krijgen, met als summum
bubbels in bronwater of prosecco te
spuiten. ‘Meer voor de hand ligt ‘be-

mesting’ in de kassen of omzetten in
chemicaliën’, aldusZubeir.

VanOsch en Zubeir zien een snelle,
veilige,gemakkelijkeengoedkopetoe-
komst voor hun vinding in de indu-
strie,alvoegenzeeraantoedathetnog
vele jaren onderzoek, opschaling en
finetuning vergt voordat er daadwer-
kelijk metalen uit industrieel afval-
water of CO2 uit gassen worden ‘ge-
schudengeroerd’.

De papierindustrie participeert in
het onderzoek naar de deep eutectic
solvents,omdatmenopzoekisnaarin-

novatieve methoden ommetalen en
inkt uit pulp vangerecyclede kranten
tehalen.

Na een snelle bestudering van de
Eindhovensepublicatienoemtmetaal-
deskundigePeterRemvandeTUDelft
hetonderzoekinteressant,alzalernog
veelnadereresearchmoetenplaatsvin-
den. ‘Hetiseenschothagel,waarbijeen
aantal eenden lukraak is getroffen,
maarindeindustriëlepraktijkmoet je
met scherp schieten en moet je zeer
zeldzame eenden raken. Je moet een
kuifeend treffen, of een buffelkop-

eend’,aldusRem,dienietbijhetonder-
zoekbetrokken is.

VolgensRemisvooraldeselectiviteit
vanhetoplosmiddeldebottleneck. ‘In
deindustriëlepraktijkgaathetvrijwel
altijd omeen cocktail vanmetalen in
een afvalstroom. Ook met de deep
eutectic oplosmiddelen krijg je naast
de geringe hoeveelheden gevaarlijk
cadmiumof kobalt ookaltijd eenzeer
grotestroomvanhetveelminderscha-
delijke ijzer of magnesiummee. Met
ditmengsel vanmetalenkande indu-
striedanniet veel tebeginnen.’

Eennieuw typeoplosmiddelenuit Eindhovenkanhaast niet zonder toepassingblijven

Promovendi Dannie van Osch (links) en Lawien Zubier van de TU Eindhoven in het lab. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant
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