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Schenken aan ProstaatKankerStichting.nl

Mede door de vergrijzing en betere onderzoekmethoden zal het aantal prostaat- 
kankerpatiënten in voor ons liggende jaren nog verder toenemen. Om ook in de  
toekomst het nuttige werk van ProstaatKankerStichting.nl voort te zetten is geld  
nodig. Door de nieuwe zware bezuinigingen zullen de subsidies waarvan  
ProstaatKankerStichting.nl afhankelijk is sterk afnemen en is er grote onzekerheid over de toekomst van 
onze financiële middelen. Omdat ProstaatKankerStichting.nl louter met vrijwilligers werkt komt elke cent 
rechtstreeks bij de prostaatkankerpatiënt terecht. 

Wellicht kunt u er bij het opmaken van uw testament bij stil staan een legaat aan onze Stichting te schenken. 
U kunt ook samen met uw naasten overwegen om t.z.t. op de rouwkaart te vermelden dat u de voorkeur 
geeft aan een gift voor ProstaatKankerStichting.nl in plaats van bloemen. 

Schenkingen van organisaties zijn ook van harte welkom, ING reknr. 62 06 109 t.n.v. 
ProstaatKankerStichting.nl. Utrecht. Hartelijk dank namens de vele prostaatkankerpatiënten.

Iets te schenken? Direct of via testament? Vergeet de ProstaatKankerStichting 
niet!
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Van de voorzitter
De twee meest in het oog springende zaken 
waaraan we in de afgelopen tijd aandacht 
hebben besteed zijn :

1. het opnieuw formuleren van onze 
kwaliteitseisen en 

2. het meewerken aan de herziening 
van de landelijke richtlijn voor de 
behandeling van prostaatkanker.

Richtlijn herziening
De richtlijn wordt gehanteerd door 
behandelaars, in het bijzonder de urologen. 
ProstaatKankerStichting.nl is lid van de 
commissie die adviseert over de wijzigingen 
die in de bestaande richtlijn gewenst zijn. Wij 
hebben in de commissie vooral met elkaar 
gesproken over het aantal behandelingen 
dat een behandelaar naar onze mening 
minimaal per jaar uit zou moeten voeren 
en over de beschikbaarheid van nieuwe 
medicijnen. Dit zijn in het bijzonder de twee 
onderdelen waarop wij andere normen willen 
dan de behandelaars nodig achten.
Als ProstaatKankerStichting.nl hebben 
we geen beslisrecht of een veto recht. 
De invloed die wij kunnen uitoefenen 
hangt dan ook af van de deskundigheid 
en de overtuigingskracht waarmee wij 
het standpunt van de patiënt naar voren 
kunnen brengen. De werkzaamheden aan 
de herziening van de richtlijn zijn recent 
afgerond en het wachten is nu op de 
definitieve vaststelling ervan.

Kwaliteitseisen
Parallel aan het hierboven genoemde 
werk hebben wij veel aandacht besteed 
aan de vraag welke kwaliteitseisen wij als 
ProstaatKankerStichting.nl zelf stellen aan 
de behandeling van prostaatkanker, vooral 
door daar intern over te discussiëren. We 
hadden sterke behoefte om het document 
waarin we dat al jaren geleden hadden 
vastgelegd nu aan te passen aan de 
ontwikkelingen van de laatste jaren.
Deze kwaliteitseisen dienen als uitgangs-
punt voor al onze activiteiten waarbij de 
vraag aan de orde is wat 
ProstaatKankerStichting.nl op het gebied 
van de behandeling van prostaatkanker voor 
lotgenoten en hun naasten wil bereiken.
De essentie van het document is nu

vastgesteld. Nadat het in een goed leesbare 
tekst is omgezet zal het in een verzorgde 
uitgave worden verspreid. In het volgende 
nummer van Nieuws (verschijnt in december) 
zal er aandacht worden besteed aan de 
inhoud van de herziene kwaliteitseisen van 
ProstaatKankerStichting.nl.

Wat gaat er nu volgen?
ProstaatKankerStichting.nl zal de 
komende maanden aanwezig zijn bij 
vele gelegenheden en daarbij onze 
doelstellingen zo duidelijk mogelijk 
uitdragen.
Naast diverse voorlichting bijeenkomsten 
zullen we in september ook een belangrijke 
bijdrage leveren aan een gesprek dat 
UOMO, onze koepelorganisatie in Europa, 
zal hebben met leden van de Europese 
Commissie. Doel daarbij is om in de 
Commissie meer aandacht te krijgen voor 
toegang van alle prostaatkanker patiënten 
tot goede zorg. 
En uiteraard heet ik allen die zich daarvoor 
inschrijven, van harte welkom tijdens onze 
donateurs dag op 30 oktober in Ede.

Hans Randsdorp, voorzitter

Hans Randsdorp



Bijna 1100 deelnemers op kanker.nl; 

steeds meer discussies geopend
Al bijna 1100 deelnemers hebben een profiel ingevuld op kanker.nl. Hoe meer profielen, hoe 
beter (ex-)patienten en naasten anderen kunnen vinden in dezelfde situatie of juist in een heel 
andere situatie. Word ook deelnemer op kanker.nl, deel je ziektegeschiedenis en ervaring met 
anderen en vertel het door. Samen weten we meer.

Per dag zijn er nu ongeveer 3.000 unieke bezoekers op kanker.nl en er worden steeds meer discussies 
geopend. De discussiegroepen over darmkanker, borstkanker en longkanker zijn het meest actief. 
Maar ook steeds meer andere groepen worden geopend. 

Zoeken op trefwoord
In de bibliotheek kun je zoeken op een trefwoord. De zoekmachine zoekt dan meteen ook naar 
woorden die hiermee verband houden, zodat de informatie die je krijgt aangeboden zo volledig 
mogelijk is. Als bezoeker kun je artikelen waarderen, zodat de bibliotheekinformatie steeds verder kan 
worden verbeterd.

Nieuw: blogs
Sinds kort is het mogelijk om een eigen blog te maken, blogs van anderen te lezen en erop te 
reageren. Met een blog steun je anderen met je ervaringen en tips. Je helpt mensen die hetzelfde 
moeten doormaken om valkuilen te omzeilen. Op hun beurt kunnen je volgers en andere lezers 
jou steunen met advies of een opbeurend berichtje. Misschien heb je ook kennissen die je op deze 
manier wilt laten meelezen.

Kanker.nl/NFK

Digitale Zorg is een nieuwe vorm 
van uitvoering en ondersteuning van 
gezondheidszorg. Bekijk een filmpje van 
patiëntenfederatie NPCF over een online 
consult.
Digitale zorg betekent niet alleen zich laten 
informeren (health 1.0), maar ook actief meedoen 
in nieuwe vormen van zorg (health 2.0). Er wordt 
gebruik gemaakt van zorg die geen muren meer 
kent, maar georganiseerd is via het web.

Patiënten meer betrokken 
Door gebruik te maken van moderne middelen 
of middelen die al bestaan op een andere manier 
gebruiken, kan de patiënt meer actief betrokken 

worden bij:
• het voorkomen van ziekte (preventie)
• onderzoek
• behandeling
• en nazorg

Filmpje over online consult
In een filmpje van 1,5 minuut maakt 
patiëntenfederatie NPCF duidelijk wat het 
online consult is en waar het goed voor gebruikt 
kan worden. 
Bekijk het filmpje http://youtu.be/fN1R4mOFJ7k

NFK/NPCF

Wat is digitale zorg?
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Geneesmiddelen en vaccins worden 
goed onderzocht voordat ze gebruikt 
gaan worden. Toch komen in de praktijk 
soms nieuwe bijwerkingen aan het licht. 
Daarnaast is het van belang om het 
optreden van bijwerkingen in de praktijk 
in de gaten te blijven houden. Door 
bijwerkingen bij het LAREB
te melden, draagt u bij aan een veiliger 
gebruik van geneesmiddelen en 
vaccins.

Prostaatkanker is een aandoening waarbij 
patiënten  - vooral in het palliatieve 
(niet meer genezend) traject  - te maken 
kunnen krijgen met medicijnen die over 
het algemeen bijwerkingen hebben die 
de kwaliteit van leven ernstig negatief 
kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan 
medicijnen die het hormoon testosteron 
beïnvloeden, chemotherapie en medicijnen 
die het skelet proberen zo goed mogelijk 
te beschermen.
Voldoende reden voor 
ProstaatKankerStichting.nl om 
poolshoogte te nemen bij het Nederlands 
Bijwerkingen Centrum Lareb (landelijke 
registratie en evaluatie bijwerkingen) 
om te kijken wanneer, waar en hoe 
prostaatkankerpatiënten een bijdrage 
kunnen leveren aan dit nuttige werk.

Het Lareb bestaat al meer dan 20 jaar en is 
begin negentiger jaren voortgekomen uit 

een bundeling van regionale  registraties 
van bijwerkingen, opgezet door artsen en 
apothekers. Het Lareb is gevestigd in 
‘s Hertogenbosch en 
ProstaatKankerStichting.nl sprak daar 
met Agnes Kant, in 2011 begonnen bij 
het Lareb en sinds april 2013 directeur 
van deze stichting. Zij studeerde 
gezondheidswetenschappen in Nijmegen 
en promoveerde op een epidemiologisch 
onderwerp.

ProstaatKankerStichting.nl stelde haar een 
aantal vragen:

Wie kunnen bij het Lareb meldingen van 
bijwerkingen doen?
Agnes Kant: artsen, apothekers, de 
farmaceutische industrie en patiënten 
kunnen bij ons bijwerkingen melden. 
Wij ontvangen gemiddeld zo’n 40 
meldingen per dag.

Welke bijwerkingen vindt u die vooral 
gemeld moeten worden?
Bijwerkingen welke niet op de bijsluiter 
vermeld zijn. Ook belangrijk zijn 
bijwerkingen van nieuwe geneesmiddelen. 
Uiteraard moeten ernstige bijwerkingen 
altijd gemeld worden ook als ze al 
wel in de bijsluiter staan. Ernstig wil 
zeggen bijwerkingen die leiden tot 
ziekenhuisopname of langer verblijf in 
een ziekenhuis, aangeboren afwijkingen, 

Chris Laarakker in 
gesprek met 
Agnes Kant

Lareb, Kenniscentrum genees-
middelenveiligheid is er voor u!

Melden kan via 
de website 

www.lareb.nl 
Daar vindt u een 
gemakkelijk in te 

vullen meldformulier.  
Ook kunt u via

de website 
een papieren 

meldformulier 
aanvragen.



7

arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en tot levensbedreigende situaties of 
overlijden. Maar eigenlijk is er maar één criterium: alles waarvan de melder 
vermoedt dat het een bijwerking is en het de moeite waard vindt.

Ziet u verschillen in bijwerkingen tussen originele en generieke (*)  
medicijnen?
Het komt ook voor dat er gemeld wordt dat een overstap naar een ander 
geneesmiddel dat dezelfde werkzame stof bevat (substitutie) tot bijwerkingen 
leidt, die daarvoor niet optraden. We hebben hierbij nog geen grote problemen 
ontdekt, maar ook dit houdt Lareb in de gaten, en ook dat kan dus gemeld 
worden. 

Hoe voorkomt u dubbele meldingen, indien van eenzelfde bijwerking zowel 
de arts, apotheker en patiënt de melding bij Lareb doen.
Hoewel ons systeem geanonimiseerd is kunnen wij door middel van een aantal 
gegevens in de geregistreerde melding checken of dezelfde melding niet al 
gedaan is. 

Registreert u ook bijwerkingen op reformvoeding en kruiden etc.
Meldingen van bijwerkingen van alle geneesmiddelen, dus ook die zonder recept 
te koop zijn bij bijvoorbeeld de drogisten, ontvangen wij graag. Maar inderdaad 
ook van andere gezondheidsproducten. Dit is nog niet zo bekend, daarom komt 
er een campagne  bij de drogisten.

Ik las in uw jaarverslag dat er relatief weinig bijwerkingen gemeld worden 
bij het gebruik van oncolytica (medicijnen ter bestrijding van kanker) en HIV. 
Heeft het Lareb daar een verklaring voor?
Naarmate een aandoening ernstiger is accepteren patiënten de bijwerkingen 
gemakkelijker. Vaak hebben deze patiënten al een lange geschiedenis met 
medicatie en worden bijwerkingen vanzelfsprekender. Dit is ook heel begrijpe-
lijk. Toch ontvangen we meldingen van deze bijwerkingen ook graag, omdat 
ook voor deze groep patiënten meer kennis over de bijwerkingen kan leiden tot 
verbeteringen in de afweging bij gebruik van deze medicijnen of patiënten en 
artsen bewuster en alerter maken op het mogelijke optreden er van.

Zijn er naar aanleiding van de registraties bijsluiters aangepast?
Dat gebeurt regelmatig. Maar de kennis over bijwerkingen kan ook leiden tot 
aanbeveling voor het gebruik. Zoals niet voorschrijven aan bepaalde patiënten, of 
voor minder indicaties, in andere doseringen, of ander gebruik bij kinderen. Het 
kan er zelfs toe leiden dat een geneesmiddel uit de handel wordt genomen.
Meer kennis over bijwerkingen is ook vooral van belang opdat de patiënt en de 
arts deze tijdig herkennen, en indien nodig of gewenst actie ondernomen wordt 
in overleg met de arts.

(*) Generieke medicijnen: 
Een generiek geneesmiddel is een geneesmiddel dat dezelfde werkzame stof 
of stoffen bevat als een oorspronkelijk op de markt gebracht merkgeneesmiddel. 
Het wordt geproduceerd door een andere fabrikant dan het bedrijf dat het 
oorspronkelijke merk heeft ontwikkeld. Het generieke middel mag pas op de 
markt gebracht worden ná het verlopen van het octrooi op het oorspronkelijke 
merkgeneesmiddel. Een vereiste is dat het generieke geneesmiddel dezelfde 
werking heeft als het origineel.

Chris Laarakker

Lareb, Kenniscentrum genees-
middelenveiligheid is er voor u!

Vijf gouden regels 
om bijwerkingen te 
voorkomen, (voor 
zorgprofessionals)

1. Schrijf minder 
voor, zowel minder 
snel als minder vaak

2. Stop op tijd. Het 
op tijd stoppen met 
geneesmiddelen is 
even belangrijk als 
het op tijd starten. 
Dit geldt in het 
bijzonder in de 
laatste levensfase.

3. Gebruikt iemand 
langdurig meer dan 
5 geneesmiddelen, 
dan is regelmatig 
overleg tussen 
arts en apotheker 
onderdeel van 
een goede 
beroepsuitoefening.

4. Wees 
terughoudend 
met nieuwe 
geneesmiddelen, 
zeker als huisarts.

5. In het onderwijs - 
zowel van artsen als 
apothekers - moet 
meer aandacht zijn 
voor farmacotherapie 
in al zijn aspecten.

Nederlands 
onderzoek laat 
zien dat één op 
de twintig van alle 
ziekenhuis opnames 
samenhangt met 
het gebruik van 
geneesmiddelen. 
De helft van deze 
opnames is wellicht 
te vermijden 
door meer en 
betere kennis over 
bijwerkingen van 
geneesmiddelen.
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Iets te schenken? 

Direct of via testament? 

Vergeet de 

ProstaatKankerStichting 

niet!

PATIëNTVERHAAL 

Adriaan Romijn vindt dat een ervaringsverhaal ook best enige tevredenheid 

mag uitstralen. Zelf is hij zeker tevreden over zijn ervaringen, heeft ze op 

schrift gesteld en ze aan de redactie van Nieuws gestuurd. Helaas is zijn 

verhaal veel te lang voor integrale publicatie in Nieuws. Dus hieronder leest 

u onze (verkorte) inleiding.

Bij hem is min of meer bij toeval in 2006 prostaatkanker geconstateerd. Nadat 
met hem destijds alle mogelijk behandelvormen waren doorgenomen heeft hij in 
overleg met zijn uroloog zelf besloten om voor HDR-Brachytherapie te gaan.

Eind 2007 is deze behandeling bij hem uitgevoerd. Er werden bij hem 21 holle 
plastic naalden in zijn prostaat ingebracht, via de huid onder de balzak, die 
gedurende de tweedaagse behandeling blijven zitten. Door die naalden wordt 
om de 6 uur in 4 sessies bestraling toegediend, zeer gericht op de kankercellen, 
zodat zoveel mogelijk gezond (prostaat) weefsel gespaard blijft. 

Van die bestraling zelf heb je niet veel last, maar tijdens die behandeling lig je in 
een wat ongemakkelijke houding (Adriaan noemt het de “bevallingshouding”) en 
je moet al die tijd op je rug liggen zonder noemenswaard te mogen bewegen. 
Dat wordt erg pijnlijk. Paracetamol en wat morfine helpen dan om de nacht door 
te komen.

Aan het eind van de drie dagen, die de behandeling in beslag nam, mag Adriaan 
‘s avonds naar huis. Thuis zijn beviel hem goed, hij dacht dat hij alles wel gewoon 
weer kon. Maar hij bewaart toch uitstekende herinneringen aan het dagelijkse 
middagdutje dat hij toen echt nog wel enige tijd nodig had.

Een week later op controle. De enige klacht was wat urineverlies doordat hij wat 
vaker “moest” en het dan ook niet kon uitstellen. Hij kreeg daar medicijnen voor. 
Het probleem is langzamerhand verdwenen en verder voelt hij zich prima.

De PSA waarde na de behandeling bedroeg 4,6. Adriaan en zijn arts waren 
daar best tevreden over. Die tevredenheid is gebleven want zijn PSA waarde is 
in de voorbije 5 jaren geleidelijk aan gezakt naar 0,7. Hij bedankt dus ook alle 
betrokkenen voor zijn geslaagde en goede behandeling.

Voor wie meer wil weten, het complete - lezenswaardige - verslag van Adriaan 
Romijn is te lezen op onze website. Hij is ook zelf bereid om nadere toelichting te 
geven. U kunt hem bereiken via e-mail op het adres adromijn@casema.nl.

Adriaan Romijn
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Veel van de mannen die bij mij in de praktijk 
komen na een prostaatoperatie geven aan 
problemen te ondervinden  wanneer ze 
“onderweg” hoge nood krijgen. En niks 
menselijks is mij vreemd…..

Sinds wij kinderen hebben zijn we de laatste 
jaren in Nederland gebleven en enkele keren 
hebben we Groot Brittannië bezocht. Dit jaar 
wilden we zeker zijn van mooi weer dus besloten 
we om naar Zuid Frankrijk te gaan. Dat leek me 
super….de warmte….goed voor de spieren…..
heerlijk ontspannen. 

Maar tegelijkertijd fluisterde een stemmetje in 
mij: Oh…nee….Oh nee…. Hoe was dat vroeger 
ook al weer.  Aankomen op de camping en na 
3 dagen blij zijn dat je eindelijk naar de wc kon. 
Daarna werd het al helemaal een ramp…….Ja, 
mijn darmen lagen compleet stil na het eten van 
al dat stokbrood. En wachtende mensen voor het 
toilet bevorderen ook niet de ontspanning van 
de sluitspier. 

Naast het maken van een lijst met benodigd-
heden moest er dus ook een ‘Poep plan‘ bedacht 
worden. Want ja, ook voor mij is het beter dat 
mijn bekkenbodem niet overbelast wordt. 

Goed waar moet je dan allemaal aan denken:
- ruimte reserveren voor genoeg waterflessen 

voor 6 personen. Darmen snakken naar 
vocht wanneer het 35 graden is en je door 
transpireren veel vocht verliest,

- zak pruimen mee, lijnzaad en muesli, waarmee 
we de stoelgang opgang konden houden of 

ze zo nodig extra konden nuttigen wanneer het 
helemaal spaak liep.
 

- en bewegen…dat valt tijdens de rit (1400 
km) tegen, maar gelukkig, op de camping 
aangekomen krijgen we genoeg beweging 
door zwemmen, wandelen tennissen etc., etc. 

Tja tot zover was de uitvoering nog eenvoudig….
Maar er moest nog een oplossing komen…
Het beeld van sterk bevuilde hang wc’s op de 
parkeerplaatsen in Frankrijk stond nog helder op 
mijn netvlies. 

Fervente Frankrijk gangers wisten mij gerust 
te stellen dat het qua hygiëne echt beter 
gesteld was dan 20 jaar terug. De meeste hang 
toiletten zijn vervangen door de ons bekende 
WC potten. Helaas vergeten ze nog wel vaak 
de bril. En wellicht heb ik toch een lichte vorm 
van smetvrees …maar schoonmaken…. Met de 
Franse slag zal ik maar zeggen. 

Wat was ik blij met ons lidmaatschap van de 
ANWB. Niet alleen hielpen ze ons weer aan 
2 nieuwe banden nadat we net voorbij Luik 
gestrand waren met een lekke band. Maar in de 
ANWB shop vond ik bij het ophalen van de route 
kaarten ook “plaszakjes”.  Zowel voor mannen. 
vrouwen als kinderen…  Handig in gebruik.  En 
slechts 5 euro per 3 stuks.  Wat een uitkomst… 
Geen stress meer voor mijn bekkenbodem! 
Ook na de vakantie laat ik ze maar in de auto 
liggen…je weet immers nooit hoe het van pas 
kan komen. 

EEN UITKOMST VOOR 
ONDERWEG!
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Emiel Rutgers, 
bijzonder hoogleraar heelkundige 
oncologie en borstkankerchirurg                                               
“De overheid moet de regie nemen, 
maar de beroepsgroepen bepalen samen 
de criteria voor optimale zorg. Ik maak 

me zorgen over de 
beschikbaarheid van 
alle behandelopties 
die kankerpatiënten 
hebben. 
De uitkomsten en 
overlevingscijfers 
zijn positief, maar 
de verschillen in 
behandeling zijn 
aanzienlijk. Het 

gaat erom hoe je tot die optimale 
genezingskans komt. De investeringen 
die nodig zijn om alle behandelopties 
in huis te hebben, zijn groot. Probleem 
is dat die investeringen alleen rendabel 
worden als er genoeg patiënten zijn; met 
minder dan 100-150 patiënten redt je het 
niet. Dan zeg ik: ziekenhuis, beraad je 
op je aanbod. Specialisten, gemeentes, 
ziekenhuizen, patiënten, zorgverzekeraars 
hebben allemaal hun belangen: dat kun je 
niet alleen aan het veld over laten. Daarom 
gaat die concentratie mij te langzaam. 
Ziekenhuizen willen die zorg het liefste 
blijven leveren en gaan hun best doen 
om aan die minimale eisen te voldoen. 
Dat moet je niet willen. De overheid 
moet boven die belangen staan. Maak 
een soort bid-boek waarin de optimale 
kankerzorg beschreven staat. Daar kunnen 
ziekenhuizen dan op intekenen. Dan draai 
je het om.”

Sjoerd Terpstra, 
beleidsadviseur Zorgverzekeraars 
Nederland                           
“Nee hoor, de overheid hoeft de regie 
niet op zich te nemen, want binnen de 
zorg wordt er prima samengewerkt. 
De verschillende wetenschappelijke 
verenigingen van artsen hebben normen 
voor goede kankerzorg opgesteld. Dat is 
een belangrijke stap. De kwaliteit wordt 
wat ons betreft niet alleen bepaald door 
volume - hoeveel patiënten per jaar 
behandelt een ziekenhuis?- maar het 

moet uiteindelijk 
vooral gaan over de 
uitkomsten van de 
zorg. Een ziekenhuis 
dat niet aan de 
kwaliteitsnormen van 
artsen voldoet, krijgt 
geen contract meer 
met zorgverzekeraars 
voor deze ingrepen. 
Wij willen dat 

patiënten verzekerd zijn van de beste zorg. 
Dat zijn ze als we ingewikkelde ingrepen 
concentreren in een beperkt aantal 
ziekenhuizen. En dat gebeurt nu ook. 
Ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en 
zorgverzekeraars werken heel goed samen 
aan de concentratie van kankerzorg. Daar 
hoeft de overheid niet de regie in te 
nemen. “

Kankerzorg concentreren op een aantal plekken en zo de kwaliteit 

verhogen: uit zichzelf gaan ziekenhuizen hier niet mee aan de slag. 

Moet de overheid hier een leidende rol in spelen? 

“Overheid moet 
concentratie zorg 
afdwingen”



Koos van der Hoeven, 
hoogleraar medische oncologie en voorzitter 
van Stichting Oncologische Samenwerking 
(SONCOS)
“Er zijn maar twee partijen die kankerzorg 
kunnen afdwingen: de inspectie voor de 
volksgezondheid en de zorgverzekeraars. We 
hebben met die partijen overleg gehad over 
de criteria. Voor sommige kankersoorten is een 
volumecriterium genoemd, bijvoorbeeld voor 
slokdarmkanker en alvleesklierkanker, maar ook 
voor borstkanker.
SONCOS heeft een multidisciplinair 
normeringsrapport voor de oncologie gemaakt. 
Hierin staat vermeld waaraan ziekenhuizen 
moeten voldoen om de meest voorkomende 

vormen van kanker te 
kunnen behandelen. Dat 
is vanuit kwaliteitscriteria 
gemaakt. Het kan zijn dat 
dit tot concentratie van 
kankerzorg leidt, maar 
dat hoeft niet. Puur op 
volume is concentratie van 
kankerzorg niet nodig. 
Afdwingen om het even 
door wie is niet nodig. 

In ons rapport staat dat ziekenhuizen die vinden 
dat ze aan de criteria voldoen, een jaar de tijd 
hebben voor implementatie. 

Het kan natuurlijk zijn dat als je meer volume 
hebt, je de kwalitatieve randvoorwaarden voor 
de ingrepen efficiënter kunt organiseren. Maar 
daarmee is niet gezegd dat bij minder volume de 
kwaliteit van de kankerzorg onvoldoende is.” 

Miriam Majoor, 
beleidsmedewerker NFK                                       
“De concentratie van kankerzorg moet goed 
gefaciliteerd worden, daarin kan de overheid wel 
wat betekenen. Maar ze moet geen dwingende 
rol spelen, dan kan er tegenwerking ontstaan 
(van de ziekenhuizen). Ziekenhuizen met deze 
gespecialiseerde zorg krijgen te maken met 
een toename van het aantal te behandelen 
kankerpatiënten. Die extra patiënten kosten 
extra geld, dat moet betaald worden uit het 
bestaande budget. Daar zou bijvoorbeeld vanuit 

de overheid financiële 
compensatie voor moeten 
komen. De concentratie van 
kankerzorg is goed op weg. 
Ons adagium is: kankerzorg 
dichtbij als het kan, 
verder weg als het moet. 
Patiënten vinden het ook 
geen probleem als ze voor 
goede kankerzorg een eind 
moeten reizen. Belangrijk 

bijvoorbeeld is dat nazorg zo dicht mogelijk bij 
huis wordt georganiseerd. Daar zullen huisartsen 
een begeleidende en adviserende rol in kunnen 
spelen.” 

Bron: Kracht, een magazine van 
KWF Kankerbestrijding

VOORLiCHTiNgSBijEENKOMSTEN WAAR PLAATS DATuM TijD

Herensocieteit Inloophuis Viore Hilversum Iedere vrijdagmiddag 15.00/17.00

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten Toon Hermans Huis  Ede 8 oktober 2013 Zie website

Thema-avond Prostaatkanker met een 

lach en een traan Inloophuis Haaglanden Den Haag 24 oktober 2013 19.30/21.30

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten Inloophuis Midden Brabant Tilburg 21 november 2013 13.30/15.30

Informatieavond over Prostaatkanker ADRZ Ziekenhuis  Goes 27 november 2013 18.30/22.00

Informatiebijeenkomst over Prostaatkanker Adamas Inloophuis Nieuw Vennep 2 april 2014 

1111
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Wat is een richtlijn?
Een richtlijn beschrijft hoe zorgverleners 
een bepaalde aandoening moeten diag-
nosticeren en behandelen Een richtlijn 
wordt ontwikkeld door een richtlijnwerk-
groep die bestaat uit zorgverleners en 
patiëntvertegenwoordigers. 
De inhoud van de richtlijn is gebaseerd 
op wetenschappelijk onderzoek. Naast 
het wetenschappelijk onderzoek worden 
ervaringen, kennis en voorkeuren van 
zorgverleners en patiënten meegenomen. 
De ontwikkeling van een richtlijn duurt 
ongeveer 1,5 jaar, in die tijd komt de 
richtlijnwerkgroep 8 tot 12 keer bij elkaar 
om te vergaderen (Regieraad 2012). 
Richtlijnen worden ontwikkeld om de 

kwaliteit van zorg te verbeteren. Een 
richtlijn helpt de zorgverlener bij het 
nemen van beslissingen, zodat hij de 
juiste zorg kan geven aan de patiënt. 
Richtlijnen worden gemiddeld om de 
vijf jaar aangepast omdat er nieuw 
wetenschappelijk onderzoek is gedaan, 
of omdat patiënten of zorgverleners 
problemen ervaren in de zorg (CBO 2008).

Patiëntenparticipatie en 
richtlijnontwikkeling
In het verleden werd een richtlijn gemaakt 
door zorgverleners. Sinds een aantal jaren 
zitten er in een richtlijnwerkgroep ook 
altijd twee patiëntvertegenwoordigers 
die opkomen voor de belangen van de 

Patiëntenparticipatie 
bij de richtlijn prostaat-
carcinoom
In november 2011 is de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK) 
samen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Vrije Univer-
siteit een project gestart. Zij wilden graag weten hoe patiëntvertegenwoordi-
gers deelnemen aan richtlijnwerkgroepen en wat verbeterd kan worden. Het 
project heeft 1,5 jaar geduurd. Op dit moment wordt het eindrapport geschre-
ven. Als onderzoeker aan de Vrije Universiteit heb ik samen met twee patiën-
tonderzoekers vier richtlijnen gevolgd om te observeren hoe patiëntvertegen-
woordigers deelnamen aan richtlijnwerkgroepen. Eén van de richtlijnen die we 
hebben gevolgd was de richtlijn prostaatcarcinoom. Ik zal in dit artikel eerst 
uitleggen wat een richtlijn is. Daarna zal ik beschrijven hoe de patiëntvertegen-
woordigers mee hebben gewerkt aan de prostaatcarcinoom richtlijn.

ProstaatKanker-
Stichting.nl geeft het 

goede voorbeeld 
hoe patiënten 

kunnen participeren 
bij het opstellen of 

herzien van richtlijnen  

Tirza de Lange MSc
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patiënt. Het is belangrijk dat patiënten samen 
met zorgverleners een richtlijn ontwikkelen. 
Patiënten beschikken namelijk over specifieke 
ervaringskennis doordat zij leven met (de 
gevolgen van hun) ziekte. 

De ervaringskennis kan een belangrijke 
aanvulling zijn op de wetenschappelijke kennis 
uit de literatuur (Kelson 2001; Wersch 2001; 
Diaz del Campo 2011). Daarnaast hebben 
patiënten het recht om mee te werken aan een 
richtlijn omdat een richtlijn de kwaliteit van zorg 
beïnvloedt (Rogers 2002; Veenendaal van 2004).

Patiëntenparticipatie bij de richtlijn 
prostaatcarcinoom
Begin januari 2012 is de herziening van de 
richtlijn prostaatcarcinoom gestart. Twee 
ervaringsdeskundige patiëntvertegenwoordigers 
van ProstaatKankerStichting.nl, te weten de 
heren Chris Laarakker en Jan Vierdag, maakten 
deel uit van de richtlijnwerkgroep. Ze zijn 
actieve vrijwilligers van 
ProstaatKankerStichting.nl en goed op de 
hoogte van de problemen die prostaat-
kanker patiënten ervaren. Allebei de 
patiëntvertegenwoordigers hadden een 
richtlijntraining gevolgd. 

Eén van de patiëntvertegenwoordigers heeft 
zijn ervaring vanuit lotgenotencontact gebruikt 
tijdens de vergaderingen. Hij had veel kennis 
over de medische kant van de zorg en kon goed 
meepraten met de zorgverleners. 

De andere patiëntvertegenwoordiger had veel 
ervaring op het gebied van ontwikkeling van 
zorgpaden in ziekenhuizen, organisatie van 
zorg, psychosociale begeleiding en nazorg. 
Hij heeft gebruik gemaakt van zijn ervaring 
en zoveel mogelijk de kwaliteitscriteria vanuit 
het perspectief van de prostaatkankerpatiënt 
ingebracht. Samen met de urologisch/
oncologisch verpleegkundige heeft hij het  
hoofdstuk voor de richtlijn geschreven over 
Nazorg.

De patiëntvertegenwoordigers in de richtlijn 
prostaatcarcinoom wisten vanaf het begin goed 
welke punten zij vanuit patiëntenperspectief 
in wilden brengen. De richtlijnvergaderingen 
waren een mooi voorbeeld van hoe patiënten 
en zorgverleners gelijkwaardig kunnen 
samenwerken. In tegenstelling tot andere 
richtlijnen waar de patiëntvertegenwoordigers 
weinig tot niets zeiden tijdens de vergadering, 
kwamen de patiëntvertegenwoordigers bij de 

prostaatcarcinoom richtlijn actief op voor de 
belangen van de patiënt. 

In de richtlijn prostaatcarcinoom is de inbreng 
van de patiëntvertegenwoordigers duidelijk 
zichtbaar.

Lessen
In het project hebben we vier richtlijnen gevolgd. 
Het volgen van de richtlijn prostaatcarcinoom 
heeft ons een aantal dingen geleerd over 
hoe patiëntvertegenwoordigers deel zouden 
moeten nemen aan een richtlijntraject. Als 
patiëntvertegenwoordiger in een richtlijntraject 
is het belangrijk dat je weet hoe een 
richtlijntraject verloopt en welke problemen 
patiënten ervaren met de zorg. Daarnaast is 
het van belang dat je contact onderhoudt met 
zorgverleners. Tijdens de vergaderingen neem 
je een actieve houding aan en kom je op voor 
de belangen van de patiënt. Deze factoren 
zorgen er voor dat de inbreng van patiënten 
meegenomen wordt in de richtlijn.
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Chris Laarakker is coördinator lotgenoten-

contact, redactielid en beheerder informatiebank 

foto: Peter Drent, Pannerden

“VOOR Mij iS ALLEEN DE BESTE ZORg 
gOED gENOEg”

Zo was het, zo is het en zo moet het ook blijven. 
Zo denkt in feite iedere patiënt en daar moet hij 
of zij ook geen enkele concessie aan doen.
ProstaatKankerStichting.nl spant zich dagelijks 
en voortdurend met zo’n 70 vrijwilligers in om 
de beste zorg voor iedere patiënt bereikbaar te 
houden. “Maar wie zal dat betalen?”,  hoor ik dan 
ergens iemand roepen. 

Er zijn honderden mensen beroepsmatig bezig 
de allerbeste zorg betaalbaar te houden. Als 
patiëntenorganisatie met veel vrijwilligers, die 
een heel andere achtergrond hebben dan deze 
“beroeps” krachten, lijkt het mij beter dat wij ons 
op de kwaliteit focussen en de financiële kant 
aan die professionals overlaten die daar voor zijn 
opgeleid.

Maar kunnen we dan als patiënten  zelf helemaal 
niets bijdragen aan het beheersbaar houden van 
de zorgkosten? Zeker wel, dus : Ja, ja, ja en nog 
eens ja.
Dat hoeft helemaal niet te betekenen dat de 
patiënten de zorgkosten alleen maar uit de 
hand laten lopen. Daar waar we besparingen en 
verspillingen signaleren moeten we die melden, 
zodat wij ook zelf actief helpen bezuinigen, 
zonder dat dit  ten koste van de zorgkwaliteit 
gaat.

Betaalbare zorg???  

“’t Zal me een 
zorg zijn”!!
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Liever een pilletje, of toch beter van 
niet?
Ik hoorde bij een discussie over een 
nieuw duur kankermedicijn dat het een 
voordeel was dat het middel oraal kon 
worden toegediend. Verbijsterd hoorde 
ik vervolgens een prominent oncoloog 
uit een beroemd Nederlands ziekenhuis 
zeggen dat bij een infuus in ieder geval 
zeker was dat het medicijn terecht komt op 
de plaats waar het hoort. Bij een pil, die 
nog wel eens vergeten wordt, is dat helaas 
niet het geval.
Is het zo erg gesteld met de therapietrouw 
in Nederland? Ik weet geen getallen en 
echte getallen zullen er wel nooit komen, 
maar ik weet wel dat veel patiënten die ik 
in ons lotgenotencontact spreek niet zo 
secuur zijn bij het innemen van medicijnen. 
Ik merk dat vooral wanneer het over pijn 
gaat. Bij even doorvragen hoor ik dan dat 
het zorgvuldig voorgeschreven schema van 
pijnmedicatie niet goed wordt nageleefd. 
Zou dat bij andere medicijnen ook niet 
gebeuren? 

Doe ik het zelf dan beter? Nee hoor. 
Minstens 1x per week merk ik aan mijn 
maag dat ik weer vergeten ben om mijn 
pantazolletje op tijd te nemen en dan 
neem ik me opnieuw voor het vanaf dat 
moment beter te gaan doen tot…… 
Hetzelfde beloof ik mezelf met het pufje 
voor mijn COPD. Als ik twee weken 
probleemloos heb rondgelopen vergeet ik 
regelmatig mijn preventiepufje. Ik ben dus 
geen haar beter dan al die anderen die het 
niet zo nauw nemen met therapietrouw.

Therapietrouw regel je zelf
Therapietrouw helpt een volgende 
opvlamming van de aandoening uit te 
stellen en verbetert de kwaliteit van leven. 
Gevolg is dat je minder beroep op de zorg 
hoeft te doen. Ik ben er van overtuigd dat 
wij als patiënten hier een forse besparing 
kunnen bewerkstelligen……
Ik zie daar meer in dan ons te mengen 
in de lopende discussies over te lang 
doorbehandelen bij patiënten in de laatste 
levensfase. Vaak lijkt het bij die discussies 
dat behandelaars met alle geweld nog 
een therapie willen inzetten die slechts 
enkele maanden of zelfs maar enkele 

weken overlevingswinst kunnen opleveren. 
Mijn ervaring in het lotgenotencontact is 
dat patiënten zelf nog om levensrekkende 
therapieën vragen. Ik merk dat deze 
patiënten nog te strijdbaar zijn om niets 
meer te doen. Het ondergaan van die 
laatste therapie geeft ze het idee dat ze 
er alles maar dan ook alles aan gedaan 
hebben die zaken nog af te handelen die 
ze belangrijk vinden. 
Wie zich verdiept in de 
toelatingsprocedure van nieuwe 
medicijnen zal ook merken dat “kwaliteit 
van leven” een heel belangrijk aspect van 
de voorwaarden voor toelating is.
Ik geloof dat niemand nog denkt dat er 
op een dag een medicijn komt dat kanker 
volledig uitroeit. De verbetering zal met 
kleine stapjes gaan en elk stapje levert wat 
op. Alle stapjes bij elkaar hebben van veel 
dodelijke kankers al een chronische ziekte 
gemaakt en daarom koester ik ook de 
kleine stapjes.

Specialisatie en houding van de 
verpleging
Zorg wint niet aan kwaliteit door het 
duurder te maken. Bij mijn knieoperatie 
in oktober 2012 verliet ik het ziekenhuis 
met het gevoel: “Zo moet het, zo 
hoort het”. Ik profiteerde volop van de 
specialisatie in het ziekenhuis en lag op 
een ‘knieënkamer”. De verpleging wist 
exact wat ik kon en vooral wat ik niet kon. 
Waar en wanneer ik pijn zou krijgen en 
wat er tegen gedaan moest worden. Toch 
was vooral de houding van de verpleging 
de hoofdreden van dat goede gevoel. 
Het gevoel vriendelijk, alert en deskundig 
begeleid te worden op de momenten dat 
je het even zelf niet kunt, maakte op mij de 
meeste indruk. En dat kost geen dubbeltje 
meer.

Maar nog even terug naar de 
therapietrouw. Ik neem me voor om vanaf 
vandaag echt serieus mijn medicatie te 
nemen. Ik kijk nog eens op de bijsluiter 
wat het beste moment van innemen 
is en gebruik mijn mobieltje voor 
herinneringssignaaltjes. Iedereen kan dat 
op zijn eigen manier organiseren. Ik ga er 
weer aan beginnen. 
Misschien ook iets voor u, of deed u dat al? 
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Concentratie van operaties leidt tot 
minder complicaties en verhoging van 
de kans op overleving. Dit blijkt uit een 
onlangs door KWF Kankerbestrijding 
gepubliceerd onderzoek. Dit geldt ook 
voor prostaatverwijderingsoperaties; 
bij ziekenhuizen met meer dan vijftig 
operaties per jaar komen aanzienlijk minder 
complicaties voor.

Onderzoeksbureau MediQuest analyseerde 
de landelijke kwaliteitsindicatoren van 
het (voormalige) programma Zichtbare 
Zorg. De belangrijkste conclusie is, dat 

bij ervaren ziekenhuizen minder vaak 
complicaties optreden, zoals een langer 
dan gemiddelde opnameduur, opname 
op de intensive care of bloedtransfusies. 
Voor het eerst is er een relatie aangetoond 
tussen het aantal operaties en het 
optreden van complicaties. Ook voor 
prostaatverwijderingsoperaties is dit 
verband onderzocht. 
Ik vind de uitkomsten een eye-opener.

Mannen die een prostaatverwijdering 
ondergaan in een ziekenhuis dat deze 
verrichting vaak uitvoert, hebben een 
lagere kans op complicaties. 
Bij ziekenhuizen die minder dan 
twintig prostaatverwijderingen 
per jaar uitvoeren heeft de patiënt 
aanzienlijk meer kans op complicaties. 
Dat concludeert onderzoeksbureau 
MediQuest na analyse van de landelijke 
kwaliteitsindicatoren van (voormalig 
programma) Zichtbare Zorg. Door te 
kiezen voor een ervaren ziekenhuis 
komen complicaties zoals een opname 
langer dan zeven dagen, opname op 
de intensive care of bloedtransfusies 
minder vaak voor.

Duidelijke cijfers
De cijfers op een rijtje:
In 2012 voerde 38% van de ziekenhuizen 
meer dan vijftig prostaatverwijderingen 
per jaar uit. Het gemiddelde aantal 
complicaties na de operatie ligt in deze 
ziekenhuizen op 4%. 
In ziekenhuizen die in 2012 minder dan 
vijftig prostaatverwijderingen uitvoerden, 

nieuw onderzoek: 

concentratie van prostaat-

kankeroperaties leidt tot 

minder complicaties

Jan Vierdag
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ligt het gemiddelde aantal complicaties op 6%. 
Ziekenhuizen die minder dan twintig prostaatoperaties 
uitvoerden, hadden gemiddeld 8% complicaties.  
In de analyse is gekeken naar het aantal operaties en 
het percentage complicaties in 2012. In het onderzoek 
zijn 52 Nederlandse ziekenhuizen opgenomen die in 
2012 prostaatverwijderingen uitvoerden. 

De analyse laat zien dat het aantal verrichtingen en 
de kwaliteit ervan grote samenhang vertonen. Het 
gaat hierbij niet alleen om de chirurgische ingreep 
zelf, maar ook om de multidisciplinaire samenwerking 
voor en na de ingreep. Als je maar een paar patiënten 
per jaar ziet, is het als behandelteam niet gemakkelijk 
vakbekwaam te blijven, en dat heeft weer gevolgen 
voor de overleving op langere termijn. 

Norm voldoet niet
In Nederland ligt de norm voor prostaatverwijderingen, 
gesteld door de landelijke vereniging van urologen, 
de NVU, op 20 per ziekenhuis per jaar. Dit aantal 
blijkt volstrekt onvoldoende voor de in het ziekenhuis 
werkende urologen en behandelteams om hun ervaring 
en kennis op peil te houden.

Vrij recent (december 2010) is er door de The European 
School of Oncology (ESO) een studie gepubliceerd 
over de kwaliteitseisen die gesteld moeten worden aan 
een prostaatkankercentrum. Deze nota - ‘Requirements 
of a specialist Prostate Cancer Unit’ -  beschrijft de 
eisen waaraan een prostaatkankerbehandelcentrum 
moet voldoen. Naast allerlei kwaliteitseisen op het 
gebied van multidisciplinaire benadering van de 
patiënt en psychosociale opvang, geeft de studie 
onder meer de volgende minimale volume-eisen aan:
• de kliniek moet minimaal 100 nieuw 

gediagnosticeerde prostaatkankerpatiënten per jaar 
behandelen.

• gespecialiseerde uro-pathologen moeten minstens 
150 prostaatbiopsies per jaar uitvoeren.

• twee of meer in de diagnose en behandeling van
 •prostaatkankerpatiënten gespecialiseerde urologen 
• moeten werkzaam zijn.
• Iedere uroloog moet minstens 25 radicale 

prostatectomie-operaties per jaar uitvoeren met een 
minimum aantal operaties per kliniek van 50 operaties 
per jaar.

Zowel deze normen als het onderzoek van 
Mediquest geven aan hoe belangrijk het is dat 
er minimum volume-eisen worden gesteld aan 
prostaatbehandelcentra. Verhoging van normen 
leidt tot meer ervaren urologen en beter op elkaar 
ingespeelde behandelteams. Artsen en behandelteams 

die meer patiënten in behandeling hebben, kunnen 
meer gebruik maken van hun expertise.

Concentratie van zorg
Hogere normen zullen ongetwijfeld leiden tot een 
concentratie van prostaatkankerzorg van regionale 
ziekenhuizen in een aantal sterk gespecialiseerde 
centra waar prostaatingrepen kunnen plaatsvinden. 
Centra waar artsen en operatieteams voldoende 
ingrepen uitvoeren om expertise op te bouwen. 
Hiermee ontstaat er grotere kans op genezing dan wel 
langer leven met goede kwaliteit.

Bovendien toont onderzoek door The Boston 
Consulting Group aan dat vermindering van het 
aantal behandellocaties (en dus concentratie van 
ziekenhuizen) niet alleen leidt tot een hogere kwaliteit 
van de zorg, maar ook tot enorme kostenbesparingen.

Best mogelijke zorg
Ik hoop dat het resultaat van het Mediquest onderzoek 
een stimulans is voor de Nederlandse Vereniging voor 
Urologie om daadwerkelijk tot actie over te gaan en 
gezamenlijk te werken aan het verder verhogen van de 
kwaliteit van de prostaatkankerzorg, zodat de patiënt 
erop kan vertrouwen dat hij de best mogelijke zorg 
krijgt. 

In een aantal regio’s vindt er reeds een specialisatie 
en concentratie van prostaatkankerzorg plaats. Zo is in 
Rotterdam het Prostaatcentrum Zuidwest Nederland 
van start gegaan, een gezamenlijk initiatief van het Sint 
Franciscus Gasthuis en het Erasmus MC in Rotterdam. 
Ook in Amsterdam, Arnhem, Nijmegen/Tiel en andere 
steden zien we samenwerking in prostaatkankerzorg 
tussen meerdere ziekenhuizen. 

Patiëntenwijzer prostaatkanker
MediQuest ondersteunde ook 
ProstaatKankerStichting.nl en de Nederlandse 
Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties bij het 
ontwikkelen van de Patiëntenwijzer Prostaatkanker. 
Via www.prostaatkankerstichting.nl is deze wijzer te 
vinden, waarin onder andere het aantal operaties per 
ziekenhuis terug te vinden is.

Iets te schenken? 

Direct of via testament? 

Vergeet de 

ProstaatKankerStichting 

niet!
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Palliatieve zorg steeds belangrijker
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Jan Vierdag Terminaal zieke patiënten zou-
den tijdig moeten nadenken over 
hun laatste levensfase. Alleen zijn 
artsen zich hiervan niet altijd goed 
bewust; zij kiezen vaker voor te 
lang doorbehandelen. De oprich-
ting van palliatieve zorgteams in 
– nu al – tientallen ziekenhuizen in 
Nederland biedt een oplossing. 

Bij palliatieve zorg gaat het om 
zieke mensen die niet meer te 
genezen zijn.
Als geen genezing meer mogelijk 
is, kan er echter nog wel veel en is 
met name goede zorg nodig . 
Palliatieve zorg is verzachtende 
zorg die de ziekteverschijnselen 
vermindert (het latijnse woord 
‘pallium’ betekent letterlijk man-
tel). 

Weloverwogen keuzes
Mensen praten niet graag over hun eigen 
overlijden. Sommige patiënten duwen 
het onderwerp weg of blijven genezing 
zoeken. Het is belangrijk dat patiënten 
ondanks hun verdriet, angst en zorgen 
nadenken en praten met naasten, vrienden 
én de arts. 
Om weloverwogen keuzes te kunnen 
maken moeten patiënten de kans krijgen 
en begeleid worden om op tijd de regie 
zoveel mogelijk in eigen hand te houden. 
Vaak beginnen artsen gesprekken over 
het overlijden pas op het moment dat het 
sterven nadert. Het hoort echter tot de 
professionele verantwoordelijkheid van 
de arts en de verpleegkundige om tijdig 
te beginnen met een open en eerlijke 
verkenning van vragen en verwachtingen: 
‘Wat wilt u als patiënt wel en niet (meer)?’ 
Dit vermindert angst en onzekerheid en 
vergroot de kans dat een patiënt passende 
zorg krijgt die aan eigen verwachtingen 
voldoet. 
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Palliatieve zorg steeds belangrijker
Joep Douma
Oncoloog
Ziekenhuis Rijnstate 
Arnhem

Onnodig doorgaan
In de praktijk blijkt echter dat veel artsen de 
neiging hebben om in de laatste levensfase te 
blijven doorbehandelen. Ze kiezen liever voor 
ten onrechte doorbehandelen dan voor stoppen 
van de behandeling in overleg met patiënt. Maar 
onnodig doorgaan kan schadelijk en belastend 
zijn. Door eerder te stoppen met behandelen en 
de patiënt de gelegenheid te bieden zijn laatste 
levensfase zelf te bepalen, kunnen artsen en 
verpleegkundigen in deze fase heel veel voor de 
patiënt en zijn naasten betekenen.

Teams Palliatieve zorg
Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem heeft als een 
van de eerste ziekenhuizen een speciaal team 
ingesteld voor het verlenen van palliaitieve zorg  
aan patiënten. In deze zogenoemde palliatieve 
zorgteams spreken zorgverleners vroegtijdig en 
met kennis van zaken met patiënt en familie over 

moeilijke beslissingen en wensen rondom het 
levenseinde.
Oncoloog Joep Douma, verbonden aan dit 
ziekenhuis, is een van de pioniers op dit gebied 
en mede-initiatiefnemer van het zorgteam in 
het Rijnstate. Hij maakt zich al jaren hard voor 
goede palliatieve zorg in ziekenhuizen. Het team 
in Arnhem bestaat uit twaalf zorgverleners. De 
basis wordt gevormd door vier verpleegkundig 
specialisten. In het team zitten ook een 
psycholoog, een maatschappelijk werker, een 
geestelijk verzorger, een apotheker, leden van 
het Pijnteam en een radiotherapeut.
Deze zorgverleners adviseren en helpen 
collega’s, patiënten en familie met beslissingen 
in de laatste levensfase. Ze hebben regelmatig 
overleg en praten met de patiënt over 
symptoommanagement, medicatie, maar 
bijvoorbeeld ook over angsten rondom het 
levenseinde.

Professionalisering
Inmiddels is in 22 ziekenhuizen een palliatief 
zorgteam beschikbaar voor patiënten waarvoor 
verdere behandeling niet langer zinvol is. In 
plaats daarvan wordt met de patiënt en hun 

familie bekeken hoe de kwaliteit van leven 
in de laatste levensfase zo optimaal mogelijk 
gemaakt kan worden. Uit onderzoek van het 
Integraal Kankercentrum Nederland en Stichting 
Leerhuizen Palliatieve Zorg blijkt dat er bij nog 
eens 21 ziekenhuizen plannen bestaan voor het 
oprichten van een palliatief zorgteam.
Qua professionalisering is er volgens Douma 
nog wel een slag te slaan. “Er moeten duidelijke 
voorwaarden komen waaraan palliatieve zorg 
in ziekenhuizen moet voldoen”, zegt hij in het 
NOS Journaal van 23 juli ‘13. Zijn team vervult 
een voorbeeldfunctie voor de ziekenhuizen 
die zelf palliatieve zorgteams in het leven 
roepen; volgens Douma hebben 10 van de 
21 ziekenhuizen hun palliatieve zorgmodel 
gebaseerd op dat van Rijnstate. 
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Het ASZ in Dordrecht organiseerde 
voor de 4e keer een voorlichtingsavond 
over prostaatkanker. Nu in het mooie 
auditorium van de locatie “Dordwijk”. Er 
hadden zich 126 personen aangemeld, 
doch mede door de interesse van 
verpleegkundig- en ander personeel 
waren er zo’n 145 mensen aanwezig.

De avond werd geopend door uroloog 
dr. Wertheimer die vermeldde dat 
tegenwoordig 30% van de nieuwe gevallen 
niet meer behandeld hoeft te worden. 
Voor de pauze kwamen achtereenvolgens 
aan het woord:
Arts urologie mevrouw dr. Vis die een 
uitvoerig overzicht gaf van alle behan-
delingen die tegenwoordig mogelijk zijn, 
Radiologe dr. de Pree van het Erasmus 
M.C. in Rotterdam ging dieper in op in- en 
uitwendige  bestraling en de mogelijke 
bijwerkingen hiervan, 
Mevrouw de Kloe, oncologie 
verpleegkundige urologie, gaf een 
overzicht van haar werkzaamheden en 
wees op het oncologisch spreekuur.

In de korte pauze was er veel belang-
stelling voor de stand van 
ProstaatKankerStichting.nl, dat leverde ook 
een aantal donateurs op. De organisatie 

had voor een drankje met wat lekkers 
gezorgd.

Na de pauze kwamen aan het woord:
Dr. Zeegers met een informatieve en 
zeer realistische film over een radicale 
prostaatverwijdering met behulp van de 
Da Vinci-robot. Hij gaf ook uitleg over 
andere operatieve mogelijkheden,
Mevrouw de Nekker, bekkenfysiotherapeut 
(RBC) sprak over bekkenbodemtherapie 
en bekkenbodemklachten en stelde 
haar collega’s voor die op deze afdeling 
werkzaam zijn,
De heer Schaap van ProstaatKanker-
Stichting.nl vertelde aan de hand van een 
powerpoint voorstelling wat men van deze 
patiëntenorganisatie kan verwachten en 
waar men terecht kan voor niet medische 
vragen. Tevens bedankte hij de organisatie 
en met name mevrouw Koman voor de 
perfect georganiseerde avond.

Tot slot werden enkele door 
ProstaatKankerStichting.nl uitgedeelde 
en door de bezoekers ingevulde 
vragenformulieren beantwoord door de 
aanwezige sprekers. Waarna 
Dr. Wertheimer iedereen bedankte 
voor zijn aanwezigheid. Daar deze, zeer 
geslaagde, avond enigszins was uitgelopen 
spoedde iedereen zich hierna huiswaarts.

VOORLICHTINGSAVOND ASZ 
DORDRECHT IN APRIL 2013

Geslaagde informatieavond Prostaatkanker
Op donderdag 30 mei 2013 organiseerde het Roparun Centrum te Rotterdam in 
samenwerking met ProstaatKankerStichting.nl en het Maasstad Ziekenhuis een 
informatieavond over prostaatkanker voor patiënten. Ruim 30 patiënten en hun 
naasten waren hierbij aanwezig.
Na het welkomstwoord door het Roparun Centrum, gaf dhr. Schaap een korte toelichting 
over ProstaatKankerStichting.nl. Vervolgens gaven de urologen dr. Van den Ouden en 
dr. Klaver van het Maasstad Ziekenhuis een plenaire lezing over het ontstaan en de 
behandeling van prostaatkanker.
Na een korte pauze volgden er verschillende workshops, zoals ‘hormoontherapie en 
chemotherapie bij prostaatkanker’ door dr. Kok, oncoloog van het Maasstad Ziekenhuis, 
‘psychosociale problemen bij prostaatkanker’ door Ellen Brink, psycholoog van De 
Vruchtenburg en ‘seksualiteit en prostaatkanker’ door dr. Bax, arts-seksuoloog van het 
IJsselland Ziekenhuis. 
De avond werd afgesloten met een informele borrel waarbij er gelegenheid was voor 
lotgenotencontact.
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Er zijn veel 
plaatsen 

in ons land 
waar 

mensen 
die direct 

of 
indirect 

met 
kanker 

te maken 
hebben, 
terecht 
kunnen 

voor 
diverse 
vormen 

van onder-
steuning. 

STEUN EN TOEVERLAAT ALS HET NODIG IS.

GESPECIALISEERDE 
PSyCHOSOCIALE 
ONDERSTEUNING:

Therapeutisch Centrum Les Vau
Gein Noord 37
Abcoude (0294)284482
Helen Dowling Instituut
Prof. Bronkhorstlaan 20,
Bilthoven. (030) 2524020
Taborhuis Groesbeek
Nijmeegsebaan 27, 
Groesbeek (024) 4434049
Ingeborg Douwes Centrum
IJsbaanpad 9-11
Amsterdam (020) 3640330
Het Behouden Huis
Rijksstraatweg 363 A,  
Haren (050) 4062400
De Vruchtenburg, 
psycho-oncol,centr.
Delft: Ezelsveldlaan 108, 
(071) 3616260
Leiden: Oude Vest 17, 
(071) 3616260
Rotterdam: Maasstadweg 90,
(010) 2923620.

INLOOPHUIZEN: 
U bent hier welkom voor advies, 
informatie of voor een kop koffie.

Alkmaar, t’Praethuys 
Westerweg 50, (072) 5113644
Almere, Parkhuys 
Bunuellaan 1, (036) 5354444
Amersfoort, Toon Hermanshuis 
Regentesselaan 39 , (033) 4655227
Apeldoorn,Roparun, 
Auke v. d .Veen
Vosselmanstraat 4, (055) 5762670
Arnhem, Toon Hermanshuis
Eusebiusbuitensingel 34, 
06-14211964.
Barendrecht, De Boei
Binnenlandsebaan 7, 06 17739666
Barneveld, Toon Hermans Salon
Nieuwstraat 29, 06-43379764
Bergen op Zoom, Het Getij
Burg. v. Hasseltstraat 68, 
06 22823504
Boskoop, De Gele Linde,
Zijde 11a, 06 13611988
Breda, de Honingraad 
J.W.Frisolaan 100, (076) 5655291
Delft, Debora
A. v.d. Leeuwlaan 9, (015) 2572767
Den Haag, Haaglanden, 
Mexicosingel 52, (070) 3080654
Den Helder, Inloophuis 
Middenweg 134, (0223) 747041
Ede, Toon Hermanshuis 
Telefoonweg 124b, 06-22161969

Eindhoven, De Eik
Aalsterweg 285, (040) 2939142
Emmeloord, Toon Hermanshuis
Nijenbeek 4b, 06 12061991
Emmen, Sigrid’s Garden, 
Weerdingerstraat 252 c, 
(0591) 648696
Goes, Palazolli Huis
Troelstralaan 150, (0113) 212936
Gorinchem, 
De Blauwe Anemoon 
de Vries Robbéweg 1, 
(0183) 820213
Harderwijk, de Tuinkamer
Houtkamk 13,(0341) 745035
Heerlen, Toon Hermanshuis 
Parkstad 
Wilhelminaplein 24, (045) 5427788
Helmond,  Inloophuis de Cirkel
Piet Heinstraat 59, (0492) 347904
Hengelo(O), Het Nije Huis 
Beursstraat 9, (074) 2772772
’s Hertogenbosch, 
Vicki Brown Huis 
Hinthammereinde 72-74, 
(073) 6148550
Hoogeveen, Toon Hermanshuis 
Hoofdstraat 1, (0528) 820236
Hoogvliet, Inloophuis Hoogvliet
Kruisnetlaan 200, 06 28645315
Hoorn, PISA 
Draafsingel 59, (0229) 758531
Hilversum, Viore 
Oostereind 115, (035) 6853532
Hulst, Palazolli Huis
Steenstraat 37, (0114) 371160
Kampen, Stichting lemka
G. van Woustraat 43, 06 29554960
Lichtenvoorde, Prisma
Ludgerhof 2, (0544) 374567
Leiden, Scarabee
Oude Vest 17, 06 52586260
Maastricht, Toon Hermanshuis 
Sint Servaasklooster 33, 
(043) 3261000
Medeblik. Inloophuis
Oosterhaven 11 (0227 547700
Mijdrecht, ’t Anker
Hoofdweg 85a, (0297) 565172
Musselkanaal, de Nardusbloem,
Schoolstraat 58a, (0599) 653127 
Naaldwijk, Carma
Oranjetuin 15, 06 14237791
Nieuw Vennep, Adamas
E.Prévinaireweg 61, (0252) 680233
Oldemarkt, Inloophuis 
Steenwijkerland
Zieltjes 12, 06 27831118
Ommen, Vechtgenotenhuis
Beerzerweg 5 d, 06 39032263
Oostburg, Palazolli Huis
Tragelweg 2,, 06 20642051

Ossendrecht, Het Getij 
O.L.V. ter Duinenlaan 199, 
06 22823504
Ouddorp, de Boei
Dijkstelweg 33, 06 22111572
Overschie, De Boei, 
Abtsweg 2-4, 06 29504543
Purmerend, Wij-Allemaal Thuis 
Gouw 1, (0299) 406094
Rotterdam, De Boei . 
loc. Roparun
Weimansweg 70 -72, 
(010) 2152855
Rotterdam, de Boei, 
loc. Kralingen
Goudseplen 245, 06-10834969.
Rotterdam, Laurens Cadenza
Oosterhagen 239, 0800 588 66 78.
Santpoort, Kennemerland
Wulverderlaan 51, (023) 8885367
Schalkhaar, Kenniscentrum 
Oncologie
Kon. Wilhelminalaan 13, 
(0570) 608600
Schiedam, De Boei 
C. van Zantenplein 51, 
(010) 4706237
Sittard, Toon Hermanshuis    
Paardestraat 31, (046) 4516474
Spijkenisse, De Boei, 
Zomerakker 415, 06 38924833
Terneuzen, steunpunt Terneuzen
Diepenbrockstraat 22, 
(011) 5618915
Tilburg, Inloophuis Midden 
Brabant
Wilhelminapark 29, (013) 7851681
Utrecht, Inloophuis Cabane
Hof van Transwijk 2, (030) 2803738
Venlo, Toon Hermanshuis  
Nieuwstraat 41A, (077) 3211433
Vlissingen, Palazzoli Huis
Vredehoflaan 370,  (0118) 413932
Voorne Putten, De Boei 
Kerkstraat27,Zuidland. 
06-24243189
Waalwijk, Inloophuis Toon  
Grotestraat 316,  (0416) 652734
Weert, Toon Hermanshuis 
Graaf Jacobstraat 1, (0495) 541444
Woerden, Leven met Kanker
Wilhelminaweg 12, (0348) 447643
Zeewolde, Toon Hermanshuis
Gildenveld 73, (036) 8450265
Zevenaar, Braamhuis.
Reisenakker12, (0316)524986
Zwolle, De Zonnesteen 
Koestraat 4, (038) 3376452
Zwolle, Intermezzo
Dr. Spanjaardweg 29b, 
(038) 4246088
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Deze salade kan bij een saladebuffet 
of als bijgerecht bij vis of gevogelte 
geserveerd worden. 

voor 4-6 personen
• 225 g bulgur, bereid volgens 
• de aanwijzingen op de verpakking
• 50 g gedroogde abrikozen, fijngehakt
• 1 rode ui, fijngesnipperd
• 400 g kikkererwten uit blik, 
• uitgelekt, afgespoeld
• 50 g zongedroogde tomaten in olie, • • 
• uitgelekt, gehakt
• 1 bosje lente-uitjes, in plakken
• 1 flinke hand koriander, gehakt
• 85 g ontpitte zwarte olijven
• 4 eetlepels zonnebloempitten
• zout en peper

Voor de dressing
• sap van 1 citroen
• 2 eetlepels olijfolie
• 2 teentjes knoflook, geperst

Doe de gare bulgur in een grote kom. 
Roer de rest van de saladeingrediënten
erdoor, behalve de smaakmakers.
Meng de ingrediënten voor de dressing 
en roer door de salade.
Breng op smaak.

Zeer rijk aan peulvruchten en lycopeen.
Rijk aan alliumgroenten, vitamine E 
en seleen.
 
Per portie: 525 kcal, 20,5 g vet, 2,3 g 
verzadigd vet

Dit recept en andere recepten kunt u 
terugvinden in “Het kookboek voor alle 
mannen (en hun vrouwen)”, 
Poiesz Uitgevers bv, Koog aan de Zaan, 
te bestellen via www.soemer.nl

kikkererwtensalade
Dit recept heeft 
Suzanne Burton 

ons geschonken.



EENMALIGE AUTOMATISCHE 
AFSCHRIJVING

Een eenmalige automatische 
afschrijving kan pas plaatsvinden 
als u daar zelf toestemming voor 
geeft.

Noteer uw bank- of girorekening-
nummer, naam, adres, postcode 
+ woonplaats en datum op de 
machtiging, zet uw handtekening 
eronder en stuur uw machtiging 
naar ons toe.

Naam

Adres

Telefoonnummer

Geboortedatum

Van ProstaatKankerStichting.nl gehoord via

Voorletters

Postc. + plaats

E-mailadres

Beroep

m/v*
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Meldt zich aan als lotgenoot/donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige bijdrage geldt 
van minimaal € 25,=. Graag de bijdrage overmaken op rekening 62 06 109 t.n.v. 
ProstaatKankerStichting.nl te Utrecht.

Ondergetekende verleent hierbij eenmalige machtiging om van zijn/haar rekening- 

nummer                 een bedrag van             (minimaal € 25,00) af te 

schrijven.

Datum:     Handtekening

Dit logboek is een initiatief van de 
stichting, geschreven vanuit het 
patiëntenperspectief en een goed 
voorbeeld van de gidsfunctie die de 
stichting wenst uit te dragen. 
Het logboek informeert je 
uitgebreid over diagnostiek, 
behandeling en leven met 
prostaatkanker. Het logboek biedt 
ruimte om al je medische gegevens, 
uitslagen etc. in op te tekenen, zodat 
je altijd je eigen dossier bij de hand 
hebt. Nieuwe donateurs ontvangen 
het als een welkomstgeschenk.

Gratis voor nieuwe donateurs 
Het Prostaatkanker Logboek
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Voorspelbaarheid 
impotentie en/of 
incontinentie?
Stel dat bij jou je prostaat eruit moet. Zou het dan 
interessant zijn om te weten of jij in jouw specifieke 
geval veel of weinig kans zou hebben op impotentie 
en/of incontinentie achteraf? Jawel natuurlijk. 
Om te kijken welke mogelijkheden daar voor zijn 
heeft yvette Dubbelman onderzoek verricht en daar 
haar proefschrift over geschreven.

impotentie
Jammer, maar daarvoor heeft zij geen bruikbare 
indicator gevonden. Wel stelt zij vast dat impotentie 
na de prostaatverwijdering vrijwel altijd het gevolg is 
van zenuwbeschadiging. Hoe beter zenuw sparend er 
geopereerd wordt hoe liever dus. Daarbij valt op dat 
zij in de tot dusver beschikbare literatuur geen verschil 
ziet tussen de wijze van opereren, conventioneel of 
laparoscopisch, al dan niet met de robot. Dat terwijl de 
reclame ons iets anders wil doen geloven…..

incontinentie
Gelukkig kan ze daar met de juiste metingen aan de sluitspier wel iets zinvols over zeggen. 
Zo geeft een hoge urethrale sluitdruk (MUCP) voor de operatie een hoge kans op continentie 
na 6 maanden. MRI en urethrale druk profilometrie lijken waardevolle diagnostische 
hulpmiddelen te zijn bij patiënten die wachten op radicale prostatectomie.
Voor wie er meer van wil weten, kijk op onze website voor de hele samenvatting van haar 
proefschrift.
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Antwoordnummer 1464 
1410 WC NAARDEN

Postzegel niet 
nodig

STEUN ONS EN WORD 
DONATEUR

Met de steun van donateurs 
kan ProstaatKankerStichting.nl 
zich nóg beter inzetten voor de 
belangen van prostaatkankerpa-
tiënten. 

Voor een minimale bijdrage van 
€ 25,00 per jaar word je dona-
teur van de stichting en krijg je 
het Prostaatkankerlogboek als 
een welkomstgeschenk. 

Vul de bon in en stuur deze op 
(postzegel niet nodig)
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OMSCHRIJVING 
De woorden overlappen elkaar met 1 letter. 
De laatste letter van het eerste woord is de 
beginletter van het tweede woord, enz. In de dik 
omlijnde kolommen ontstaat een zin. Dat is de 
oplossing van deze puzzel.

Onder de goede inzendingen verloot de redactie 3 
ex. van het boek “Het kookboek voor alle mannen” 
(en hun vrouwen), beschikbaar gesteld door Poiesz 
Uitgevers bv, Koog aan de Zaan, te bestellen via 
www.soemer.nl

De puzzel is beschikbaar gesteld door FNV veiligheid

Stuur uw oplossing van de puzzel voor  
1 november naar:

ProstaatKankerStichting.nl
Tav Redactie Nieuws
Postbus 443
1400 AK Bussum
Of e-mail naar: 
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl 

P
U

Z
Z

E
L

d
oor D

irry K
oom

ans

OPLOSSING:

bijna nooit - waterval (USA/Canada) - attaque
dal - Amerikaanse staat - onbrandbaar 
mineraal
loopvogel - meubilair - onzin
schermwapen - plaats in Noord Brabant - 
vaartuig (Venetië)
fakkel - haarwasmiddel - taal/stijloefening
insect - olie uit vlaszaad - vrouwelijk lastdier
koele drank - simpelheid - medicus

sterke drank - snijdokter - raambekleding
eindstreep - verlangen naar thuis - maar
danskunst - waarde bepalen - erg klein
klus - innig - ontsluiter
zeezoogdier - strafmaatregel - stijl in mode 
en kunst
uitvinder van televisie - parallel aan 
hoofdrijbaan lopende straat  - vrouw van een 
graaf

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

Prijswinnaars 
puzzel 
nieuws nr. 7
Gert van Geldere, 
Dordrecht
Fred Bertrand,  
Grootebroek
Nys Sprado, 
Amsterdam

De oplossing 
van de Nieuws 
puzzel nr. 7 
luidde 
“Dropveter”.
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Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | september 2013 | nr. 8

Praten over kanker helpt
In Nederland krijgt één op de drie mensen 
kanker. Patiënten en hun naasten hebben 
vaak behoefte aan houvast en zoeken een 
manier om de moeilijke periode samen 
goed door te komen. Martin Appelo 
biedt die houvast: zijn nieuwe boek 
Samenwerken bij kanker presenteert een 
projectmatige aanpak om de gevolgen van 
de ziekte het hoofd te bieden. Hoe houden 
de patiënt en betrokkenen rekening met 
elkaar? Wat zijn hun wensen en hoe zorgen 
ze onderling voor goede communicatie?

Kanker als project?
Mensen die ten gevolge van kanker 
binnen hun relatie of gezin uit 
balans raken, kunnen met elkaar dit 
samenwerkingsproject doen. Het biedt 
een gestructureerde benadering van het 
ziekteproces, een boei terwijl alles op losse 
schroeven staat. Ook als het slecht afloopt, 
helpt het project de betrokkenen op koers 
te blijven door praktische en emotionele 
steun te waarborgen.

Praktijkervaringen
Voorbeelden maken duidelijk hoe zo’n 
project in de praktijk werkt. Wat levert het 
op? Hoe kan het houvast geven?

Samenwerken bij kanker is allereerst een 
zelfhulpboek. 

Daarnaast is het boek uitstekend te 
gebruiken door hulpverleners die patiënten 
en betrokkenen willen helpen met het 
uitvoeren van een samenwerkingsproject. 

Over de auteur
Martin Appelo is gz-psycholoog en 
gedragstherapeut. Hij werkt als docent, 
trainer, therapeut en supervisor bij diverse 
instellingen. Centrale thema’s in zijn werk: 
rouw, veerkracht, zelfhelend vermogen en 
motivatietechnieken. Van Martin Appelo 
verschenen eerder onder meer Socratisch 
motiveren, Waardenloze gesprekken en 
Het gelaagde brein.  

isbn 9789461057921 | paperback | € 19,95

Uitgeverij Boom
Prinsengracht 747-751
Postbus 15970
1001 NL Amsterdam 

Telefoon 020 622 61 07
info@uitgeverijboom.nl 

www.uitgeverijboom.nl

Samenwerken bij kanker
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Kom jij ons helpen?
De redactie van het magazine Nieuws, dat je nu in handen hebt wil heel graag kennismaken met 
donateurs die er mogelijk voor voelen om zelf ook een bijdrage te leveren aan de inhoud van ons 
blad. 
Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld : zelf interviews afnemen en/of artikelen schrijven, 
verhalen van anderen redigeren. En zo zijn er meer mogelijkheden die altijd afgestemd zullen 
worden op je eigen belangstelling en vaardigheden.
Als je dit een mooi blad vindt en wilt helpen om dat zo te houden, meld je dan voor een 
oriënterend gesprek bij Cees Meijer, tel 06-30574385, of per e-mail 
ceesmeijer@prostaatkankerstichting.nl. Maar meld je s.v.p. ook wanneer je vindt dat ons blad 
dringend aan verbetering toe is.

Deel je ervaringen met palliatieve zorg voor 
artikel huisartsenblad
De NFK is gevraagd om een artikel over palliatieve zorg te schrijven voor een huisartsenblad. 
Graag gebruiken we daarvoor jouw ervaring als patiënt of naaste.
Aan welke ervaringen kun je denken: was de huisarts betrokken, werd je eigen stem voldoende 
gehoord, werd je betrokken bij beslissingen en hoe voelde je je daarbij? Wat vind je belangrijker: 
zolang mogelijk te leven of in een zo goed mogelijke kwaliteit 
van leven? Wordt er soms te lang doorbehandeld? Wij zijn 
benieuwd naar je meningen en ervaringen, zowel positief als 
negatief. 

Artikel in huisartsenblad
Je ervaringen worden gebruikt voor een artikel in een huisartsenblad. Eventueel nemen we 
citaten op uit je bijdrage, uiteraard geanonimiseerd. Het artikel gaat over palliatieve zorg 
bekeken vanuit patiëntenperspectief. Ook de rol van de huisarts komt aan bod. De huisarts kan 
mensen helpen in de laatste fase van hun leven zoveel mogelijk zelf de regie te voeren. Ook kan 
hij ondersteuning bieden aan patiënt en naasten bij het maken van keuzes in palliatieve zorg. 

Over palliatieve zorg
Palliatieve zorg is alle zorg die gegeven wordt als geen genezing meer mogelijk is. Dit beslaat 
vaak een langere periode dan alleen de stervensfase.

Deel je ervaringen
Schrijf je ervaringen met palliatieve zorg op de wikioverkanker (dan is je verhaal openbaar) of mail 
je verhaal naar Pauline Evers (p.evers@nfk.nl) met als titel ‘Ervaring palliatieve zorg’.
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Nieuws van de redactie: 

In Nieuws 7 hebben wij het artikel ‘Fitte’ patiënt heeft minder complicaties ‘voor en na’ geplaatst.
Helaas hebben wij verzuimd te vermelden dat dit artikel in Doorgang 42, van maart 2013 
gepubliceerd is en ons door Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal 
(SPKS) beschikbaar is gesteld.
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Hebt u zich al aangemeld?

woensdag 30 oktober

donateursdag 

ProstaatKankerStichting.nl 

in De Reehorst te Ede.


