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LOTGENOTENTELEFOON 

0800-9992222 
Maandag, woensdag, vrijdag 
van 10.00 - 12.30 uur, dinsdag 
en donderdag van 19.00 - 21.00 
uur. Ook via e-mail: lotgenoot@
prostaatkankerstichting.nl. 
Naast een grote informatiebank 
waarin alles wat rechtstreeks of 
zijdelings met prostaatkanker 
te maken heeft zijn ruim 
25 vrijwilligers bereid hun 
specifieke ervaringen te 
delen met lotgenoten. 
Onder hen 3 partners voor 
partneraangelegenheden. 
Indien de 0800 lijn langdurig 
in gesprek is en u belt met 
nummerherkenning wordt 
u zo spoedig mogelijk 
teruggebeld.

ProstaatKankerStichting.nl 
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) wil er zijn om 
mannen die geraakt zijn door prostaatkanker te 
vinden en te verbinden, ze te informeren en samen 
de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten 
te verbeteren
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Het voorjaar komt er 
weer aan, velen zien 

er naar uit. 
ProstaatKankerStichting.nl 
(PKS) is vol 
verwachting aan het 
nieuwe jaar begonnen. 
We kunnen verder op 
de ingeslagen weg 

waarbij er natuurlijk grote 
uitdagingen op ons pad 

komen te liggen. De subsidie 
die is aangevraagd, is voor 

het grootste deel toegekend. 
Sinds dit jaar krijgt PKS te maken 

met projectfinanciering, wat inhoudt dat 
we jaarlijks vooraf een begroting moeten 
indienen.

Gelukkig komen steeds meer patiënten 
bij ons terecht, onder meer door de 
betere vindbaarheid van de website. 
Maandelijks mogen we nieuwe donateurs 
verwelkomen, momenteel telt PKS er bijna 
2.750! Uiteraard zijn we heel blij met de 
financiële bijdrage van alle donateurs om 
onze activiteiten te kunnen voortzetten en 
uitbreiden.

Visie PKS
Als we kritisch blijven kijken naar onze 
doelstellingen, is er dit jaar veel werk 
te doen. Op 12 juni a.s. organiseert 
ProstaatKankerStichting.nl een 
symposium waar wij onze zienswijze over 
toekomstbestendige prostaatkankerzorg 
vanuit patiëntperspectief zullen 
presenteren aan ziekenhuizen, specialisten, 
zorgverzekeraars en andere organisaties 
die betrokken zijn bij de prostaatkankerzorg. 
Na afloop komt voor u een samenvatting 
op onze website. Noteert u vast in uw 
agenda dat onze donateursdag dit jaar 
plaatsvindt op woensdag 1 november a.s. 
Op die dag zal in één van de presentaties 
worden teruggeblikt op dit symposium.

In de media is veel aandacht voor 
concentratie van zorg, zeker ook voor 
de prostaatkankerzorg.
Tijdens voornoemd symposium zal 
PKS vanuit haar visie aangeven aan 
welke kwaliteitseisen behandelcentra 

minimaal dienen te voldoen, gezien 
vanuit het perspectief van de patiënt. 
De prostaatkankerzorg is landelijk in 
ontwikkeling. Vanuit het hele land komen 
er aanvragen binnen om mee te denken 
in en advies te geven bij protocollen/
richtlijnen in ziekenhuizen. PKS hecht 
daarbij waarde aan transparantie over de 
medische verrichtingen en de resultaten van 
behandelingen, immers: transparantie kan 
leiden tot kwaliteitsverbetering in de zorg.

Vrijwilligers
Chris Laarakker heeft in augustus 
medegedeeld zijn functie als bestuurslid en 
als lid van de kwaliteitscommissie te willen 
neerleggen. Sinds februari van dit jaar is 
hij ook geen vrijwilliger meer voor PKS. 
We willen Chris hartelijk danken voor zijn 
enorme inzet en het vele werk dat hij verzet 
heeft om PKS als patiëntenorganisatie op 
de kaart te zetten. Niets was hem teveel 
waar het ging om het belang van de 
prostaatkankerpatiënt en bijna dagelijks 
was hij op pad voor de stichting. Zijn taken 
zijn voorlopig overgenomen door Rien Knol 
voor wat betreft het lotgenotencontact 
en door Fred Fontijn als bestuurslid in de 
redactie van Nieuws.

Afgelopen maanden hebben we helaas 
van een aantal vrijwilligers afscheid moeten 
nemen, veelal om gezondheidsredenen. 
Gelukkig hebben we ook veel nieuwe 
vrijwilligers mogen verwelkomen en 
momenteel wordt PKS in het land 
vertegenwoordigd door een team van 
ruim 90 vrijwilligers. En daar zijn we als 
organisatie best trots op, allen hartelijk 
dank!

Kees van den Berg
Voorzitter

K
ees van d

en B
erg
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 Wim Nak

Sinds vorig jaar september hebben op 
het vlak van prostaatkankerzorg acht 
ziekenhuizen in Groningen en Drenthe de 
krachten gebundeld. En ook de talenten.

De redactie van Nieuws, in het gezelschap van 
Jan Janssens, regio coördinator 
Noord-Nederland, sprak daarover in Groningen 
met Prof. Dr. Igle Jan de Jong van het UMCG 
en drs. Ineke Middelveldt, programma 
manager daar gestationeerd vanuit het 
Citrienfonds dat de vorming van regionale 
oncologische netwerken nastreeft en helpt tot 
stand brengen.

Hoe ziet die samenwerking eruit?
Dat samenwerken komt het sterkst tot 
uitdrukking in het gezamenlijke 
behandelingsprotocol en het nieuwgevormde 
virtueel multidisciplinair overleg(MDO). 
In het PCNN MDO worden wekelijks alle 
patiënten met prostaatkanker vanuit die acht 
ziekenhuizen met elkaar besproken met als 

doel de patiënt te kunnen verzekeren van 
de best mogelijke behandeling. Gemiddeld 
worden er 25-30 patiënten met hun status 
in dit overleg besproken. In het eerste jaar 
van het PCNN werden zo al 1.000 patiënten 
besproken.

Prof. De Jong meent dat de samenwerking 
vooral een succes is doordat de zorgverleners 
ervaren dat hun eigen talenten beter worden 
benut. Het proces is zo ingericht dat daar 
waar mogelijk de specifiek aanwezige sterktes 
worden ingezet zonder dat de patiënt daar 
overmatig last van heeft. Onafhankelijk van 
het ziekenhuis waar de patiënt de diagnose 
prostaatkanker te horen heeft gekregen. 
Okay, voor een radicale prostatectomie 
worden sinds 2016 de patienten via het PCNN 
voor de uitvoering naar Emmen verwezen 
na beëindiging van de uitvoering van de 
laparoscopische prostatectomie in het 
UMCG. De RALP (Robot Assisted Laparoscopic 
Prostatectomie) is sinds oktober de standaard 
operatie in het PCNN waarbij het aantal 
patiënten dat dokter Knipscheer in Emmen 

Prostaatkanker Centrum 
Noord-Nederland
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onder het mes krijgt is gestegen naar ruim 
boven de 100 per jaar.

Ineke Middelveldt geeft aan tevreden 
te zijn over de manier waarop in deze 
regio nu de integrale zorg gestalte heeft 
gekregen. Er is zorgvuldig gekeken naar 
waar de beste expertise en deskundigheid 
beschikbaar is om deze door optimaal 
samen te werken aan de patiënt als best 
mogelijke zorg te kunnen aanbieden. 
Wij streven er bij het Citrienfonds naar dit 
model voor integrale prostaatkankerzorg 
ook in andere regio’s binnen Nederland te 
gaan uitrollen. Ook zouden wij graag een 
dergelijk model voor andere vormen van 
kanker toegepast willen zien.

Hoe zit het met andere behandelingen 
dan de operatie?
De diagnose, om te beginnen, wordt vanuit 
elk ziekenhuis voorgelegd aan het 
MDO-overleg tussen alle ziekenhuizen. Echt 
complexe diagnoses komen bij het UMCG 
terecht waar sinds mei 2015 hiervoor met 
succes MRI-ECHO fusie biopten worden 
uitgevoerd. Hier is ook de gespecialiseerde 
radiologe beschikbaar die is opgeleid in het 
MRI expertise centrum van prof. Barentsz in 
Nijmegen.

De behandeling met uitwendige bestraling 
kan op de twee radiotherapie locaties 
van het UMCG (Groningen en Emmen) 

worden uitgevoerd, maar vindt vaak 
plaats in de locatie in Groningen. Voor 
inwendige bestraling (brachytherapie) 
werden tot voor kort de patiënten uit het 
noorden van het land hoofdzakelijk in het 
Radiotherapeutisch Instituut Friesland in 
Leeuwarden behandeld. Helaas worden de 
behandelingen met brachytherapie in het 
RIF dit jaar beëindigd en verwijzen we de 
patiënten nu door naar Deventer of Utrecht.

De behandeling van lokaal recidief 
prostaatkanker na in- of uitwendige 
bestraling wordt sinds 2007 in het UMCG 
uitgevoerd via een cryo ablatie. Er is hierbij 
onderzoek en ervaring opgedaan met het 
toepassen van de C11-choline PET/CT scan 
bij de selectie voor deze behandeling met 
goede resultaten. In de nabije toekomst 
zal de plaats van protonenbestraling bij 
prostaatkanker nader worden onderzocht in 
het UMCG.

Binnen het PCNN wordt de hormonale 
therapie, al dan niet met vroege 
chemotherapie gecombineerd, in alle 
deelnemende ziekenhuizen gegeven. 
Voor behandeling met abiraterone of 
enzalutamide kunnen patiënten in een 
aantal van de acht ziekenhuizen terecht. 
Het UMCG heeft tot op heden de RAD223 
behandelingen voor de deelnemende 
ziekenhuizen in het PCNN uitgevoerd. 
Het ligt in de verwachting dat in 2017 de 
RAD223 behandelingen ook in de Treant 
locatie Emmen plaats gaan vinden.

Hoe zit het met de rest van Noord-
Nederland?
Het Martini Ziekenhuis heeft in 2015 voor 
hun bestaande samenwerkingsverband 
met de Santeon Ziekenhuizen gekozen. 
Er bestaan langdurige contacten vanuit 
de IKNL consultaties met de Friese 
Ziekenhuizen en met de Isala Klinieken in 
Zwolle en Meppel. Zij worden als lokale 
partners gezien en praten met het PCNN 
weleens op verkennende basis over een 
eventuele interregionale samenwerking 
zoals bij de Prostaatpartners in zuidwest 
Nederland. Doel is om op deze wijze de 
kwaliteit van zorg bij prostaatkanker in 
Noord-Nederland ook op het hoogste 
niveau te krijgen en te houden en om actief 

Prof.dr. Igle Jan de Jong, 
UMCG Groningen 

Er is 

zorgvuldig 

gekeken naar 

waar de beste 

expertise en 

deskundigheid 

beschikbaar is.
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bij te dragen aan nieuwe ontwikkelingen via 
het wetenschappelijk onderzoek. Er wordt 
met zorgverzekeraars overlegd  over de 
mogelijkheid om het virtuele MDO van het 
PCNN te ondersteunen.

Waar moet zo’n lokale samenwerking aan 
voldoen?
Igle de Jong en Ineke Middelveldt zijn 
daar helder over. De allerbelangrijkste 
voorwaarde om iets dergelijks tot stand 
te brengen is een goede onderlinge 
vertrouwensbasis en open communicatie. 
Het plan moet echt gedragen worden 
door de organisatie en ook het bestuur. 
De zorgprofessionals worden er alleen 
maar sterker van, geen van hen verliest 
iets. Het is ook van belang om vooraf 
duidelijke grenzen te stellen en af te spreken 
waar eventuele breekpunten liggen. Het 
realiseren van zo’n samenwerking wordt 

lastiger doordat sommige specialisten 
zelfstandig zijn en andere in loondienst, dat 
wil nog weleens wringen.

Hoe vindt ‘de patiënt’ het functioneren 
van het PCNN tot nu toe?
Er heeft nog geen tevredenheidsonderzoek 
plaatsgevonden of een spiegel-conferentie 
waarop wij dat rechtstreeks hadden kunnen 
vernemen. Maar er zijn ons tot op heden 
geen klachten bekend. Iemand die voor 
een betere kwaliteit behandeling naar een 
ander ziekenhuis moet heeft daar altijd mee 
ingestemd. n

Ter afsluiting: wij van Nieuws vinden de 
vorming van PCNN een lovenswaardig 
initiatief waar de patiënten in Noord-
Nederland beslist baat bij zullen hebben. 

WILT U ONS HELPEN?
Zet uw talenten en 

een deel van uw tijd in 

als vrijwilliger voor PKS

www.prostaatkankerstichting.nl/vacature
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 Ad Sitsen

Enkele maanden geleden verscheen 
in Medisch Contact, het blad van de 
artsenorganisatie KNMG, een artikel 
met de titel ‘Androgeendeprivatie 
geassocieerd met dementie’.

Veel mannen met prostaatkanker worden 
behandeld met hormonen, dat wil 
zeggen een zodanige behandeling dat 
de bloedconcentraties van mannelijke 
geslachtshormonen (androgenen) tot 
zeer lage waarden dalen. Door deze 
androgeendeprivatie word de groei van 
de prostaatkanker (die voor zijn groei de 
androgenen nodig heeft) in belangrijke 
mate geremd. Maar word je daar dan 
dement van? Laten we eens kijken naar 
de onderliggende gegevens.

Het artikel in Medisch Contact gaat 
over een publicatie in het Amerikaanse 
vakblad JAMA Oncology in 2016. 
De onderzoekers hebben gegevens bij 
elkaar gezocht van alle patiënten met 
prostaatkanker uit de periode 1994-2013 
van wie voldoende gegevens beschikbaar 
waren: 9272 mannen (gemiddeld 67 jaar). 

Bij de mannen die met hormoontherapie 
werden behandeld bleek na vijf jaar 
dementie ongeveer twee keer vaker 
voor te komen dan bij de mannen die op 
andere wijze of niet werden behandeld. 

Groot verschil
Bij de analyse werd rekening gehouden 
met leeftijd, roken en andere zaken die 
met het ontstaan van dementie te maken 
kunnen hebben. Vooral bij 70-plussers 
was het verschil groot: na vijf jaar 13,7 
procent in vergelijking met 6,6 procent 
bij leeftijdsgenoten zonder hormonale 
therapie. De onderzoekers voegden 
er meteen aan toe dat patiënten die 
worden behandeld met hormonale 
therapie niet meteen deze behandeling 
moeten staken: er is nog meer onderzoek 
nodig om deze resultaten te bevestigen – 
of te weerleggen.
  
Zijn er in de wetenschappelijke literatuur 
nog meer gegevens over dit mogelijk 
verband tussen hormonale therapie 
en dementie te vinden? Het antwoord 
is ja. In een soortgelijk onderzoek in 
Taiwan, ook gepubliceerd in 2016, werd 
zo’n verband niet gevonden. In andere 
onderzoeken werd weer wel een verband 
gevonden tussen hormonale therapie en 
de kans op de ziekte van Alzheimer, een 
vorm van dementie. 

Er is  nog wel een en ander onduidelijk 
maar deze gegevens kunnen in de 
toekomst een rol gaan spelen bij de 
beslissing om wel of niet hormonale 
therapie te ondergaan. n

Vooral bij 
70-plussers 

was het 
verschil 

groot

Dementie 
door 
hormoon-
behandeling 
bij prostaat-
kanker?
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 Matt Dings

Daar zaten we dan, vijftig mannen van boven 
de vijftig met allemaal hetzelfde probleem: 
prostaatkanker. Plus een aantal echtgenotes 
die indirect met hetzelfde euvel kampten. 
Er was maar één aanwezige zonder die 
kanker en dat was de spreker, dr. Laurent 
Fossion, uroloog/oncoloog, gespecialiseerd in 
prostaatoperaties.

Ondersteund door een powerpointpresentatie 
gaf hij een exposé over de wijze waarop zijn 
ziekenhuis, het Máxima Medisch Centrum, de 
prostaatzorg had georganiseerd. Het leverde 
een geruststellend beeld op van moderniteit, 
kwaliteit en deskundigheid. Terwijl ik de 
passerende cijfers en beelden in me opnam, 
realiseerde ik me dat het zaaltje vol zat met 
de hoogstpersoonlijke ervaringen achter al die 
data, met de schok van de diagnose, de krater 
van onzekerheid, de angst, het verdriet, de 
aanhoudende onrust.

Rond deze tijd, vijf jaar geleden, werkte ik 
aan een egodocument voor het kerstnummer 
van HP/De Tijd, over hoe ik die zomer door 
prostaatkanker was overvallen. Het begon met 

onduidelijke klachten 
in, zeg maar, het 
vooronder. 
Het ging verder met 
een toucher en een 
dozijn biopten. 
En het mondde uit 
in de gevreesde 
diagnose: foute boel. 
Een paar weken later 
sneed genoemde dr. Fossion de foute boel uit 
mijn lichaam. Althans grotendeels – er bleken 
een paar lymfeklieren besmet. 
Ik was behandeld maar niet genezen.

Zien te overleven
Over het vervolg konden de vijftig mannen in 
het zaaltje meepraten. De bijkomende schade 
van de operatieve prostaatverwijdering. 
De effecten van de hormoonkuren die de 
resterende kankercellen koest moesten houden. 
Zien te leven met ongemakken, beperkingen 
en verlies. Zien te overleven, van controle 
naar controle. Zien goede moed te houden. 
Bijvoorbeeld door inspiratie op te doen in 
gesprekken met lotgenoten. Want een aantal 
van de aanwezigen in het zaaltje kende ik al 
van maandelijkse bijeenkomsten in De Eik, 
een Eindhovens inloophuis voor mensen 
met kanker en hun naasten. Dat waren vaak 
mooie sessies. De één leefde al twaalf jaar op 
hormonen, de ander 
had goede ervaringen 
met een nieuw medicijn, 
een derde tipte een 
bijzondere specialist, 
een vierde was blij zijn 
verhaal eens kwijt te 
kunnen en weer een 
ander kwam voor het 
eerst en laafde zich aan 
alle nieuws.

In de pauze begroetten kennissen elkaar. 
‘Leuk dat je er ook bent,’ zei iemand me,‘ 
alles goed?’ Ik knikte: ‘Het meeste wel.’ n

Josine Buiter is bekkenfysiotherapeut 
en heeft haar praktijk in Meppel

Column

Matt Dings

Foute boel

De schok van 
de diagnose, 
de krater van 
onzekerheid, 
de angst

9

Foto: Jos Lammers

Matt Dings werkte lang voor 
HP/De Tijd. Tegenwoordig 

beschrijft hij in een eigen blog 
wat hem zoal invalt, 
opvalt en overvalt.
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 Wim Nak

Op 6 december 2016 werd in Tilburg 
een symposium gehouden over samen 
beslissen. Arts en patiënt beslissen 
samen nadat er prostaatkanker is 
vastgesteld wat voor de patiënt 
de beste behandeling is. Daarvoor 
moet die patiënt er dan wel over 
kunnen meepraten. Daarvoor heeft hij 
informatie nodig. Die informatie 
kan vervat zijn in een keuzehulp. 
In het symposium werden de resultaten 
bekend gemaakt van het JIPPA 
onderzoek, waarin de effecten van 
drie bestaande keuzehulpen werden 
bestudeerd.

In Nijmegen is een keuzehulp ontwikkeld 
aan het Radboudumc, in Amsterdam 
bij het VUmc en in Tilburg bij het 
St. Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis. 
Die drie keuzehulpen vertonen uiteraard 
wel verschillen, maar meer nog 
overeenkomsten. Aan het onderzoek 
werd deelgenomen door zo’n 1.000 
patiënten, verdeeld over meer dan 40 
ziekenhuizen.

De algemene conclusie is dat het werken 
met een keuzehulp aanbeveling verdient 
en liefst zo snel mogelijk in heel ons land 
als norm zou moeten worden toegepast. 

Samen Beslissen
Werken 
met een 

keuzehulp 
verdient 

aanbeveling

Cartoon van Maarten Wolterink
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Wij allen weten dat de patiënt die voor het 
eerst verneemt dat hij prostaatkanker heeft 
daardoor zwaar geschokt is en even niet 
meer goed weet hoe het nu allemaal verder 
moet. Het helpt de patiënt als hij meteen 
in dat confronterende gesprek al informatie 
meekrijgt die hij na thuiskomst op zijn 
gemak mag bestuderen om er een tijdje 
later weer met de arts of verpleegkundige 
over te praten.

De keuzehulp werkt in twee richtingen. 
De patiënt leert wat zijn opties zijn, met 
inbegrip van de risico’s op bijwerkingen en 
kan daar goed over meepraten. En de arts 
leert beter hoe zijn patiënt in het leven staat 
en hoe hij tegen de mogelijke gevolgen van 
zijn ziekte aankijkt.

De geesten rijp maken
De zaal was gevuld met zo’n 200 
zorgverleners, urologen, verpleegkundigen, 
onderzoekers, zorgverzekeraars en 
patiëntvertegenwoordigers. Er werd 
gevraagd naar wat er in hun ogen nodig 
was om in het eigen ziekenhuis het gebruik 
van de keuzehulp in te voeren. Daar kwam 
uit dat de geesten daarvoor rijp gemaakt 
moeten worden, dat het moest worden 
ingepast in de protocollen en dat het zou 
helpen wanneer er een echte ‘voorvechter’ 
in het ziekenhuis kon worden gevonden.

Als patiënt zou je het liefste zien dat alle 
urologen een keuzehulp verstrekken direct 
al bij de diagnose. Er zijn ongetwijfeld 
patiënten die dat eigenlijk maar onzin 
vinden en het vervolg graag in het volste 
vertrouwen aan de dokter overlaten, maar 
er is een groeiende meerderheid die er de 
voorkeur aan geeft goed geïnformeerd te 
worden om aldus te kunnen meedenken en 
meebeslissen. Een keuzehulp is daarbij een 
prima hulpmiddel.

De in het St Elisabeth Tweesteden 
Ziekenhuis te Tilburg ontwikkelde keuzehulp 
is als enige interactief. De patiënt kan thuis 
op zijn eigen computer leren wat er voor 
hem aan mogelijkheden zijn, maar moet ook 
zelf aangeven wat zijn problemen zijn en 
hoe hij tegen de risico’s aankijkt. Aan hem 
wordt gevraagd wat hij belangrijk vindt en 
wat hij liefst zou willen vermijden. Na het 

bestuderen en invullen van de keuzehulp 
rolt er een samenvatting uit. 
Deze samenvatting is een prima basis 
voor het gesprek met de arts waarin zo 
mogelijk een gemeenschappelijk gedragen 
besluit wordt genomen over de voor die 
patiënt meest passende behandeling.

Teveel behandelingen
Kortom: het ‘Samen 
Beslissen’ is een goede 
zaak die breed gesteund 
wordt, ook door de 
zorgverzekeraars die 
graag waarborgen dat 
de best mogelijke zorg 
verleend wordt, maar 
vanuit een gezond 
kostenbewustzijn alleen 
dan wanneer die echt 
nodig is. Er worden ook 
in prostaatkankerland 
te veel behandelingen 
uitgevoerd. 
Behandelingen die geen 
overlevingswinst geven en met een beter 
inzicht voorkomen hadden kunnen worden, 
in het belang van het behoud van een 
goede kwaliteit van leven.

Als deelnemer aan het symposium was 
ik verheugd om te zien hoe groot de 
belangstelling is voor het fenomeen 
keuzehulp, ook vanuit de zorgverleners, en 
hoe enthousiast erop wordt gereageerd. 
Het zou mooi zijn wanneer zeer binnenkort 
de keuzehulp standaard tot 
de procedure behoort 
bij het aan de 
patiënt vertellen 
dat de diagnose 
prostaatkanker 
luidt. n

Samen Beslissen

Er is een 
groeiende 
meerderheid 
die er de 
voorkeur aan 
geeft goed 
geïnformeerd 
te willen 
worden
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Hoe gaat het met 
Karel Gooren nu?

 Wim Nak

In vorige nummers 
schreven wij in Nieuws 
over experimentele 
nucleaire behandelingen 
in Heidelberg. Aan de 
hand van de ervaringen 
van Karel Gooren, 
onze voormalige 
penningmeester, die in 
2016 met Actinium is 
behandeld. Maar hoe 
gaat het hem nu?

Hij is daar duidelijk over, met een dubbel 
gevoel. Zonder die behandeling zou hij nu 
waarschijnlijk niet meer geleefd hebben. 
Hij was destijds aan het afglijden met 
weinig perspectieven. Maar nu leeft en 
functioneert hij nog, alleen de bijwerkingen 
maken hem het leven nogal zuur.

Kortgeleden is in Heidelberg aangeboden 
om met een tweede serie Actinium te 
vervolgen, maar hij heeft zelf besloten te 
stoppen met Actinium, vooral vanwege die 
bijwerkingen. Op dit moment zorgen die 
bijwerkingen voor een nog maar nauwelijks 
functionerende smaak en slecht werkende 
speekselklieren zodat hij ’s nachts elke 
twee uur met gel en water aan de gang 

moet om zijn mond te bevochtigen. 
Dat slaapt niet best en hij is dan ook 
hondsmoe. Bij een tweede serie 
Actinium behandelingen valt o.a. totale 
monddroogheid te verwachten en dat is 
voor hem een kwaliteitsgrens.

Die moeheid wordt mede veroorzaakt 
door verslechterde bloedwaarden. Naast 
de stijgende waarde van PSA, zijn ook de 
AF, LDH en lymfocyten niet in het gareel te 
krijgen. ‘Ook stimuleert de actinium niet 
bepaald de activiteit van het beenmerg, 
maar er is nog altijd hoop en enig uitzicht’ 
zegt Karel.

Uitzicht
Een alternatief waaraan men in Heidelberg 
dacht was het nu eventueel opstarten van 
een Lu-PSMA of Y-PSMA behandeling, 
omdat deze wel minder actief zijn dan 
actinium, maar ook beter verdragen 
zouden kunnen worden. In Nijmegen heeft 
Karel deze suggestie besproken met
Prof. Gerritsen, maar die gaf aan dat er 
op zijn vroegst pas tweede helft 2017 
in Nijmegen een numeriek beperkte 
experimentele nucleaire behandeling 
aangeboden kan worden.

Professor Gerritsen heeft nu, rekening 
houdend met een vermoedelijk ook 
aanwezig uitgezaaid niercelcarcinoom, 
besloten om snel immunotherapie op 
te starten, op basis van nivolumab, met 
de hoop dat deze de ziekte tijdelijk kan 
stabiliseren. Nivolumab is ook een 
anti-PD-1 behandeling (vergelijkbaar 
aan pembrolizumab).

Wij van Nieuws hopen nog lang verslag 
uit te mogen brengen van 
Karels ervaringen. n

Karel in Frankrijk aan 
een frisse salade 

Met echtgenote 
Nelleke in Ischl
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 Ad Sitsen

Prostaatkanker kan aan de hand van 
verschillende individuele kenmerken op zeer 
uiteenlopende manieren worden behandeld. 
In NIEUWS zijn nog niet zo lang geleden 
cryoablatie (juni 2016) en prostaatoperatie 
met de robot (september 2016) aan de 
orde geweest. In dit nummer besteden we 
aandacht aan de rol van chemotherapie bij 
de behandeling van prostaatkanker.

Chemotherapie is een behandeling met 
geneesmiddelen die 
tumorcellen in het lichaam 
doden of de groei ervan 
remmen. Deze middelen 
noemt men meestal 
cytostatica maar ook wel 
chemotherapeutica of 
oncolytica. 
Het Farmacotherapeutisch 
Kompas gebruikt de naam 
cytostatica en daarom gebruiken we hier 
ook deze naam. Indien chemotherapie 
na een operatie wordt gegeven spreekt 
men van adjuvante chemotherapie. Soms 
wordt chemotherapie vóór de operatie 
toegepast; in zo’n geval spreekt men van 
neoadjuvante chemotherapie. Deze vormen 
van chemotherapie worden bij de behandeling 
van prostaatkanker tot dusver niet toegepast. 
Chemotherapie bij prostaatkanker is doorgaans 
alleen aan de orde indien de hormonale 
behandeling is ‘uitgewerkt’ en men - zoals dat 
heet – castratie-resistent is geworden. 

Ook werd wel de termen ‘hormoon-refractair’ 
en ‘hormoon-resistent’ gebruikt. Er is sprake 
van een stijging van de PSA-waarden tijdens 
de behandeling met hormonen.

Soms ernstige bijwerkingen
Er zijn vele verschillende soorten cytostatica 
met heel verschillende indicaties en tevens 
zeer verschillende bijwerkingen. Vooral 
door de soms ernstige bijwerkingen zoals 
misselijkheid, braken, kaalheid, remming van 

de aanmaak van witte en andere 
bloedcellen en zo voorts heeft 
chemotherapie een slechte naam 
gekregen. Toch geeft niet elke vorm 
van chemotherapie zulke ernstige 
en belastende bijwerkingen. En in 
toenemende mate zijn er middelen 
die men kan toepassen om de 
bijwerkingen te verminderen.
We lichten in dit artikel de twee 

middelen eruit die bij prostaatkanker worden 
toegepast. 
Het gaat om docetaxel en cabazitaxel.

Docetaxel is een middel uit de groep van 
de taxanen dat de celdeling remt. Het is in 
Nederland geregistreerd voor toepassing 
bij de behandeling van borstkanker en 
nog enkele andere soorten kanker en ook 
voor de behandeling van castratie-resistent 
prostaatkanker in combinatie met 
prednis(ol)on. Het wordt intraveneus 
toegediend. Een belangrijke en bij meer 

Chemotherapie 
en prostaatkanker

In toenemende 
mate zijn er 

middelen om de 
bijwerkingen te 

verminderen
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dan 10% van 
de patiënten 

voorkomende 
bijwerking is 

remming van de 
aanmaak van 
verschillende 
bloedcellen en bloedplaatjes. 
Ook kunnen onder meer 
afwijkingen van zenuwen in armen 
en benen, maagdarmstoornissen 

en overgevoeligheidsreacties 
optreden.

Cabazitaxel (merknaam Jevtana®) 
is verwant aan docetaxel en werkt 

op ongeveer dezelfde wijze. Het is in 
Nederland geregistreerd voor toepassing 
bij hormoon-refractair gemetastaseerd 
prostaatcarcinoom, in combinatie met 
predniso(lo)n, na voorgaande behandeling 
met docetaxel. Cabazitaxel wordt net als 
docetaxel intraveneus toegediend.
De bijwerkingen komen in grote trekken 
overeen met die van docetaxel.

Langere overleving
Een belangrijk vraag is natuurlijk – gelet 
op de ernstige bijwerkingen die zich 
kunnen voordoen – wat je als patiënt 
eigenlijk hebt aan de toepassing van 
chemotherapie. Reeds geruime tijd geleden 
is in verschillende klinische onderzoeken 
(TAX-327 en SWOG 9916) gevonden 
dat patiënten met uitgezaaide castratie-
resistente prostaatkanker (mCRPC) die 
werden behandeld met docetaxel een 
langere overleving hadden (zo’n twee tot drie 
maanden) dan patiënten die met een andere 
vorm van chemotherapie (mitoxantron) 
werden behandeld. In het andere onderzoek 
vergeleek men docetaxel met andere 
middelen maar de uitkomsten waren 
ongeveer dezelfde als die van het eerste 
onderzoek. Behandeling met cabazitaxel 
geeft in grote trekken dezelfde resultaten. 
Door de komst van middelen als abirateron 
(Zytiga®) en enzalutamide (Xtandi®) is het 
aantal mogelijkheden voor de behandeling 
verder toegenomen en er zijn belangrijke 
aanwijzingen dat vroegtijdige toepassing 
van chemotherapie de vooruitzichten verder 
verbetert. De resultaten van de klinische 
onderzoeken met de namen CHAARTED en 
STAMPEDE wijzen duidelijk in die richting.  

Uit de resultaten van de 
zogenoemde CHAARTED-
trial waarin behandeling 
met hormonen die de 
werking van testosteron 
tegen gaan (androgeen 
depletie therapie of ADT) in 

combinatie met docetaxel werd vergeleken 
met behandeling met ADT alleen is 
onomstotelijk gebleken dat de combinatie 
een grote verbetering van de overleving van 
de mannen met uitgezaaide prostaatkanker 
oplevert. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij 
790 mannen en de gemiddelde overleving 
werd met ongeveer 1,5 jaar verlengd. Dit 
CHAARTED-onderzoek is erg belangrijk 
voor de dagelijkse gang van zaken bij de 
behandeling van mannen met uitgezaaide 
prostaatkanker want het betekent dat 
de vroegtijdige (dat wil zeggen voor dat 
het stadium van de castratie-resistentie is 
ontstaan) toepassing van chemotherapie met 
docetaxel een groot overlevingsvoordeel 
oplevert. 

Het andere eerder genoemde onderzoek, 
de STAMPEDE-trial, bevestigde de resultaten 
van het CHAARTED-onderzoek. Met zes 
kuren docetaxel vond men in de gehele 
onderzochte groep patiënten die met 
de combinatie werden behandeld, een 
overlevingsvoordeel van 10 maanden. In 
de groep met uitgezaaide ziekte was de 
overleving zelfs 22 maanden langer dan die 
in de groep die hormonale behandeling 
kreeg.

Belangrijk overlevingsvoordeel
STAMPEDE is een groot Engels onderzoek 
met verschillende vormen van behandeling 
bij inmiddels meer dan 7.000 patiënten dat 
begon in 2005. De zes kuren chemotherapie 
met docetaxel leveren een belangrijk 
overlevingsvoordeel op. Het lijdt geen 
twijfel dat de uitkomsten van CHAARTED en 
STAMPEDE uitermate belangrijk zijn en grote 
verbetering betekenen voor de behandeling 
van mannen met uitgezaaide prostaatkanker. 
Ook in de herziening van de richtlijn voor 
de behandeling van prostaatkanker van 
de Nederlandse Vereniging voor Urologie 
zullen deze gegevens worden verwerkt en de 
gangbare behandeling in belangrijke mate 
gaan veranderen. n

Chemotherapie is 
doorgaans alleen aan 

de orde indien de 
hormonale 

behandeling is 
‘uitgewerkt’

Er zijn 
belangrijke 

aanwijzingen 
dat 

vroegtijdige 
toepassing 

van chemo-
therapie de 

vooruit-
zichten 

verbetert.
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 Caroline Beijer

Als je klaar bent met je behandelingen en 
te horen krijgt dat de kanker weg is, is de 
logische gedachte dat je dan weer verder 
kunt met je leven. Helaas blijkt dat vaak niet 
zo eenvoudig. Veel mensen hebben nog lange 
tijd last van vermoeidheid, somberheid en 
angst, waardoor ze grote moeite hebben om 
bijvoorbeeld hun werk, hobby’s of rol in het 
gezin weer op te pakken.

Toeval
Bij toeval wordt in januari 2015 bij 
René Stikvoort, dan 51 jaar, prostaatkanker 
geconstateerd. Zijn werkgever biedt de 
mogelijkheid om af en toe een medisch 
onderzoek (bloedwaarden en conditietest) te 
laten uitvoeren, en daarbij blijkt dat de verder 

kerngezonde René een PSA van 9,9 
heeft. Na vervolgonderzoek is de conlusie: 
prostaatkanker (Gleason 10) met uitbraak tot 
in een zaadblaas. De voorgestelde therapie is 
35 bestralingen, 7 weken achter elkaar, en 3 
jaar hormoonbehandeling (later teruggebracht 
tot 18 maanden). Het blijkt te werken, want 
na de bestralingen is de PSA tot onder de 
detectiegrens gedaald. Fantastisch! 
Na alle ziekenhuisopnamen, spanningen, de 
bestralingen en nu de goede uitslag wil René de 
draad van zijn leven weer oppakken. De therapie 
heeft echter niet alleen de kankercellen gedood, 
maar ook zijn conditie zwaar ondermijnd. 
Bovendien zijn er de bijwerkingen van de 
hormoonbehandeling, die als zeer pittig worden 
ervaren. ‘Ik wilde weer werken en sporten. En ik 
wilde weer leuke dingen doen met echtgenote 
en kinderen, en zoals ik gewend was activiteiten 

ONCOLOGISCHE REVALIDATIE 
kan patiënten helpen hun leven weer 
op te pakken

Eigen foto 
René Stikvoort



met vrienden ondernemen. Dat lukte 
allemaal niet, omdat ik ontzettend moe 
was. Ik had verwacht dat het steeds beter 
met me zou gaan, maar ik kreeg vaak een 
terugval. Dat frustreerde me mateloos.’

Klaar en dan?
‘Je wordt uit het ziekenhuis losgelaten. 
De behandelingen zijn klaar en dan moet 
je zelf weer verder.’, vervolgt René.’En ik 
probeerde ook zelf wel te sporten, en met 
een groep, net als voor de bestralingen en 
hormonen, maar ik deed maar wat. 
En vaak deed ik niets, omdat het gewoon 
niet ging. Ik had echt de behoefte om 
gestructureerd met mijn herstel bezig te 
zijn, en om handvatten te krijgen: wat 
werkt wel en wat niet.’

Hij las over een nieuw 
revalidatieprogramma voor ex-
kankerpatiënten in het Rijnlands 
Revalidatie Centrum in Leiden. Een team 
van o.a. revalidatiearts, fysiotherapeut, 
ergotherapeut, diëtist en psycholoog 
heeft een programma voor vijf uur 
per week gedurende twaalf weken 
opgesteld. Het programma bestaat uit 
trainingen, groepsbijeenkomsten en 
individuele therapie. Begin vorig jaar, 
dus een jaar na de diagnose, heeft René 
het revalidatieprogramma gevolgd. Het 
meeste profijt heeft hij gehad van het 
persoonlijke trainingsschema: overdag, 
wanneer je nog een beetje energie 
hebt, sporten onder begeleiding, zowel 
conditie- als krachttraining. Maar ook: 
leren dat je naar je lichaam moet luisteren, 
en keuzes maken en activiteiten doseren. 
Bij het revalidatietraject ben je twaalf 
weken achter elkaar heel intensief bezig 
met diverse lichamelijke en psychische 
aspecten rondom je herstel. Allerlei vragen 
die opdoemen kun je zo snel beantwoord 
krijgen. Een heel verschil met de gang van 
zaken buiten het revalidatietraject: de tijd 
in de spreekkamer met de specialist is kort; 
je staat heel snel weer buiten en daarna 
komen vragen, waar je mee blijft zitten.

Positief
Alles bij elkaar genomen is René Stikvoort 
heel positief over de oncologische 
revalidatie. Dat zijn kleine groep vooral 

uit vrouwen van 70 jaar en ouder bestond 
was natuurlijk wel OK, maar deelname 
van meer mannen, en dan vooral van zijn 
leeftijd, had nog meer herkenning kunnen 
geven. Hij is er van overtuigd dat veel 
kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten 
baat kunnen hebben bij deze vorm van 
(na)zorg.

Lectoraat Functioneel herstel bij kanker
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ex-
kankerpatiënten een stuk sneller herstellen 
als ze de juiste nazorg krijgen. Maar ook 
voorafgaand aan de behandeling, m.a.w. 
meteen na de diagnose, en tijdens de 
behandelingen kan een goede mentale en 
fysieke conditie behulpzaam zijn.

Martijn Stuiver, fysiotherapeut en 
onderzoeker bij het Antoni van 
Leeuwenhoek, besprak dit onlangs 
in een radiointerview. ‘We hebben 
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recent onderzoek gedaan naar het effect van 
een begeleid-beweeg-programma door een 
geschoolde fysiotherapeut op het doorstaan van 
de chemotherapie. Hebben de mensen minder 
klachten; maken ze de chemotherapie beter af; 
zijn ze sneller weer aan het werk? 
Het antwoord op al die vragen is: ‘Ja’. Wat precies 
de werkingsmechanismen zijn is nog een beetje 

onduidelijk. Maar het is zeker zo, dat mensen 
veel spiermassa verliezen door de ziekte, door 
de behandeling en door gedrag zoals inactiviteit 
en slecht eten. Daar moet je dus actief bij 
ondersteunen. Zo is het inmiddels duidelijk dat 
overlevenden van prostaatkanker en mannen die 
hiervoor behandeld worden, veel baat kunnen 
hebben bij lichaambeweging, in het bijzonder 
krachttraining. De negatieve effecten van de 
behandeling op onder meer spier- en botmassa, 
maar ook vermoeidheid, kunnen hiermee worden 
verminderd.’

Toch komen veel patiënten nog niet tijdig op de 
juiste plek voor ondersteunende zorg. ‘Patiënten 
weten vaak niet wat er allemaal beschikbaar is en 
dokters hebben vaak niet de tijd of het bewustzijn 
om dat ter sprake te brengen’, aldus 
Martijn Stuiver. ‘Er worden nu wel initiatieven 
ontplooid om dit te verbeteren, zoals de 
verwijsgids van het IKNL.’

Om meer inzicht te krijgen in welke interventies 
werken en bij welke patiënten, is recent aan de 
Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met 
AMC, VUmc, AvL, en het Nederlands Paramedisch 

Instituut een lectoraat in het leven geroepen. 
Martijn Stuiver is de eerste lector ‘Functioneel 
herstel bij kanker’. Hij meent dat ‘evidence 
based’ nazorg en revalidatie als standaard 
onderdeel van het hele oncologische 
behandelpakket beschouwd moeten worden. 
‘Je kunt toch eigenlijk moeilijk zeggen: we 

hebben de kanker wegbehandeld, of, we 
krijgen de kanker niet definitief weg, maar 

behandelen wel, en wat alle bijeffecten betreft 
moet u maar zien hoe u dat oplost.’

Verwijsgids
Verschillende ziekenhuizen en revalidatie-
centra bieden oncologische revalidatie-
programma’s aan, te vinden via o.a. 
www.verwijsgidskanker.nl van IKNL. 
De programma’s zijn deels op maat samengesteld, 
met onderdelen als fysieke training, voedings- 
en dieetadvies, energieverdeling, psychosociale 
begeleiding en psycho-educatie (over het 
verwerken van de ziekte en de gevolgen). 
Bij verwijzing door huisarts of medisch specialist 
wordt de revalidatie vergoed vanuit de 
basisverzekering.

Oncokompas
Voor mensen die thuis zelf aan de slag willen, 
heeft het VUmc het ‘Oncokompas’ ontwikkeld, 
zie www.oncokompas.nl. Deze digitale hulp geeft 
aan de hand van op de computer ingevulde 
vragenlijsten adviezen en suggesties over 
psychosociale gevolgen, over leefstijl (voeding, 
alcohol, roken, bewegen, stress) en over 
levensvragen. Het Oncokompas wordt vergoed 
vanuit het basispakket. n

Bronnen: Rijnlands Revalidatie Centrum, RRC
BNR Beter radio-uitzending, 13 februari 2017.
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Half november heeft een kleine dele-
gatie van ProstaatKankerStichting.nl 
en Blue Ribbon met een betrokken 
uroloog een bezoek gebracht aan 
Paramaribo om daar aandacht te 
vragen voor o.a. de prostaatkanker-
problemathiek in Suriname.

Wij hebben met elkaar 
een ziekenhuis bezocht 
in Paramaribo, een 
voorlichtingsavond 
georganiseerd voor 
prostaatkankerpatiënten 
en hun familieleden, een 
radio- interview gegeven 
en gekeken naar verdere 
samenwerking tussen PKS 
en PKS –Suriname. Ook 
hebben wij gezocht naar 
mogelijkheden om een 
Blue Ribbon-Suriname op 
te richten. Awareness is 
tenslotte onze missie wat 
veel levens kan redden 
van mannen, ook in 
Suriname. Het was een 
intensieve week met heel 
veel indrukken van vooral 
welwillende mensen en 
lotgenoten die ons een 
warm hart toedragen.

Prostaatkanker verbindt 
lotgenoten, familieleden, 
medisch specialisten en 
wij als ideologen van 
Blue Ribbon en PKS. Wij 
hebben tenslotte allemaal 
hetzelfde doel, het vinden 
van een remedie tegen 

deze ingrijpende ziekte. Ik was heel erg 
onder de indruk van vooral alle inzet en 
vriendschap van de mensen die wij  in 
die week zijn  tegengekomen en het 
heeft mijn ogen nog meer doen openen 
dat Blue Ribbon en PKS hand in hand 
moeten strijden tegen prostaatkanker. 
Blue Ribbon voor de gezonde man en 
PKS voor de mannen met prostaatkanker.

Suriname is een prachtig land en de 
moeite waard voor een kort bezoek 
of een vakantie. De bevolking is heel 

gastvrij en wij voelden ons meer dan 
welkom.

Taxusblaadjes voor het goede doel.
Half januari bezocht ik als voorzitter 
van Blue Ribbon de Amsterdamse 
begraafplaats ‘De nieuwe Ooster”. 
Ik mocht daar een cheque in ontvangst 
nemen van het comité van 
‘Het arboretum De Nieuwe Ooster’. 
Afgelopen zomer hadden vrijwilligers 
taxusblaadjes geplukt voor het goede 
doel. Van taxus maakt men medicijnen 
tegen kanker. Blue Ribbon was o.a. 
de stichting waar de opbrengst van 
ingeleverde taxus naar toe ging. Ook 
daar werd ik ontvangen door bevlogen 
mensen die ons graag steunen in 
onze missie. Ik kreeg een rondleiding 
over deze uitgestrekte en prachtige 
begraafplaats in Amsterdam-Oost.

Terwijl wij daar rondreden moest ik 
denken aan onze reis in Suriname. 
Een hele andere vegetatie, met hele 
andere mensen en een hele andere 
omstandigheid, maar wel dezelfde 
inzet en vriendschap van mensen en 
lotgenoten die Blue Ribbon en PKS een 
warm hart toedragen. Verbinding, inzet 
en vriendschap gericht op hetzelfde 
doel in twee verschillende continenten.  
Die verbondenheid die ik tijdens 
beide bezoeken zag in korte tijd, voelt 
voor Blue Ribbon als een steun in de 
rug bij het uit de wereld helpen van 
prostaatkanker.

Weer een beetje terug in Suriname
De Nieuwe Ooster is echt een hele 
mooie begraafplaats. De moeite waard 
om een keer te bezoeken. Inmiddels heb 
ik mij aangemeld als vrijwilliger om eind 
augustus  te helpen met de plukactie 
2017 van taxusblaadjes voor het goede 
doel. Door de zwoele zomerwarmte in 
augustus en aan het werk met al die 
vrijwilligers in de groene oase de 
Nieuwe Ooster voel ik mij waarschijnlijk 
weer een beetje terug in Suriname. n

Huib van Santen
Voorzitter Stichting Blue Ribbon

Huib van Santen

Suriname 
en Nieuwe 
Ooster

Wij hebben 
tenslotte 
allemaal 

hetzelfde 
doel
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Antwoordnummer 4171
3500VB  UTRECHT

Postzegel niet 
nodig

Nalaten aan 
ProstaatKankerStichting.nl
Erfstelling
U vindt dat ProstaatKankerStichting.nl (PKS) heel belangrijk werk 
doet en wilt graag ook na uw leven de PKS steunen.
Naast uw familieleden kunt u in uw testament ook goede doelen 
zoals de PKS als (gedeeltelijk) erfgenaam benoemen. U kunt 
bijvoorbeeld bepalen in uw testament dat drie familieleden ieder 
25 procent van uw nalatenschap ontvangen en dat de overige 
25 procent van uw nalatenschap naar de PKS gaat. Dan ontvangt 
de PKS 25 procent van de opbrengst van al uw bezittingen. Vrij van 
successierechten.

Legaat
Een andere optie is om een vast geldbedrag na te laten aan de PKS. U kunt dit regelen 
door een afspraak met uw notaris te maken. Uw notaris zal dan een beschikking opnemen 
in uw testament waarin staat dat na uw overlijden een bepaald geldbedrag toekomt aan 
de PKS. Zo’n beschikking noemt men en legaat. Omdat de PKS een goed doel is, is dit 
legaat vrij van successierechten.

De PKS steunen zonder het magazine te ontvangen
Enkele lezers vinden het ontvangen van het tijdschrift nogal confronterend, bijvoorbeeld 
omdat het lang geleden is dat zij ziek waren. Maar zij staan nog wel achter de 
doelstellingen van de PKS. Het is ook mogelijk om donateur van de PKS te zijn, 
zonder het tijdschrift te ontvangen.

U kunt dan ook een ander bedrag geven dan de minimumbijdrage van € 30,--. 
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat 
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl. n

STEUN ONS EN 
WORD DONATEUR

Met de steun van donateurs kan 
ProstaatKankerStichting.nl zich 

nóg beter inzetten voor de 
belangen van prostaatkanker-

patiënten. 

Voor een minimale bijdrage van 
€ 30,00 per jaar word je donateur 

van de stichting en krijg je het 
Prostaatkankerlogboek. 

Vul de antwoordkaart in en stuur 
deze op (postzegel niet nodig)

ING Bankrekening nr. 
NL90INGB0006206109
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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.

Maureen van Brandenburg (masterstudent) onderzoekt voor haar scriptie de voorkeuren 
van prostaatkankerpatiënten binnen een Shared Decision-making tool (keuzehulp), die 
toekomstige patiënten zou kunnen gaan helpen bij gedeelde besluitvorming over hun 
behandeling. Deze tool wordt op dit moment ontwikkeld door het bestralingsinstituut 
Maastro Clinic in Maastricht. Deze keuzehulp onderscheidt zich van andere keuzehulpen 
doordat ze interactief is en dan uitgaat van het specifieke risicoprofiel van de patiënt en 
ook omdat die keuzehulp voor iedereen in het land toegankelijk is.

Zij zoekt ex-patiënten die deel willen nemen aan ons onderzoek. Deelname aan het 
onderzoek houdt in dat men wordt uitgenodigd voor een interview, waarbij wordt 
besproken hoe men de behandeling van prostaatkanker en de begeleiding daarbij heeft 
ervaren. De plaats waar de interviews worden gehouden kan nader worden bepaald.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij: Maureen van Brandenburg, 
per e-mail m.vanbrandenburg@student.maastrichtuniversity.nl 
of per telefoon : 06-46554121

Oproep onderzoek 
keuzehulp

Naam     Voorletters         m/v*

Adres    

Postcode plaats

Telefoonnummer   E-mailadres

Geboortedatum   Beroep

Van ProstaatKankerStichting.nl gehoord via

Meldt zich aan als lotgenoot/donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige 
bijdrage geldt van minimaal €30,=. Graag de bijdrage overmaken op rekening 
NL90INGB0006206109 t.n.v. ProstaatKankerStichting.nl te Utrecht.

Ondergetekende verleent hierbij eenmalige machtiging om van zijn/haar IBAN 

nummer     een bedrag van   (minimaal € 30,00) 

af te schrijven.

Datum:     Handtekening
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De eerste editie van het prostaatkankerlogboek dateert uit 2009. 
Al onze donateurs hebben hun exemplaar van het  logboek ooit gratis gekregen. 
Omdat zij toen al donateur waren of omdat zij het later werden.

Sindsdien is er veel veranderd op het gebied van 
prostaatkanker. Daarom heeft de PKS besloten om 
een grondige revisie van het logboek te verzorgen. 
Dit is inmiddels gelukt, onder leiding van
Pieter van Zanten, destijds voorzitter van de PKS. 
Het nieuwe logboek (de 5e sterk gewijzigde herdruk) 
is nu verkrijgbaar. Onderdeel daarvan vormt een 
tabellenboekje, dat eenvoudig in de binnenzak kan 
worden meegenomen naar een volgend consult bij uw 
specialist. Nieuwe donateurs ontvangen dan voortaan 
het vernieuwde logboek.

Het kan zijn dat u zelf ook belangstelling 
heeft voor deze nieuwe editie van het 
logboek. Het bestuur hecht er waarde aan dat alle 

donateurs actueel geïnformeerd zijn over de ziekte en de behandeling daarvan. 
Om die reden heeft het besloten, dat bestaande donateurs het nieuwe logboek 
kunnen bestellen bij het secretariaat voor de speciale prijs (kostprijs) van slechts 
€ 10,00 incl. verzendkosten. In de winkel kost het logboek € 22,00.

Besteladres: e-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl 

Tekstaanpassing (corrigendum) in het Prostaatkankerlogboek 

Pagina 134
ANTI-ANDROGEEN
De tweede groep medicijnen die chemische castratie 
veroorzaken, zijn de anti-androgenen. Deze middelen 
remmen de werking van testosteron en blokkeren 
de androgeenreceptoren. Testosteron bindt zich 
aan prostaatcellen en -kankercellen en geeft dan 
het signaal af dat die cellen moeten groeien. 
Anti-androgenen binden aan dezelfde cellen, en 
zorgen ervoor dat er signalen tot groei worden 
afgegeven. Deze zin is niet juist daar moet staan; 
‘Anti-androgenen binden aan dezelfde cellen 
en voorkomen dat er signalen tot groei worden 
afgegeven.’

Pagina 130
In het groene tekstvlak staat vermeld: 
De beschrijving van die studies vind je 
“achteraan in dit hoofdstuk”, maar dat moet zijn;
De beschrijving van die studies vind je “op pagina 144”.

‘Het prostaatkankerlogboek 
sterk vernieuwd en verbeterd’



 Harm Kuipers

Het symposium was bestemd voor 
professionals werkzaam in de 
oncologische zorg. De ruim 200 
bezoekers bestonden uit onder 
andere oncologisch verpleegkundigen, 
fysiotherapeuten, diëtisten en 
onderzoekers.

In de ochtend waren er enkele plenaire 
lezingen en in de middag parallel 
workshops.

Een belangrijk doel van de 
bijeenkomst was om informatie 
te geven over wat wetenschappelijk 
bewezen is en wat op fictie, geruchten 
en (bij)geloof berust.

Prof. Ellen Kampman, onderzoeker en 
voedingsdeskundige van de Universiteit 
van Wageningen opende het symposium. 
Zij gaf aan dat bekende risicofactoren 
voor het krijgen van kanker onder 
andere overgewicht, weinig bewegen en 

SYMPOSIUM 
‘VOEDING, BEWEGEN 
EN KANKER’

Veelal wordt 
gedacht dat 
vitamine 
preparaten 
onschuldig 
zijn
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inadequate voeding zijn. Ongeveer 50% van de 
mensen gebruikt een of meerdere supplementen, 
terwijl de basisvoeding feitelijk vaak onvoldoende 
is. Zo haalt slechts 5-10% van de mensen de norm 
voor groente en fruit.

Grapefruit en geneesmiddelen
Prof. Mathijssen, oncoloog aan het Erasmus MC 
in Rotterdam gaf een boeiende lezing over de 
rol van voeding in verschillende fases van de 
ziekte. Ofschoon roken geen voeding is, is uit 
onderzoek gebleken dat roken de concentratie 
van het werkzame bestanddeel van enkele soorten 
chemo kan verlagen, waardoor de effectiviteit 
kan afnemen. De concentratie van sommige 
chemobehandelingen kan ook door bepaalde 
voedingsproducten worden beïnvloed. Zo kan 
grapefruit in de lever bepaalde enzymen remmen, 
waardoor de afbraak van geneesmiddelen 
vertraagt en de concentratie van medicijnen in 
het lichaam soms tot giftige concentraties kan 
stijgen. Daarom wordt bij chemo ook aangeraden 
om minimaal 24 uur voor tot 24 uur na chemo 

geen grapefruit of grapefruitsap te gebruiken. 
Een verlaging van de concentratie van 

werkzame medicijnen kan worden 
gezien door gebruik van 

extracten van Sint Janskruid. 
Dit kan tot minder klachten 

over bijwerkingen leiden, 
maar ook tot minder 
werkzame dosis en dus 
lagere effectiviteit.

Visolie en chemo
Een veel gebruikt 
middel bij kanker 
is cannabisolie. 
Ofschoon mensen 

zich er soms prettiger 
bij voelen is er helaas 

nog weinig onderzoek 
beschikbaar, zodat er op dit 

moment nog geen adviezen 
gegeven kunnen worden over 

het wel of niet gebruiken van dit 
middel.

Een ander frequent gebruikt supplement in de 
oncologie is visolie. Visolie kan echter het effect 
van platina bevattende chemo tegenwerken 
(bijv carboplatine, cisplatine). Daarom wordt 
gebruik van visolie supplementen tijdens chemo 

afgeraden 24 uur voor tot 24 uur na de chemo.
Omdat veelal wordt gedacht dat vitamine 
preparaten onschuldig zijn, worden ze heel veel 
gebruikt. Echter bij verschillende preparaten is de 
dosering van bepaalde vitamines zo hoog 
dat ze juist schadelijke effecten kunnen hebben.

Om ongewenste effecten van voeding en 
supplementen op de behandeling te
voorkomen wordt aangeraden om het gebruik 
van supplementen en wat minder gewone 
voedingsmiddelen altijd te melden aan de 
behandelaar. Bij twijfel altijd de behandelaar 
vragen of het gebruik van bepaalde 
supplementen of producten kwaad kan of niet. 

Smaakaanpassingen en genieten
In de middag werden diverse workshops 
gehouden. Een door mij bezochte workshop 
met als titel ‘Smaakverlies, smaakverandering 
en smaakbeleving’ van Ikazia (Interkerkelijk actie 
ziekenhuis in aanbouw) uit Rotterdam, ging over 
voeding tijdens bijvoorbeeld chemo. Samen met 
drie koks en oncoloog dr. Fransien Croon werd 
aan de deelnemers gedemonstreerd hoe met 
smaakaanpassingen in de voeding zelfs bij chemo 
mensen beter kunnen genieten van het eten, 
waardoor gewichtsverlies kan worden beperkt.
Naast deze workshop waren er sessies over het nut 
van bewegen in alle fases van behandeling en het 
meten van fitheid van patiënten.

Al met al een nuttig en informatief symposium, dat 
kan bijdragen aan betere zorg door professionals in 
de oncologische zorg. Om zelf de feiten en fabels 
te checken kan verwezen worden naar de iknl 
website: http://www.voedingenkankerinfo.nl/ n

 

 

Bekende risicofactoren 
zijn overgewicht, 

weinig bewegen en 
inadequate voeding
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In het Erasmus MC is sinds 7 december 
2017 de studie CIRCLE gestart 
(bij mCRPC en mHSPC, d.w.z. 
uitgezaaide castratie 
resistente en 
uitgezaaide 
hormoongevoelige 
prostaatkanker). 
Het doel 
van deze 
studie is het 
isoleren van 
circulerende 
tumorcellen 
door 
middel van 
leukaferese 
om tumor 
organoïds te 
maken.

Wat zijn circulerende 
tumorcellen?
Bij patiënten met kanker 
kunnen zich in het bloed tumorcellen 
bevinden. Dit worden ook wel circulerende 
tumorcellen (CTCs) genoemd. Deze CTCs 
zijn vrijgekomen van de tumor en in het 
bloed terecht gekomen. CTCs kunnen 
uit het bloed gefilterd worden en in het 
laboratorium gekweekt worden tot een 
‘mini tumor’ oftewel een tumor organoïd. 
Deze tumor organoïds kunnen lang 
bewaard worden en gebruikt worden 
als studiemateriaal. Om een organoïd te 

kweken, zijn veel CTCs nodig, terwijl in 
een buisje bloed juist vaak weinig CTCs 
zitten.

Wat is leukaferese?
In de CIRCLE studie 

wordt onderzocht 
of meer CTCs uit 

het bloed kunnen 
worden gefilterd 
door middel van 
een techniek 
genoemd 
leukaferese. 
Bij leukaferese 
wordt het bloed 

door een machine 
gecentrifugeerd en 

worden alleen CTCs 
geïsoleerd. 

De CTCs worden in het 
laboratorium gekweekt tot 

organoïds. In deze organoïd 
kunnen de eigenschappen van de 

tumor worden bestudeerd, maar organoïds 
worden ook gebruikt om therapieën uit te 
testen. In de toekomst hopen we op deze 
manier de juiste therapie voor een patiënt 
te selecteren.

Waar wordt de leukaferese uitgevoerd?
De leukaferese wordt uitgevoerd op de 
afdeling Hemaferese. Dit is onderdeel 
van de afdeling Hematologie van het 
Erasmus MC. Naast leukaferese voor 

Patiënten met 
uitgezaaide 
prostaatkanker 
gevraagd

Dat helpt 
toekomstige 
lotgenoten!
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CTCs worden op deze afdeling onder andere ook 
stamcelafereses en plasmafereses uitgevoerd. Er 
is dus veel ervaring met deze procedures. Voor de 
leukaferese wordt 10 L circulerend bloedvolume 
gebruikt. De duur van de leukaferese is ongeveer 
5 tot 8 uur. Hoe lang de leukaferese precies duurt, 
hangt af van
hoe snel de machine de CTCs van het bloed kan 
scheiden.

Heeft een patiënt zelf voordeel bij deze studie?
De patiënt heeft zelf geen voordeel bij deze studie. 
Maar deze behandeling is wel van groot belang 
om in de toekomst voor prostaatkanker patiënten 
een steeds betere selectie van de juiste therapie 
te kunnen maken. Als een patiënt wilt deelnemen, 
worden eerst een aantal testen uitgevoerd om te 
kijken of hij geschikt is. Dit heeft onder meer te 
maken met de aanwezigheid van CTCs. Uit eerder 
onderzoek blijkt dat bij 1/3 van de patiënten 
géén CTCs gevonden worden. Als dit het geval 

is, kan een patiënt niet verder deelnemen aan dit 
onderzoek.

Blijft een patiënt onder behandeling in het 
Erasmus MC?
Nee. De patiënt wordt alleen voor de screening en 
leukaferese naar het Erasmus MC doorverwezen. 
Daarna kan de patiënt voor de behandeling weer 
naar zijn eigen arts terug. De verwachte einddatum 
van de studie is 12 december 2018.
Indien patiënten willen deelnemen aan de CIRCLE 
studie, dan kunnen zij dat melden aan hun 
behandelend arts of zelf een e-mail sturen naar de 
studiecoördinator, L.F. van Dessel 
(l.vandessel@erasmusmc.nl). n

Tot zover de oproep vanuit het Erasmus MC. 
De redactie van Nieuws hoopt dat vele lotgenoten 
met uitzaaiingen gehoor zullen geven aan de 
oproep. 

Voor sommige mensen ‘oud nieuws’, maar 
we vermelden het nog maar eens. Met een 
verandering van leefstijl, waarin een hoofdrol voor 
bewegen, alcohol consumptie, roken en obesitas, 
zou 20 tot 50 procent van de meeste vormen van 
kanker te voorkomen zijn. Voor longkanker en 

darmkanker stijgen die percentages zelfs tot 70 
procent. Dit is natuurlijk al veel langer bekend 
en er wordt ook wel veel aandacht gegeven aan 
preventie middels leefstijladviezen. n

Bron: Kanker-actueel 25

Verandering van leefstijl 
kan kanker voorkomen
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Pijn komt vaak voor bij patiënten met 
kanker. Tijdens de diagnose komt matige 
tot ernstige pijn voor bij 30-40% van 
de patiënten met kanker. Tijdens de 
behandeling neemt dit toe tot 70% en in 
het laatste stadium zelfs tot 90%.

Pijn ontstaat als volgt:
• Er ontstaat een pijnprikkel, bijvoorbeeld 

omdat een tumor op een zenuw drukt.
• Deze pijnprikkel gaat via de zenuwbanen 

naar de hersenen.
• U voelt pijn.

Iedereen ervaart pijn op een andere 
manier. Alleen u weet wat u voelt. U 
ervaart de gevolgen ervan in uw dagelijks 
leven.

Behandeling kan de pijn meestal 
verminderen of draaglijk(er) maken. 
Hierdoor kunt u vaak toch weer van 
alles ondernemen. Als de pijn niet 
goed onder controle is, dan heeft 
dit negatieve invloed op het 
dagelijkse functioneren en de 
kwaliteit van leven.

Factoren die van invloed zijn op pijn
Verschillende factoren hebben invloed op 
de pijn en de pijnbeleving:
• lichamelijke klachten
•kennis en begrip van de oorzaak en de 

betekenis van de pijn
• psychologische factoren zoals gevoelens 

van boosheid, angst of depressie
• sociale factoren zoals eenzaamheid,
 familieomstandigheden, woon- en

werkklimaat
• levensbeschouwelijke of spirituele

factoren zoals godsdienst
• culturele factoren

Inzicht in deze factoren is van belang om 
een goede behandeling te kunnen krijgen. 
Bespreek uw klachten, angsten, vragen 
en andere factoren die mogelijk invloed 
hebben daarom met uw arts.

Soorten pijn
Pijn kan acuut of chronisch zijn.
• Acute pijn is kort geleden ontstaan.

Deze pijn ontstaat meestal door een 
aanwijsbare oorzaak, bijvoorbeeld 
operatie of ziekte. Acute pijn duurt een 
paar uren, dagen of weken.

Pijn bij kanker



Chronische of langdurige pijn is pijn die langer 
dan 3 maanden duurt. Chronische pijn komt veel 
voor bij patiënten met kanker.

Er bestaat ook een ander onderscheid bij pijn:
Nociceptieve pijn: ‘gewone pijn’, veroorzaakt 
door weefselbeschadiging, bijvoorbeeld van 
huid, spier, bot of een orgaan, zoals de lever.
Neuropathische pijn: ‘zenuwpijn’, veroorzaakt 
door beschadiging van het zenuwstelsel door 
groei van de tumor of van uitzaaiingen, of 
als gevolg van behandeling of comorbiditeit 
(andere ziektes). Dit geeft klachten zoals 
aanvalsgewijze pijn, tintelingen, aanrakingspijn 
en een verhoogde gevoeligheid voor aanraking. 
Kenmerkend voor neuropathische pijn is een 
plotselinge brandende pijn. Deze 
pijn is vaak wisselend aanwezig 
met momenten van scherpe, 
schietende pijn.

Er zijn 2 vormen van nociceptieve pijn:
Somatische pijn: pijn door beschadiging van 
botten, spieren, gewrichten en huid. Deze 
pijn is meestal scherp van karakter en is goed 
aanwijsbaar.
Viscerale pijn: pijn vanuit inwendige organen, 
bijvoorbeeld lever of darm. De pijn is krampend, 
wisselend van sterkte en moeilijk aan te wijzen. 
Soms wordt de pijn op een andere plaats 
aangegeven, bijvoorbeeld in de schouder, terwijl 
de pijn ontstaat in het middenrif.

Pijn bij patiënten met kanker is nociceptief in 65% 
van de gevallen en neuropatisch in minder dan 
10% van de gevallen. Bij 25% is er sprake van 
zowel nociceptieve als neuropatische pijn. n

Bron: Kanker.nl

Pijn bij kanker
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 Berrie van der Heide

Op donderdag 15 december 2016 orga-
niseerde ProstaatKankerStichting.nl 
in samenwerking met specialisten van 
het UMC Utrecht een goed bezochte 
voorlichtingsbijeenkomst in het Descartes 
Centrum van het UMC voor mannen die 
prostaatkanker hebben (gehad) en hun 
naasten.

Om het lotgenotencontact te bevorderen 
verleent ProstaatKankerStichting.nl graag 
actief medewerking aan de organisatie 
van dergelijke voorlichtingsbijeenkomsten. 
Circa 80 aanwezigen luisterden naar 
presentaties van een vrijwilliger van 
ProstaatKankerStichting.nl, verpleegkundig 

specialist Maarten van Elst MSc, uroloog 
dr. Richard Meijer, Radiotherapeut 
dr. Juus Noteboom, en internist/oncoloog 
dr. Gerard Groenewegen.

Verpleegkundig specialist
Maarten van Elst opende als gastheer de 
avond met een uitleg over de werkwijze 
van het team oncologische urologie
van het UMC Utrecht. 
Daarna kondigde hij regiovrijwilliger 
Jan Bartels van 
ProstaatKankerStichting.nl aan, die 
in kort bestek uitlegde waar 
ProstaatKankerStichting.nl voor staat.

WAAR STAAT 
PROSTAATKANKERSTICHTING.NL VOOR?
Met 90 vrijwilligers en slechts 
1 betaalde professional op kantoor 
regelt ProstaatKankerStichting.nl veel: 
van lotgenotencontact, voorlichting over 
behandelkeuzes tot belangenbehartiging en 
stimulering van wetenschappelijk onderzoek. 

PSA-waarde en prostaatkanker
Uroloog dr. Richard Meijer legde in zijn 
presentatie uit wat de relatie is tussen 
de PSA-waarde en prostaatkanker en 
stond stil bij cijfers van het RIVM over 
hoe vaak prostaatkanker voorkomt in 
Nederland. Ook legde hij uit waarom een 
bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker 
nog niet van de grond is gekomen en 
onderbouwde dat met de eerste uitkomsten 
van een onderzoek (ERSPC-trial Rotterdam, 
zie figuur 1). Overdiagnostiek en 
overbehandeling zouden 
de gevolgen zijn 
van een landelijke 
screening. 
Dr. Meijer: 
‘Screening? 
Ik zeg ja indien je 
daarmee alleen 
klinisch relevante 
prostaatkankers 
zou opsporen. 
Dat wil zeggen 
prostaatkanker waar 
de patiënt ook

Goed bezochte 
voorlichtings-
bijeenkomst 
bij UMC Utrecht

‘Wij zijn op 
zoek naar de 
heilige graal: 
hoe kunnen 
we de 
overlevings-
kansen 
verbeteren’

Uroloog 
dr.R.P. Meijer

Radiotherapeut
dr.J.L. Noteboom
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daadwerkelijk klachten van zal krijgen.’ Tot slot 
besprak dr. Meijer de behandelmogelijkheden 
als de prostaatkanker niet is uitgezaaid.
 

Figuur 1 Bron: presentatie dr. Richard Meijer

Nauwkeurig bestralingsplan
De volgende spreker was radiotherapeut 
dr. Juus Noteboom die vertelde dat radiotherapie 
al meer dan 100 jaar wordt toegepast. In het 
geval van prostaatkanker kan er sprake zijn 
van uitwendige of inwendige bestraling. Bij de 
uitwendige bestraling wordt steeds vaker gebruik 
gemaakt van goudmarkers die in de prostaat 
worden ingebracht. Met een MRI-beeld kan dan 
vervolgens heel nauwkeurig een bestralingsplan 
gemaakt worden doordat de posities van de 
goudmarkers goede ankerpunten bieden. 
De brachytherapie als inwendige bestraling werd 
door dr. Noteboom vervolgens ook uitvoerig 
besproken.

Benzine voor de celdeling
Dr. Gerard Groenewegen legde uit dat als 
de prostaatkanker is uitgezaaid een lokale 
behandeling van de prostaat niet meer aan 
de orde is. Je moet dan overgaan naar een 
systeembehandeling. Tot voor kort waren 
er dan maar twee smaken: platleggen 
van het testosteron door castratie of door 
medicijnen (hormoontherapie). Testosteron is 
namelijk de benzine voor de celdeling in de 
prostaatkankercellen en door de benzine weg te 
nemen stopt de celdeling. Totdat er resistentie 
optreedt en de patiënt vanaf dat moment 
castratieresistente prostaatkanker heeft (CRPC). 
In die fase wordt van oudsher chemotherapie 
toegepast als palliatieve behandeling. Sinds kort 
wordt chemotherapie (docetaxel) ook al eerder 
gegeven: bij de start van de hormoontherapie. 

‘Wij zijn op zoek naar 
de heilige graal: 
hoe kunnen we de 
overlevingskansen 
verbeteren’ aldus 
dr. Groenewegen. 
De Chaarted- en de 
Stampede-studies tonen 
aan dat bij het vroegtijdig 
inzetten van docetaxel bij de start 
van de hormoontherapie er soms maanden winst 
geboekt kunnen worden.

Tot voor kort was bij castratieresistentie alleen 
een behandeling met prednison of prednison 
in combinatie met mitoxantrone of docetaxel 
mogelijk. Het aantal behandelmogelijkheden is 
inmiddels fors toegenomen, zie figuur 2. 
Belangrijk wordt het nu om de juiste 
behandelvolgorde te kiezen. Tot slot stond 
dr. Groenewegen stil bij behandelingen die nu 
nog in studie zijn maar mogelijk zeer interessant 
zijn zoals de immunotherapie die al bij andere 
kankersoorten succesvol wordt ingezet.

Figuur 2 Bron presentatie dr. Gerard Groenewegen

Na de uitstekende inleidingen was er ruimte 
voor vragen. Van die mogelijkheid werd gebruik 
gemaakt en dat leidde tot een interessante 
discussie, zie het artikel op pagina 30 en 31. n

 

 

Internist/oncoloog 
dr. G. Groenewegen
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 Berrie van der Heide

Op donderdag 15 december 
2016 organiseerde 
ProstaatKankerStichting.nl in 
samenwerking met specialisten van 
het UMC Utrecht een voorlichtings-
bijeenkomst. Op pagina 28 treft u 
een verslag van die avond aan.

Op de vraag vanuit de zaal ‘Wat is uw 
mening: is een PSA-test door de huisarts 
verplicht als iemand van boven de 
50 jaar met een prostaatgerelateerde 
klacht bij de huisarts komt? ‘ ontstond 
een interessante discussie. De artsen 
Meijer en Groenewegen gaven aan dat 
zij in de praktijk steeds minder mannen 
tegenkomen die bij de eerste diagnose al 
uitgezaaide prostaatkanker hebben. Toeval 
of niet, in de zaal bleken juist meerdere 
mannen aanwezig te zijn die ten tijde van 

de eerste diagnose wél te horen kregen 
dat de prostaatkanker inmiddels niet 
meer lokaal in de prostaat aanwezig was 
maar al was uitgezaaid. Wat nou exact 
het protocol voor huisartsen is in dit soort 
situaties, bleef onbeantwoord: er was geen 
huisarts in de zaal aanwezig die passende 
toelichting kon geven. Dr. Noteboom gaf 
aan dat alhoewel hij zich als radiotherapeut 
niet met de diagnostiek bezig houdt, de 
vraag wel interessant te vinden en te gaan 
uitzoeken wat er op dat gebied vastligt. 
Zo kan een voorlichtingsbijeenkomst 
aan patiënten en hun partners ook 
voor geneesheren weer interessante 
vraagstukken opleveren. In het kader 
leest u wat de inhoud is van de richtlijnen 
prostaatcarcinoom van het Nederlands 
Huisartsen Genootschap.

Protocol huisarts bij 
diagnose van prostaat 
gerelateerde klachten

‘Is een 
PSA-test 
door de 
huisarts 
verplicht?‘
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Protocol huisarts bij 
diagnose van prostaat 
gerelateerde klachten

Circa 80 mensen 
bezochten de 
voorlichtingsavond

Wat is het protocol van een huisarts bij diagnose 
van prostaatkanker gerelateerde klachten?

Op de website van het Nederlands Huisartsen 
Genootschap (www.nhg.org) is terug te vinden 
de NHG standaard M-42 over mictieklachten bij 
mannen. In die -openbare- standaard staan de 
richtlijnen prostaatcarcinoom voor de huisarts 
beschreven:

Richtlijnen prostaatcarcinoom
Besteed bij verzoek van patiënt om 
vroegdiagnostiek (PSA-test) aandacht aan het 
volgende:

- bij PSA-test kan een klinisch relevante kanker 
gevonden worden met een mogelijk gunstige 
vroegtijdige behandeling, maar de kans op een 
tumor die klinisch nooit relevant zal worden is drie 
tot vier keer zo groot;

- mictieklachten zijn geen aanwijzing voor 
prostaatcarcinoom;

- bij mannen met een levensverwachting < 10 jaar 
heeft prostaatkankerbehandeling geen invloed op 
overleving of kwaliteit van leven, een extra reden 
om van vroegdiagnostiek af te zien.

Verwijs voor ondersteuning bij het maken van een 
keuze naar: www.thuisarts.nl/prostaatonderzoek.

Vroegdiagnostiek na uitleg
• Verricht rectaal toucher en verwijs bij vermoeden 
• van prostaatcarcinoom.

• Laat PSA-waarde bepalen; houd rekening met 
verhoging van PSA door prostatitis en verlaging 
door gebruik 5-alfareductaseremmers.

• Evaluatie
PSA < 1 en leeftijd > 60 jaar: zeer klein risico 
dat ooit een klinisch relevante prostaatkanker zal 
ontstaan.

PSA < 3: waarde is normaal en verder onderzoek en 
controle zijn niet nodig.

PSA > 3: verwijs naar uroloog, bij afwezigheid van 
aanwijzingen voor recente prostatitis. Het risico op 
kanker is vergroot; toepassing van de Prostaatwijzer 
door uroloog bepaalt grootte risico en noodzaak 
voor prostaatbiopsie.

Bij vermoeden prostaatcarcinoom bij rectaal 
toucher
• PSA-bepaling niet geadviseerd.

• Verwijs patiënt bij levensverwachting > 10 jaar, 
• of bij aanwijzingen voor metastasering.

• Overweeg afwachtend beleid bij 
levensverwachting < 10 jaar en afwezigheid 
aanwijzingen voor metastasering.

Bij (vermoeden van) botmetastasen
Verricht rectaal toucher:
• bij aanwijzingen voor prostaatcarcinoom: 

verwijs naar uroloog;

• bij afwezigheid van aanwijzingen voor 
prostaatcarcinoom: bepaal PSA om te 
differentiëren tussen prostaatcarcinoom 
(dan verwijzing naar uroloog) en andere 
oorzaken (dan verwijzing naar oncoloog).

Bron: https://www.nhg.org/standaarden/
samenvatting/mictieklachten-bij-
mannen#idp9625344 op 21.02.2017
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GROOT SUCCES 
IN HET SCHEPER
In november 
2016 
(movember) 
heeft Treant 
Zorggroep 
aandacht 
besteed aan 
prostaatkanker 
door het 
organiseren van 

een minisymposium voor huisartsen en 
een publiekslezing in ziekenhuislocatie 
Scheper in Emmen.

De belangstelling voor de publiekslezing 
was dermate groot dat er een tweede 
lezing gepland moest worden. De lezingen 
werden gehouden op 16 en 30 november 
2016 en werden bezocht door ca. 200 
belangstellenden.

De afdeling Urologie verzorgde de 
opening, daarna mocht Peter Timmerman 
(PKS) het spits afbijten en de aanwezigen 
informeren over onze patiëntenvereniging 
en de promotiefilm tonen.

Uroloog dhr. L.A.J. Roelofs (Treant 
Zorggroep) ging voor de pauze in op de 
vraag ‘wat is een prostaat en wat is PSA?’.
In zijn uitleg, ondersteund  met beelden, 
gaf hij helder en duidelijke informatie over 
de prostaat, PSA waarde, Gleasonscore, 
behandelmogelijkheden en bijwerkingen.

Na de pauze sprak uroloog 
dhr. B.C. Knipscheer (Treant Zorggroep) 
over de geschiedenis van prostaat 
operaties en kwam zo bij de Da Vinci-
robot die een maand eerder in gebruik 
werd genomen. Ook dit verhaal werd 
ondersteund met beeld en film.
Alle patiënten met prostaatkanker 
doorlopen hetzelfde zorgpad. ‘Zij zijn 
verzekerd van dezelfde diagnostiek, 
multidisciplinairoverleg en hoogwaardige 
behandeling’, aldus uroloog Knipscheer.

Radiotherapeut dhr. C.Hammer (UMCG) 
maakte duidelijk welke keuzes en 
mogelijkheden er zijn op het gebied 
van bestraling. en sprak over nieuwe 
ontwikkelingen bij prostaatkanker. 
Ook gaf hij een inkijk over het in aanbouw 
zijnde protonencentrum in Groningen.

Nauwe samenwerking
Ziekenhuislocatie Scheper is het 
chirurgisch verwijscentrum van het 
Prostaat Centrum Noord-Nederland.
Er is een nauwe samenwerking met andere 
ziekenhuizen in Drenthe, Groningen 
en Overijssel (Hardenberg), binnen het 
Prostaat Centrum Noord-Nederland. 
(PCNN).

Het Prostaatcentrum Noord Nederland is 
een samenwerking van Treant Zorggroep, 
het Ommelander Ziekenhuis Groningen, 
de Saxenburgh Groep,het Wilhelmina 
Ziekenhuis Assen en het Universitair 
Medisch Centrum Groningen.
ProstaatKankerStichting.nl is nauw 
betrokken bij de ontwikkeling van het 
centrum.

Het Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG) heeft voor 
radiotherapie ook een afdeling in de 
Springplank bij de ziekenhuislocatie 
Scheper in Emmen.

Aan het eind van de avond zijn nog 
een aantal vragen door de sprekers 
beantwoord.
Tijdens de pauze en ook na afloop is de 
PKS stand druk bezocht. Dit heeft een 
aantal nieuwe donateurs opgeleverd.

Een mooi symposium en twee zeer goed 
bezochte informatieavonden met een 
fijne sfeer en tevreden bezoekers. n

Harm Heuvink en Peter Timmerman 
PKS vertegenwoordigers regio Drenthe 
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Op twee achtereenvolgende woensdag-
avonden in november organiseerde 
het Amphia ziekenhuis in Breda een 
voorlichtingsavond over ‘Leven met 
Prostaatkanker’.

Beide avonden werden bezocht door 220 
personen. Veel patiënten van de afdeling 
Urologie van het Amphia hadden zich vooraf 
aangemeld, anderen na het lezen van een artikel 
over Amphia en prostaatkanker in BN de Stem.
Voor deze avonden waren interessante sprekers 
uitgenodigd.
Uroloog Ilze van Onna opende de avond en 
sprak waardering uit voor de opkomst.

De eerste spreker 
was Harm Kuipers, 
hij vertelde al 
enige jaren 
ervaringsdeskundige 
te zijn. 
De aanwezigen 

luisterden aandachtig toen Harm over zijn 
belevenissen sprak. Over zijn toevallig ontdekte 
prostaatkanker, de keuzes die hij maakte, de 
medische aanpak versus zijn wensen over 
‘kwaliteit van leven’. Hij is ook geconfronteerd 
met slokdarmkanker die zijn gezondheid mede 
bedreigde. Harm is een spreker die ingewikkelde 
termen op een heldere manier uitlegt.

Ontwikkelingen
Hij vertelde hoe hij dankzij zijn kennis over 
behandelingen van slokdarm- en prostaatkanker 
de regie over zijn ziektes kon nemen. 

Harm sprak over 
ontwikkelingen van 

de verschillende 
behandelings 
methoden. 
Hij deelt zijn 
ervaringen met 
‘lotgenoten’ 
en zet zich in 

voor het werk 
van de PKS. 

‘Prostaatkanker is 
niet altijd meer een 

dodelijke ziekte, maar 
verschuift naar een chronische 

aandoening.’ 

Alle toehoorders waren onder de indruk. 
De tweede spreker was Oncoloog Hans 
Westgeest. Hij sprak over de ontwikkelingen 
van uitgezaaide prostaatkanker, nieuwe 
medicijnen en over de ontwikkelingen van 
innovatief onderzoek. Veel toehoorders zullen 
zich zijn presentatie herinneren vanwege zijn 
voorbeeld met 18 hondjes. Hij beschreef hoe de 
mediaan aangeeft wat de verwachting is van een 
behandeling, één helft ligt onder de mediaan, 
de andere ligt erboven, terwijl er geen een op 
het midden uitkomt. Dit is bij patiënten identiek, 
iedereen reageert anders op een behandeling.

Panel
Vervolgens was er een panel van deskundigen 
van het Amphia en het instituut Verbeeten. 
De panel leden lichtten zelf de specifieke punten 
van hun specialisme toe. Zij gaven uitleg over 
het Amphia Prostaat Centrum, Multidisciplinair 
Overleg, seksualiteit, bevolkingsonderzoek en 
uitwendige bestraling en brachytherapie.
Tot slot kon Rob Mol, regio coördinator 
van ProstaatKankerStichting.nl (PKS) de 
doelstellingen van de PKS uitleggen, hij vertelde 
over de goede contacten van de PKS met 
Urologie afdelingen in verschillende ziekenhuizen 
in Nederland.
Aan het eind van de avond werden veel vragen 
beantwoord. Er was veel waardering voor 
deze avond(en). Actieve voorlichting over 
prostaatkanker voorziet in een behoefte. n

Eddy Erkens, regio vertegenwoordiger 
ProostaatkankerStchting.nl in Breda

Fotografie: Beeld werkt

‘Prostaatkanker 
is niet altijd meer 
een dodelijke 
ziekte’

‘LEVEN MET PROSTAATKANKER’

Uroloog Ilze van Onna opende de avond

Harm Kuipers 
vertelde over zijn 
persoonlijke 
belevenissen
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EEN BEETJE OVERVOL!

Het Nije Huis, ZGT Groep en de
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) 
hebben op 21 november 2016 een 
informatieavond over prostaatkanker 
georganiseerd in het Nije Huis in 
Hengelo.
De belangstelling voor deze avond was 
groot, 30 belangstellenden (waaronder 
4 vrouwelijke partners) hadden zich 
aangemeld.
De gezellige huiskamer van het Nije Huis 
was een beetje (over-)vol.

Op deze informele avond werden enkele 
korte presentaties over prostaatkanker 
gegeven.

Dokter Erik Cornel, uroloog in het ZGT 
behandelde vragen als: 
• Hoe groot is de kans dat ik    
 prostaatkanker krijg?
• Hoe kom ik er achter dat ik    
 prostaatkanker heb?
• Ik heb prostaatkanker, wat nu? 
• Wat komt er allemaal op me af? 
• Wat betekent het voor mijn omgeving  
 en mijn partner?

Na Dr. Erik Cornel werd door 
Chris Laarakker de doelstellingen van de 
PKS, informatie, belangen behartiging en 
lotgenotencontact belicht.
In de pauze, tijdens een kop koffie, zijn 
onderling veel ervaringen uitgewisseld.

Na de pauze was er tijd voor vragen waar 
veel gebruik van werd gemaakt.
De meest vragen gingen over nut en 
noodzaak van bevolkingsonderzoek en de 
behandeling bij verhoogde PSA-waarden.
Uit een korte peiling bleek dat de avond 
zeer gewaardeerd is door de bezoekers.
De verwachting is dat een vervolgavond 
in het voorjaar van 2017, ook in Het Nije 
Huis, mogelijk als mannencafé, ook goed 
bezocht zal worden.

Over Het Nije Huis:
Het Nije Huis is een centrum voor (na)zorg 
en ondersteuning bij kanker, waar alles 
erop is gericht om je verder te helpen na 
de diagnose kanker en ook om de naasten 
te steunen.

Je bent er welkom om te praten, maar ook 
voor een luisterend oor, een arm om je 
schouder, voorlichting, lotgenotencontact, 
therapie of een moment van rust en 
bezinning.

Prostaatkanker was tot heden daarbij 
een onderbelicht onderwerp. Met deze 
informatieavond zal dat veranderen.
Ook zijn er plannen voor een mannencafé 
waarin lotgenoten ervaringen kunnen 
uitwisselen of gewoon even een luisterend 
oor vinden.

Naast bovenstaande activiteiten biedt Het 
Nije Huis een brede keuze aan activiteiten 
zoals yoga bij kanker, creatieve workshops, 
beweegactiviteiten en lezingen. 
Meer info: www.denijestichting.nl n

Piet Brok
Regio vertegenwoordiger Overijssel

Dr. Erik Cornel
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‘In november rende ik een hele marathon, 
in februari kon ik niet eens meer een 
jampotje openmaken.’ Ernst Schmidt is 
prostaatkankerpatiënt en ervaringsdeskundige 
als het gaat om deze vorm van kanker. 
Het onderwerp hormoontherapie stond op 
16 januari centraal tijdens een interactieve 
voorlichtingsavond bij Viore in Hilversum, 
het inloophuis voor mensen met kanker en hun 

naasten.

De avond startte met 
een welkomstwoord 
van directeur 
Miranda van den 
Eijnden: ‘Viore 
is een plek waar 

mensen afleiding kunnen zoeken, zich creatief 
kunnen uiten, maar het is ook een plek waar 
ze met iemand kunnen praten en rust kunnen 
vinden. Op deze plek kunnen patiënten, maar 
ook partners van de patiënten, leren omgaan 
met kanker’, zegt Van den Eijnden. ‘Het 
kankercafé’, zo noemt kankerpatiënt Eric Groot 
de bijeenkomsten ook wel. ‘Op vrijdagmiddag 
komen we samen en praten we over alles, soms 
komt het onderwerp kanker niet eens ter sprake.’

‘Het is nog steeds onduidelijk wanneer iemand 
aan prostaatkanker doodgaat, sommige mensen 
gaan er méé dood, niet aan dood.’ Zo begint 
Pieter van den Berg, internist en oncoloog 
in het Tergooi ziekenhuis, zijn verhaal. ‘Het is 
lastig om per specifieke tumor te bepalen of 
deze zal reageren op hormonale therapie en is 
goed overleg over de behandeling met arts of 
specialist noodzakelijk.’

Het libido vermindert
‘Daarnaast kan de therapie verschillende 
bijwerkingen hebben. Je haargroei verandert, 
het libido vermindert, de spiermassa neemt af, 
je hebt een grotere kans op depressiviteit en 
botontkalking.’ Vooral de bijwerkingen van het 

verlaagde libido zorgt voor veel opmerkingen 
en vragen. ‘Koop maar een mooie vibrator, 
want aan mij heb je niks meer.’ Volgens Petri 
Oost, urologisch oncologieverpleegkundige, 
is de beste manier om er over te praten en het 
accepteren van andere intimiteiten. Sommigen 
kijken beduusd of zelfs verslagen:
‘Andere manieren van vrijen en erover praten?
Ik moet er niet aan denken!’

Ervaringsdeskundigen Eric Groot en 
Ernst Schmidt delen hun ervaring met de 
belangstellenden. ‘Het voelde alsof ik had 
gefaald, ik kon niet de echtgenoot en vader zijn 
die ik wilde zijn’, zegt Schmidt. ‘Maar ik kan er 
rationeel mee omgaan. Ik heb gekozen voor een 
kwalitatief leven en niet een langer leven door 
middel van chemotherapie.’

De take home message van de avond was 
daarom ook: Hormonale therapie is niet mild. 
Praat erover, óók als je iets dwars zit. Beweging 
en een gezonde levenswijze zijn essentieel voor 
een kwalitatief leven met prostaatkanker. n

Hilversum.hu.nl; Fleur Kleinhuis

Hormoontherapie 
centraal bij Viore

‘Andere manieren 
van vrijen en 
erover praten? Ik 
moet er niet aan 
denken!’

Links Eric Groot en rechts Ernst Smidt
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De dieetgoeroes vallen over elkaar heen. Wel 
koolhydraten, geen koolhydraten, wel vlees, 
geen vlees, drie keer per dag eten, of zes keer 
per dag: wie heeft er nu gelijk? 

In het enorme aanbod aan boeken en meningen 
over gezonde voeding en afvallen is het steeds 
moeilijker zelf het onderscheid te maken tussen 
feiten en fabels. Bovendien blijkt niet elk boek het 
resultaat op te leveren dat het belooft. Dit zorgt 
ervoor dat je gaat twijfelen aan alle informatie die 
je over het onderwerp kunt vinden, hoewel er ook 
echt degelijk en betrouwbaar advies bestaat waar 
je op kunt vertrouwen. Maar hoe vind je dat en hoe 
beoordeel je de kwaliteit?

Dit boek brengt je terug naar de basis: de algemene 
voedingswetenschap. Door het kaf van het koren 
te scheiden in het doolhof van informatie biedt 
dit boek jou een basis vanwaaruit jij je eigen 
eetpatroon kan verbeteren.

Gezond eten met gezond verstand is het eerste 
boek dat je wegwijs maakt met de nieuwe Schijf 
van Vijf van het voedingscentrum. Het helpt je om 
wetenschappelijke rapporten te begrijpen, geeft 
uitleg over hoe voedselhypes werken en verstrekt 
specifieke adviezen voor zwangere vrouwen, 
ouderen en sporters. Voedingsdeskundigen en 
diëtisten kunnen het boek gebruiken om nieuwe 
inzichten te krijgen in voeding en alternatieve 
manieren te vinden om patiënten te begeleiden. 
Ten slotte helpt het boek je om jouw eetomgeving 
zo in te richten, dat je je kunt wapenen tegen 
verleidingen van buitenaf.

Dr. Stephan Peters (1971) was de afgelopen acht 
jaar kennismanager bij het Voedingscentrum. Hij 
is gespecialiseerd in het omzetten van complexe 
wetenschap in praktische en bruikbare adviezen. 
Sinds 2015 is hij werkzaam bij de Nederlandse 
Zuivel Organisatie (NZO).

Gezond eten met 
gezond verstand

De redactie onthoudt zich van enig oordeel over de 

inhoud van het boek. Als u meent dat dit boek voor u 

interessant kan zijn, dan dient u zelf te beoordelen in 

hoeverre de in het persbericht gewekte verwachtingen 

daadwerkelijk worden waargemaakt.
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 OPLOSSING

Plussen en 
minnen

»Vul woorden in volgens 

de gegeven omschrij-

vingen. Elk woord bestaat uit 

precies dezelfde letters als 

de woorden direct ervoor en 

erna, plus of min één letter.

 VERTICAAL
1. 69 cm  2.Cosmetisch haarproduct  3. Ongevuld  

4. Hemelgeest  5. Langer worden  6. Met spijkers 

bevestigen  7. Land in Europa  8. Uitleg van de 

tekens op een kaart  9. Vergiffenis  10. Stootwapen  

11. Watervogel  12. Boom  13. Voegwoord

 HORIZONTAAL
14. Lidwoord  15. Lofdicht  16. Ondernemen  

17. Beneden  18. Ovaal  19. Stekelige Indische 

vrucht  20. Land in Azië  21. … en Joringel, sprookje 

van de gebroeders Grimm  22. Kleine cirkel   

23. Onbemand vliegtuigje  24. Rivier in Polen   

25. Schraal  26. Muzieknoot

 VERTICAAL
27. Teneinde  28. Afgemat  29. Europese hoofd-

stad  30. Gigantisch  31. Deel van een breuk   

32. Teruggaan, draaien  33. Land in Afrika   

34. Iemand die later arriveert  35. Kokoskoek   

36. Boek  37. God van de liefde  38. Sterrenbeeld  

39. Familielid

 HORIZONTAAL
40. Achter  41. Kerel  42. Slotwoord  43. Inschatten  

44. Strijdkrachtonderdeel   45. Studiebijeenkomst  

46. Land in Zuid-Amerika  47. Toonsoort met 

grondtoon la  48. Leegmaken  49. Bouwval   

50. Melkklier  51. Mannetjeshond  52. Muzieknoot
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Boncadeau!
Stuur uw oplossing van 

de puzzel vóór 16 01 

naar:

Redactie MARVER, 
Postbus 157, 3440 AD 
Woerden 
of stuur een e-mail: 

puzzel@marechaus-
seevereniging.nl

Vergeet niet uw adres 

te vermelden, want 

onder de juiste inzen-

dingen verloten wij een 

Boncadeau t.w.v. 25 
euro! Uit de oplossingen 

van de puzzel uit het 

vorige nummer trokken 

wij F.H. Jagersma uit 
Wolvega.

DOOR PIPUZZELS

PUZZELPlussen en minnen 
Vul woorden in volgens de gegeven omschrijvingen. Elk woord bestaat uit precies dezelfde letters 
als de woorden direct ervoor en erna, plus of min één letter.

Door PIPuzzels

Onder de goede inzendingen 
verloot de redactie 3 VVV-bonnen 
van € 10,-- per stuk.

De puzzel is beschikbaar gesteld 
door FNV veiligheid

Stuur uw oplossing van de puzzel 
voor 1 mei naar:
ProstaatKankerStichting.nl
Tav Redactie Nieuws
Postbus 8152, 
3503 RD Utrecht
Of e-mail naar: 
redactienieuws@
prostaatkankerstichting.nl 

Prijswinnaars puzzel Nieuws nr. 21: 
W.P.E. van Maris, Veldhoven, 
R. Ramaker-Scheinhardt, 
Moordrecht, Peter Mulder, Oss

De oplossing van de Nieuws puzzel 
nr. 21 luidde: 
Prairiewolf, koningstijger, 
sneeuwpanter en kraagbeer

Verticaal
1. 69 cm 
2. Cosmetisch haarproduct 
3. Ongevuld
4. Hemelgeest 
5. Langer worden 
6. Met spijkers
    bevestigen 
7. Land in Europa 
8. Uitleg van de tekens op  
    een kaart 
9. Vergiffenis 
10. Stootwapen
11. Watervogel 
12. Boom 
13. Voegwoord

Horizontaal
14. Lidwoord 
15. Lofdicht 
16. Ondernemen
17. Beneden 
18. Ovaal 
19. Stekelige Indische   
  vrucht 
20. Land in Azië 
21. … en Joringel,    
      sprookje van de   
      gebroeders Grimm 
22. Kleine cirkel
23. Onbemand vliegtuigje 
24. Rivier in Polen
25. Schraal 
26. Muzieknoot

Verticaal
27. Teneinde 
28. Afgemat 
29. Europese hoofdstad
30. Gigantisch 
31. Deel van een breuk
32. Teruggaan, draaien 
33. Land in Afrika
34. Iemand die later 
  arriveert 
35. Kokoskoek
36. Boek 
37. God van de liefde 
38. Sterrenbeeld
39. Familielid

Horizontaal
40. Achter 
41. Kerel 
42. Slotwoord 
43. Inschatten
44. Strijdkrachtonderdeel 
45. Studiebijeenkomst
46. Land in Zuid-Amerika 
47. Toonsoort met
      grondtoon la 
48. Leegmaken 
49. Bouwval
50. Melkklier 
51. Mannetjeshond 
52. Muzieknoot
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Stuur uw oplossing van 

de puzzel vóór 16 01 

naar:

Redactie MARVER, 
Postbus 157, 3440 AD 
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of stuur een e-mail: 
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seevereniging.nl

Vergeet niet uw adres 

te vermelden, want 

onder de juiste inzen-

dingen verloten wij een 
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van de puzzel uit het 
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Wolvega.

DOOR PIPUZZELS

PUZZEL

Oplossing



Pag. Nr 21 December 2016
5  Hoofdhuidkoeling tegen kaalheid
7  Pembrolizumab
10  Neem het gesprek met de 
  dokter op
12  Brachy in een enkele dosis
15  Sponsoring
17  Vrijwilligers dag
25  Meander nieuwe ontwikkelingen
26  Radium 223
30  Eerste diagnose met 
  PSMA-PET/CT-scan?
33  Prozib
35  ESMO Congres 2016
36  Overzicht lopende onderzoeken

Pag. Nr 20 September 2016
7  Concentratie PK operaties
10  Actinium-PSMA, vervolg
13  Male Sling
14  Nieuwe PK testen
15  Robot, wel of niet een zegen
18  Androskat
24  Enquête CRPC 2016
27  Irreversibele Electroporatie
28  MPROVE

Pag. Nr 19 Juni 2016
5  Update Cryo-behandeling
10  Alpe d’Huzes
13  Univé Paludanus prijs 2015
14  Blue Ribbon
16  Nucleaire reddingsboei bij   
  CRPC?
23   Donateursdag Hoorn
27  Project OPA
28  Precisiediagnostiek
31  Dokter Jaap
32  Schildwachtklierprocedure
33  Steun bij psychosociale    
  problemen
35  Focale salvage therapie
37  Seksualiteit en intimiteit
 
Pag. Nr 18 Maart 2016
5  Pijn? Praat erover!
7  Blue Ribbon

9  Niet genoeg psychische zorg
12  Doorbreek de stilte rond PK
14  Stress bij AS valt mee
17  Twee nieuwe bloedtesten
19   Presentatie vernieuwde 
  PK Logboek
25   HDR Brachy in 1 bestraling?
27  Voedingsaanpassing
31  Sponsorgeld via rit naar    
  Noordkaap

Pag. Nr 17 December2015
10  PSMA PET scan en Lutetium 177
18   Helen Dowling Instituut, 
  psych. steun
23  Seksualiteit en intimiteit
28  Weefselmarkers op komst
29  Weefselbank Erasmus
32  Blijft mCRPC dodelijk?
34  PSA waarde betrekkelijk
34  Rectificatie AD artikel 
  Second opinion 

Pag. Nr 16 September 2015
5  Wie betaalt de geneesmiddelen?
10  STAMPEDE studie 
  (chemo  vervroegen) 
12   Ik ben te oud (te duur)
14  Via DNA recidive voorspellen
23  Quattro urine test beschikbaar
28  PSMA PET scan

Pag. Nr 15 Juni 2015
5  Bewegen en sporten
13  Vroegdiagnostiek
14   MRI scan
22  Second opinion
24  4M studie MRI scan

Pag. Nr 14 Maart 2015
7  Euthanasie
10   Erfelijkheid
11  Seks
14  Quattro test
18  EPCEL
22  Alternatieve behandelingen
26  MRI Future Trial
30  Versa HD in MCA

Waar schreven wij over 
in de laatste 2 jaar?

(Alle nummers zijn te zien op onze website. Die is te bereiken via www.prostaatkankerstichting.nl, 
klik op die site op de button ‘Actueel’, vervolgens op de knop Magazine Nieuws in PDF  en maak 
daar uw keuze van het gewenste nummer.)

PRECISIE-
DIAGNOSTIEK VAN 
PROSTAATKANKER

HOEVER IS DE CRYO 
– BEHANDELING 
TEGENWOORDIG?

5 3328

Juni 2016 | nr. 19

] ] ]

Nucleaire 
geneeskunde, 
reddingsboei? 

16]

STEUN BIJ PSYCHO-
SOCIALE PROBLEMEN 
VERBETERT KWALITEIT 
VAN LEVEN

BRACHY THERAPIE MET 
SLECHTS EEN ENKELE 
DOSIS

NEEM DAT GESPREK 
MET DE DOKTER TOCH 
GEWOON OP!

10 2612

december 2016 | nr. 21

] ] ] PRAKTIJKERVARING 
MET RADIUM-223 IN 
HET RADBOUDUMC

Hoofdhuid-
koeling kan 
kaalheid 
voorkomen

5]

VOEDINGS-
AANPASSING BIJ 
BEKKENBESTRALING

STRESS BIJ ACTIVE 
SURVEILLANCE 
VALT MEE

SUCCESVOLLE 
BEHANDELING TE 
VOORSPELLEN?

14 3027

Maart 2016 | nr. 18

] ] ]

Heb je pijn? 
Praat 
erover! 5]

GEWIJZIGDE LOCATIE!
MELD JE AAN VOOR DE DONATEURSDAG 2016 
vrijdag 17 juni van 12.00 uur tot 18.00 uur
Schouwburg het Park in Hoorn
Vul bijgesloten uitnodigingskaart in
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VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN WAAR PLAATS DATUM TIJD

Inloophuis Oude IJssel Doetinchem 4 april 14.00/16.00

Inloophuis  De Eik Eindhoven 6 april 14.00/16.00

Informatiebijeenkomst Toon Hermans Huis Parkstad Heerlen 6 april 1830/21.30

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Adamas Nieuw Vennep  11 april 19.30/21.00

Lotegenotencontact Bravis Ziekenhuis Roosendaal 11 april 19.00/21.00

Voorlichtingsavond Ziekenhuis St. Jansdal  Harderwijk 12 april 19.00/21.00

Inloophuis Helianthus Dordrecht 13 april 14.00/16.00

Lotgenotencontact Inloophuis Midden Brabant Tilburg 13 april 14.00/16.00

Lotgenotencontact SVRZ Terneuzen 18 april 19.00/21.00

Inloophuis De Honingraad Breda 20 april 14.00/16.00

Inloophuis Toon Hermans Huis Roermond 20 april 14.00/16.00

Lotgenotencontact HMC Antoniushove Den Haag 20 april 14.00/16.00

Inloophuis De Cirkel Helmond 24 april 14.00/16.00 

Inloophuis Oude IJssel Doetinchem 2 mei 14.00/16.00

Inloophuis  De Eik Eindhoven 4 mei  14.00/16.00

Inloophuis Helianthus Dordrecht 11 mei 14.00/16.00

Inloophuis De Cirkel Helmond 15 mei  14.00/16.00 

Lotgenotencontact Bernhoven Uden 16 mei  10.00/12.00

Inloophuis Toon Hermans Huis Roermond 18 mei 14.00/16.00

Lotgenotencontact Langeland Ziekenhuis Zoetermeer 25 mei  10.15/11.45

Inloophuis  De Eik Eindhoven 1 juni 14.00/16.00

Inloophuis Oude IJssel Doetinchem 6 juni 14.00/16.00

Inloophuis Helianthus Dordrecht 8 juni 14.00/16.00

Inloophuis Inloophuis Midden Brabant Tilburg 8 juni 14.00/16.00

Inloophuis Toon Hermans Huis Roermond 15 juni 14.00/16.00

Inloophuis De Honingraad Breda 15 juni 14.00/16.00

Inloophuis De Cirkel Helmond 19 juni 14.00/16.00 

Inloophuis Vicki Brownhuis Den Bosch 22 juni 14.00/16.00

Lotgenotencontact HMC Antoniushove Den Haag 29 juni 14.00/16.00

IN VOORBEREIDING    

Voorlichtingsbijeenkomst Martini Ziekenhuis  Groningen 

9  Niet genoeg psychische zorg
12  Doorbreek de stilte rond PK
14  Stress bij AS valt mee
17  Twee nieuwe bloedtesten
19   Presentatie vernieuwde 
  PK Logboek
25   HDR Brachy in 1 bestraling?
27  Voedingsaanpassing
31  Sponsorgeld via rit naar    
  Noordkaap

Pag. Nr 17 December2015
10  PSMA PET scan en Lutetium 177
18   Helen Dowling Instituut, 
  psych. steun
23  Seksualiteit en intimiteit
28  Weefselmarkers op komst
29  Weefselbank Erasmus
32  Blijft mCRPC dodelijk?
34  PSA waarde betrekkelijk
34  Rectificatie AD artikel 
  Second opinion 

Pag. Nr 16 September 2015
5  Wie betaalt de geneesmiddelen?
10  STAMPEDE studie 
  (chemo  vervroegen) 
12   Ik ben te oud (te duur)
14  Via DNA recidive voorspellen
23  Quattro urine test beschikbaar
28  PSMA PET scan

Pag. Nr 15 Juni 2015
5  Bewegen en sporten
13  Vroegdiagnostiek
14   MRI scan
22  Second opinion
24  4M studie MRI scan

Pag. Nr 14 Maart 2015
7  Euthanasie
10   Erfelijkheid
11  Seks
14  Quattro test
18  EPCEL
22  Alternatieve behandelingen
26  MRI Future Trial
30  Versa HD in MCA

Inloophuis in uw omgeving?
Er zijn veel plaatsen in ons land waar mensen die direct of 
indirect met kanker te maken hebben, terecht kunnen voor 
diverse vormen van ondersteuning. 

Zoekt u een Inloophuis in uw omgeving 
kijk dan op IPSO.nl

Kijk voor verdere informatie op de website van het 
betreffende inloophuis. 39

Voor de exacte data van de PKS-bijeenkomsten bij de inloophuizen in Breda, Tilburg en Dordrecht: zie agenda op www.prostaatkankerstichting.nl 

www.prostaatkankerstichting.nl of op de websites van de inloophuizen. 



www.prostaatkankerstichting.nl 
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht • e-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl 

• telefoon: 088-0029768

Lotgenotentelefoon 
0800 - 999 2222 

Maandag, woensdag, vrijdag van 
10.00 – 12.30 uur, 

dinsdag en donderdag van 19.00 – 21.00 uur. 

Aan de telefoon staan ruim 25 vrijwilligers klaar om 
hun specifieke ervaring te delen met lotgenoten. 

Zij kunnen daarbij ook putten uit een grote 
informatiebank waarin alles wat rechtstreeks 

of zijdelings met prostaatkanker te maken heeft 
is opgeslagen.

Onder die vrijwilligers zijn ook drie partners, speciaal 
voor partner aangelegenheden.

Als u de 0800 lijn belt dan kan het even duren voor 
de centrale u doorverbindt met een vrijwilliger. 

Hangt u dus niet te snel op. Wanneer u 
nummerherkenning heeft, dan kunt u ook ophangen

als het echt lang duurt. Wij bellen u dan zo 
spoedig mogelijk terug.


