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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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Met het voorjaar in zicht na 
een korte periode van echte 

winter, krijgen velen weer 
nieuwe energie om zaken 
op te pakken. Veel zal er 
weer gevraagd worden 
van vrijwilligers en 
bestuursleden in 2018; 
hun inzet blijft voor 
ProstaatKankerStichting.nl 

(PKS) een onmisbare factor.

Begin dit jaar hebben 
vicevoorzitter Fred Fontijn en 

bestuurslid Roel Feller afscheid 
genomen van het bestuur. Zij blijven als 
vrijwilliger betrokken bij het werk van PKS. 
Via deze weg wil ik hen nogmaals danken 
voor de tijd die zij geïnvesteerd hebben 
in het belang van onze mede lotgenoten. 
Penningmeester John Slingerland stopt 
per 1 april a.s. en ook hij wordt hartelijk 
bedankt voor het vele werk dat hij de 
afgelopen jaren heeft verzet.

Transparant
PKS is bij verschillende overleggen 
en initiatieven betrokken, alle gericht 
op verbetering van kwaliteit van 
behandelingen en behartiging van 
belangen van prostaatkankerpatiënten. 
Er is om ons heen veel aandacht voor de 
vorming van expertcentra in Nederland, 
verschillende regio’s inventariseren hoe 
een samenwerking tot stand kan worden 
gebracht. Bij dit proces spelen diverse 
belangen een rol, waarbij PKS uiteraard 
het belang van de patiënt voorop stelt. 
Een belangrijk onderdeel van dit proces 
is de wens van patiëntenorganisaties dat 
zorgverleners en ziekenhuizen transparant 
zijn in hun uitkomsten; complicatiecijfers 
per behandelplaats of centrum zouden 
openbaar moeten zijn zodat patiënten 
inzicht krijgen in waar zij binnen hun eigen 
regio het best terecht kunnen voor hun 
behandeling.
Bij centralisatie van de zorg ligt de nadruk 
nog vaak bij de operaties, maar PKS vindt 
dat een goede diagnostiek vooraf een 
vereiste is. Uit de verschillende verhalen 
van patiënten blijkt dat steeds vaker een 
MRI wordt gemaakt, deze moet echter 
wel voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. 

Naast operaties zijn er veel andere 
behandelopties waarvoor PKS de aandacht 
vraagt. Met name voor patiënten die al 
verschillende behandelingen hebben 
ondergaan en voor wie de behandelingen 
vooral remmend moeten werken. 
Elke patiënt zou ik willen adviseren: 
‘Verdiep u goed in de verschillende 
behandelmogelijkheden en laat u goed 
voorlichten over wat voor u de beste optie 
is’.

Meer onderzoek
In het kader van belangenbehartiging is 
PKS samen met andere partijen betrokken 
bij het werven van fondsen voor meer 
onderzoek naar behandelingen tegen 
prostaatkanker die in Nederland op 
dit moment nog niet vergoed worden. 
Ik kan u melden dat daar positieve 
ontwikkelingen zichtbaar zijn.

Zoals u wellicht al hebt opgemerkt, is onze 
website vernieuwd en gebruiksvriendelijker 
gemaakt. Uiteraard blijven uw ideeën 
of suggesties ter verbetering van 
harte welkom. PKS mag zich gelukkig 
prijzen met een toename van het aantal 
donateurs, ruim 200 in het afgelopen jaar. 
Per maart 2018 telt PKS in totaal bijna 
2.900 trouwe donateurs. Hiervoor wil ik u 
allen hartelijk danken.

Kees van den Berg
Voorzitter

K
ees van d
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 Berrie van der Heide

Het Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG) kent een groot aantal richtlijnen 
die zijn bedoeld om het medische beleid 
in de dagelijkse praktijk van de huisarts 
te ondersteunen. De webversies van de 
standaarden zijn voor iedereen toegankelijk. 
De aanbevelingen over prostaatcarcinoom 
zijn onderdeel van de richtlijn Mictieklachten 
bij mannen. Mictieklachten zijn plasklachten. 
Wij spraken met Dr. Marco Blanker, huisarts 
en eerste auteur van de NHG-richtlijn. 
Blanker deed zijn promotieonderzoek over 
plasklachten.

Aanleiding voor het gesprek met 
Dr. Blanker is het artikel in Nieuws 25 van 
ProstaatKankerStichting.nl van december 
2017 waarin een interview met twee 

huisartsen stond over prostaatkankerzorg 
in de huisartsenpraktijk. In dat artikel kwam 
aan de orde dat het lastig is om de diagnose 
prostaatkanker te stellen. De dilemma´s als 
het gaat om het verrichten van een PSA-test 
bleken te komen uit die richtlijn Mictieklachten 
bij mannen. In dit artikel gaan we op zoek naar 
de antwoorden op een aantal vragen rond die 
richtlijn M42.

Mictieklachten zijn geen aanwijzing voor 
prostaatcarcinoom
Allereerst komt aan de orde de vraag waarom 
het NHG geen specifieke richtlijn heeft 
ontwikkeld voor prostaatkanker. De richtlijnen 
voor prostaatcarcinoom zijn opgenomen in een 
bijlage bij de richtlijn over plasklachten. 
Van der Heide: “Dat is toch gek? Want in de 
1e alinea over prostaatcarcinoom staat
‘Mictieklachten zijn geen aanwijzing voor 
prostaatcarcinoom’. 

Maar wanneer je als huisarts wilt weten wat het 
NHG als richtlijn heeft over prostaatkanker, dan 
moet de huisarts op zoek in een richtlijn over 
…. mictieklachten.

Blanker: ‘Ik weet dat we in 2011, toen de 
voorgaande versie van de richtlijn op de 
schop ging, discussie hebben gehad of we 
niet een aparte richtlijn voor prostaatkanker 
voor de huisarts zouden moeten maken. We 
hebben er toen voor gekozen om dat niet te 
doen. Wel hebben we de naam veranderd. 
De huidige standaard uit 2013 vervangt 
de NHG-Standaard Bemoeilijkte mictie bij 
oudere mannen. In oktober 2014 is de bijlage 
Prostaatcarcinoom geactualiseerd. Ieder 
jaar bekijkt een commissie of er reden is om 
de richtlijn aan te passen. De diagnostische 
middelen voor de huisarts veranderen echter in 
de praktijk nauwelijks.’

Van der Heide: ‘De beide huisartsen gaven aan 
dat het stellen van de diagnose prostaatkanker 
één van de lastigste en ingewikkeldste 
onderwerpen is voor een huisarts. Als leek 
denk ik dan, NHG biedt een huisarts dan wat 
meer houvast. Door bijvoorbeeld de mogelijke 
symptomen van prostaatkanker te vermelden in 
de richtlijn. De huisartsen konden wel vlot een 
rijtje mogelijke symptomen benoemen maar 
die kunnen zij niet ontlenen aan de richtlijn.  
Het stellen van de juiste diagnose wordt dan › 

Plasklachten zijn 
geen aanwijzing 
voor prostaat-
carcinoom

Dr. M. Blanker
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toeval zou ik denken.’ 
Blanker: ‘Het probleem bij prostaatkanker 
is dat er geen klachten zijn die specifiek 
zijn, waarbij je kunt stellen “nu móet je 
aan prostaatkanker denken”. Behalve 
bij botpijnen, waarbij je als huisarts aan 
uitzaaiingen moet denken. Maar dan is het 
dus al in een gevorderd stadium. Dat maakt 
het zo ingewikkeld.’ 

Blanker vervolgt: ‘Daarnaast is het zo dat de 
PSA-test een hele matige test is of wellicht 

een hele slechte test voor 
diagnosedoeleinden. Met de 
PSA-waarde kun je prima volgen 
of een ingezette behandeling 
effect heeft. Als de PSA-waarde 
daalt, dan werkt de behandeling. 
Voor de diagnose is de PSA-
waarde minder geschikt: met 
een lage PSA-waarde kan er toch 

sprake zijn van kanker en soms wordt een 
hoge PSA-waarde veroorzaakt door andere 
oorzaken dan prostaatkanker. Bijvoorbeeld 
een ontsteking als prostatitis leidt namelijk 
ook tot een hoge PSA-waarde.’

Rem op PSA-test
Van der Heide: ‘Als ik de 
huidige NHG-richtlijn bekijk 
dan heb ik het idee dat 
er willens en wetens 
een rem wordt gezet 
op het uitvoeren 
van een PSA-test. 
Als de PSA-test niet 
wordt uitgevoerd dan 
weet je zeker dat je 
geen prostaatkanker 
op het spoor komt. 
Eigenlijk vind ik het heel 
onbevredigend. 
We kunnen mensen naar de 
maan brengen en binnenkort 
mogelijk naar mars. Maar die patiënten er uit 
pikken die naar de uroloog doorverwezen 
zouden moeten, dat kunnen we dus 
kennelijk niet. Niet volgens de huisartsen 
waar ik mee sprak maar dus kennelijk ook 
niet volgens de wetenschap’. Blanker maakt 
een vergelijking: ‘Ik snap wat je bedoelt en 
het is soms heel vervelend als achteraf blijkt 
dat een wel heel jonge patiënt uitgezaaide 
prostaatkanker blijkt te hebben. Juist de 

ernstige gevallen van prostaatkanker 
– die je op tijd zou willen vinden – kun je 
niet vinden met vroegdiagnostiek. 
Maar wij kunnen ook niet voorkomen dat 
wij in de praktijk soms een patiënt hebben 
die een herseninfarct krijgt ondanks een 
normale bloeddruk. Die pikken we er ook 
niet tussen uit'. Van der Heide: ‘Aan de 
ene kant worden allerlei overwegingen 
opgevoerd in de huisartsenrichtlijn waarom 
een PSA-test niét uitgevoerd moet worden. 
Aan de andere kant staat in diezelfde 
richtlijn dat als de waarde boven 3.0 ng/mL 
uitkomt het advies is om te verwijzen naar 
de uroloog, bij afwezigheid van aanwijzingen 
voor recente prostatitis, omdat het risico 
op kanker is vergroot. Toepassing van de 
Prostaatwijzer door de uroloog bepaalt dan 
vervolgens grootte risico en noodzaak voor 
prostaatbiopsie. Zit er op dat punt eigenlijk 
niet een merkwaardig tegenstelling in de 
richtlijn?' Blanker: ‘De richtlijn legt uit wat de 
voor- en nadelen van PSA-testen is. Wie er 
het meeste baat bij hebben is niet duidelijk. 
De man mag zelf kiezen of hij een PSA-test 
wil. Als hij daarvoor kiest, dan is het volstrekt 

logisch om hem bij een verhoogde 
PSA waarde te verwijzen 

voor nader onderzoek. 
De uroloog zal eerst 

de Prostaatwijzer 
toepassen om te 
kijken of er biopten 
nodig zijn. Die 
Prostaatwijzer is 
simpelweg niet 
bedoeld voor 
toepassing in de 

huisartsenpraktijk”

Overdiagnose en 
overbehandeling

Een landelijk 
bevolkingsonderzoek om 

vroegtijdig prostaatkanker op te 
sporen zou volgens het rapport van de 
Gezondheidsraad met de naam Maathouden 
met medisch handelen uit 2017, alleen 
maar leiden tot overdiagnose en 
overbehandeling. Van der Heide: ‘Toen dat 
rapport net was uitgebracht publiceerden 
Alex Tsodikov e.a een heranalyse van de 
twee trials uit 2009 waarop die conclusie 
van Gezondheidsraad is gebaseerd. › 

Voor de diagnose 
is de PSA-waarde 
minder geschikt
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Daar uit bleek een hele 
andere conclusie: een 
bevolkingsonderzoek 
zou de sterfte door 
prostaatkanker met 
25-32% verlagen.’ 
Blanker: ‘Dat rapport 
ken ik. Wat je niet moet vergeten is dat 
mensen dan door andere oorzaken, zoals 
bloed- en vaatziekten overlijden. Daardoor 
is de invloed op de totale sterfte en 
levensverwachting zeer gering. Als je een 
landelijk bevolkingsonderzoek zou invoeren 
dan leidt dat door de onbetrouwbaarheid 
van de PSA-test vaak tot ellende doordat 
een groot aantal mannen onnodig een biopt 
krijgen en behandeld zullen worden terwijl 
ze een vorm van prostaatkanker hebben die 
niet tot hun dood zal leiden.’

PSA-basiswaarde
Van der Heide: ‘Zou het dan niet zinvol zijn 
om in de richtlijn op te nemen om bij iedere 
mannelijke patiënt van zeg boven de 50 jaar 
standaard een PSA-waarde te bepalen zodra 
ze een keer in de praktijk komen? Dan heb 
je in ieder geval een PSA-basiswaarde. Als 
ze dan jaren later een keer terugkomen met 
klachten dan kun je een hernieuwde PSA-
test afzetten tegen die eerder opgenomen 
waarde en bijvoorbeeld de verdubbelingstijd 
bepalen'. Blanker: ‘Daar spreken twee 
dingen tegen. Ten eerste dat alleen die 
laatste waarde relevant is, op basis van een 
te hoge waarde verwijs je naar de uroloog. 
Ten tweede wettelijke beperkingen: je 
zou dan via een richtlijn voor huisartsen 
feitelijk alsnog een bevolkingsonderzoek 
organiseren. Dat mag niet.’

Specifieke huisartsenrichtlijn voor praktijk 
prostaatkanker
Zodra een patiënt wordt verwezen naar een 
uroloog is er voor die uroloog, anders dan 
voor de huisarts, wel een specifieke richtlijn. 
Al sinds 2007 bestaat er een evidence based 
richtlijn voor de diagnostiek en behandeling 
van prostaatkanker die regelmatig een 
update krijgt. Van der Heide: ‘Waarom is 
er ook voor de huisarts niet zo’n specifieke 
richtlijn?‘ Blanker: ‘Zoals eerder gezegd, 
daar is niet voor gekozen. Van der Heide: 
‘Dat is dan toch wel jammer, want in de 
richtlijn voor specialisten kom je namelijk wél 

factoren tegen die, naast de 
PSA-waarde, een rol spelen 
in de besluitvorming om 
een biopt van de prostaat 
te nemen. Het gaat dan om 
leeftijd, familiair voorkomen, 
erfelijk prostaatcarcinoom, 

rectaal toucher, mictieklachten, vergrote 
prostaat en het prostaatvolume. Daar kun 
je toch ook de variant voor de diagnose 
door een huisarts van maken? Uit het 

gesprek met de huisartsen dat ik had 
bleek dat bijvoorbeeld in mijn eigen 
specifieke situatie het familiair voorkomen 
niet in de overwegingen is meegenomen 
terwijl daar wel aanwijzingen voor waren. 
Zelfs in dezelfde praktijk! Ook zou je in 
zo’n huisartsenvariant van een specifieke 
prostaatkankerrichtlijn kunnen opnemen dat 
bij verwijzing de arts bedachtzaam moet zijn 
op de ontwikkeling dat zich in Nederland 
expertcentra ontwikkelen’. Blanker reageert: 
‘In de NHG-richtlijn Mictieklachten bij 
mannen staat ook dat je moet nagaan of 
er prostaatkanker in de familie voorkomt 
en welke bevindingen bij rectaal toucher 
kunnen wijzen op prostaatkanker. Deze 
aanbevelingen zijn afgestemd op de 
richtlijn voor urologen, waarvan de inhoud 
is onderschreven door het NHG. De 
bijlage prostaatcarcinoom van de richtlijn 
over mictieklachten heeft de belangrijkste 
aanbevelingen voor de huisarts samengevat, 
in afstemming met de urologen. De richtlijn 
wijst op een levensgroot dilemma: wel › 

De diagnostische 
middelen voor de 
huisarts verande-
ren echter in de 

praktijk nauwelijks
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of niet testen terwijl de levensverwachting er 
niet door wordt beïnvloed. Daarom stellen 
wij voor om bij een levensverwachting van 
minder dan 10 jaar in principe niet door te 
verwijzen of een afwachtend beleid voor te 
stellen’. Van der Heide: ‘Maar dat is dan toch 
subjectief?’ Blanker vervolgt: ‘Bij iedere stap 
in de diagnose bedenkt de arts zich ‘Wat 
doe ik een patiënt aan?’. Gezien de enorme 
variatie in de praktijk is dat maatwerk. Het 
makkelijkst is om een opdracht voor een 
PSA-test of een verwijzing naar de uroloog 
uit te schrijven maar dat doen we als 

huisartsen dus niet standaard. 
Er zijn wel verschillen overigens. 
In mijn eigen praktijk wordt 
bijvoorbeeld gemiddeld 15 
keer per jaar een PSA-test 
uitgeschreven terwijl ik weet 
dat er collegae zijn die bij een 
vergelijkbare praktijk 70 keer 
per jaar een PSA-test laten 
uitvoeren.’ 

Tweetrapsraket verwijzen
Blanker vervolgt: ‘Op het gebied van dat 
verwijzen heb je wellicht wel een punt. 
Nu is het uitgangspunt nog steeds dat 
prostaatkanker zo algemeen is dat iedere 
uroloog er verstand van moet hebben. Maar 
aan de andere kant zien we wel een trend 
tot specialisatie, ook binnen de urologie. 
Wellicht zouden we naar een tweetrapsraket 
moeten. Laten we vaststellen dat de 
PSA-waarde alleen op zich nietszeggend 
is voor de diagnose. In een perifeer 
ziekenhuis kan na een biopt en eventuele 
scans een eerste diagnose met TNM-
stadiëring, Gleasonscore en de PSA-waarde 
redelijk objectief gedaan worden. Ook 
ontwikkelingen als de MRI-geleide biopt 
zullen daar snel in zwang raken. 
De tweede trap kan dan zijn dat vervolgens 
voor bepaalde behandelingen wordt 
doorverwezen naar een expertcentrum, ook 
als dat wat verder weg is. n■

De man mag 
zelf kiezen of 

hij een 
PSA-test wil
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 Matt Dings

Net 66 geworden. Het was de raarste 
verjaardag van mijn leven. Namelijk de 
laatste, naar het schijnt.

Twee weken eerder bracht een consult bij de 
oncoloog slecht nieuws. Mijn prostaatkanker 
bleek ongevoelig voor het enige 
strijdmiddel dat me restte: abiraterone. In 
theorie zou ik nog aan de chemo kunnen, 
maar dat zou me gezien mijn tweede kwaal 
– ernstig COPD – meer kwaad dan goed 
doen. Uitbehandeld. Begonnen aan de 
laatste etappe.

Inmiddels is het nieuws zo nieuw niet meer, 
maar ik vind het nog steeds onwerkelijk, 
alsof het gaat over iemand op wie ik 
weliswaar lijk maar die ik heus niet ben. 
Ik op weg naar de finish? Néé toch?

Já toch – het valt niet te ontkennen, met een 
PSA die keer op keer verdubbelt en scans 
vol foute vlekken en geen medicijn meer 
dat helpt. Ik rijd als het ware bergaf zonder 
remmen en de afloop laat zich raden.

Zo ga ik momenteel door 
het leven, heen en weer 
geslingerd tussen emoties 
en vragen. De toekomst, altijd een zonnig 
terrein vol hoop en kansen, is ineens 
begrensd en bedreigend geworden. 
Wat wil en kan ik nog met de tijd die me 
rest? Hoe te leven met de einder in zicht? 
Wat te ondernemen, wat te regelen, wie te 
spreken, hoe te schrijven?

En tussendoor tal van ontmoetingen en 
ervaringen die op slag intenser, dieper, 
betekenisvoller zijn geworden. 

De tijd heeft niet meer eindeloos de tijd, 
zoals gezonde mensen zich onbewust 
voorhouden, maar tikt onverstoorbaar 
door naar sluitingstijd. Het maakt het hier-
en-nu unieker en voller. Dat is niet alleen 
een verstandelijke bespiegeling, het laat 
zich ook voélen, bijvoorbeeld als ik verrukt 
bij een intiem concert zit, of een amuse 
proef in een veelgeprezen restaurant of 
me behaaglijk schurk aan de gloed van een 
mooie vriendschap.

Het is de slinger van het 
leven, dit 
heen-en-weer tussen 
licht en donker, geluk en 
verdriet, zij en ik, hier en 
daar, gisteren en morgen, 
jong en oud, zomer en 
winter. Ik wou er vooralsnog 
maar eens flink mee dóórgaan. n

Column

Bergaf

Matt Dings werkte lang 
voor HP/De Tijd. 

Tegenwoordig 
beschrijft hij in een eigen 
blog wat hem zoal invalt, 

opvalt en overvalt.

Fotografie: Jos Lammers

Ik op weg naar
de finish? 
Néé toch?

Matt Dings
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 Ankie Krol

Kent u het deurknop gesprek?
Het gesprek met de arts of 
verpleegkundig specialist loopt ten 
einde. Een nieuwe afspraak wordt 
afgesproken en het laboratorium briefje 
voor bloed afname wordt overhandigd. 
De stoel wordt naar achteren geschoven. 
Het consult loopt ten einde, de arts 
staat al klaar om u de hand te schudden 
en ondertussen staat het zweet u in 
de handen. Nu moet het denkt u, er is 
bijna geen tijd meer over, als het nu niet 
gebeurt dan kan het niet meer……..

Dus met de deurknop in de handen perst u 
er die o zo belangrijke vraag uit. De vraag 
die u eigenlijk al het hele consult wilde 
stellen, de vraag die eigenlijk aanleiding 
was om de afspraak te vervroegen. 
De vraag die u 
's nachts bezig hield, 
die u nauwelijks durfde 
te stellen; ‘Kan ik klaar 
komen zonder erectie’?

Pleidooi voor vragen 
stellen
Ik wil een pleidooi houden dat u al uw 
vragen stelt, blijf er niet mee lopen, durf 
te vragen, gekke vragen bestaan niet dus, 
stel uw vragen! Het geeft juist aan waar u 
mee zit en over welk onderwerp u meer 

informatie wilt ontvangen. Informatie die 
u hoopt en hoort te ontvangen van de 
professional of handvatten waar u zelf de 
informatie kan zoeken.

Seksualiteit
Ik werk als verpleegkundig specialist op 
de polikliniek gynaecologie oncologie en 
de urologie oncologie. Vragen rondom 
seksualiteit zijn in mijn ogen zo’n beroemd 
deurknop onderwerp. Een onderwerp 
waar we niet echt makkelijk over praten. 
De een denkt dat de ander er wel over 
zal beginnen en de ander denkt dat als er 
geen vragen zijn het onderwerp niet aan 
de orde is. Terwijl seksualiteit toch bij de 
meeste mensen een belangrijke rol in hun 
leven speelt.
Vaak komt het onderwerp niet in het 
eerste consult aan de orde. In een eerste 
consult, waarin ik kennis maak met de 

patiënt, staat de enorme 
drive om te overleven op 
de voorgrond. De totale 
verbijstering van het woordje 
kanker dringt door. Kanker, 
het staat voor de meeste 
patiënten synoniem aan 
doodgaan, het einde en alle 

vanzelfsprekendheden zijn er niet meer. 

Ik wil Jan aan u voorstellen. Hij heeft 
net van de uroloog gehoord dat hij 
prostaatkanker heeft. ›

Durf te vragen, 
gekke vragen 
bestaan niet

Het deurknop gesprek
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Alle behandelmogelijkheden en eventuele 
gevolgen zijn besproken. Jan en zijn vrouw 
geven aan dat het hun een beetje duizelt. 
Zoveel opties, hoe kunnen ze nu kiezen? 
Ik leg patiënten altijd uit dat je pas kan 
kiezen als je eerst alle informatie hebt. 
Die informatie krijg je door in gesprek te 
gaan en vragen te stellen aan bijvoorbeeld 
de uroloog, de verpleegkundig specialist, de 
huisarts, de incontinentie 
verpleegkundige de 
radiotherapeut of de 
internist oncoloog. 
Maar ook de 
patiëntenvereniging, 
ProstaatKankerStichting.nl, 
kan hierin een belangrijke 
rol spelen. Veel patiënten geven aan dat ze 
kiezen voor overleving, de kanker moet weg 
en wat er verder gebeurt zien ze later wel. 

Geen erectie
Zo ging het ook bij Jan, hij was bij de 
uroloog geweest en die was tevreden. 
Nou Jan eigenlijk niet. Hij kreeg geen 
erectie en had al zijn moed verzameld en 
bij het weggaan, gevraagd hoe het met de 
erecties zat. Volgens de uroloog kwam dat 
wel goed en moest hij maar een afspraak bij 
mij maken. Jan maakte een afspraak. Hij gaf 
aan dat hij het een lastig onderwerp vond 
maar na verloop van tijd gooide hij er maar 
alles uit, zoals hij zelf zei. Hij voelde zich 
geen man meer doordat hij geen erecties 
kreeg. Hij merkte dat hij letterlijk afstand 
hield van zijn vrouw. Die op haar beurt niet 
begreep wat er aan de hand was en alleen 
maar lief voor hem wilde zijn waar hij op zijn 
beurt weer gek van werd. Hoe verwarrend, 
herstellen van de operatie en tegelijkertijd 
een soort rouwproces, afscheid nemen van 
iets.

Praten
Van belang is om niet meteen in de 
oplossingsstand van pillen, pompen, prikken 
en prothese te schieten maar eerst maar 
eens te praten over seksualiteit. Wat is 
het verschil tussen vrijen en seks, zijn er 
verschillen, hoe ervaart een man dit en hoe 
ervaart een vrouw dit? Kunnen we, ieder 
van uit zijn of haar eigen perspectief, op 
dezelfde golflengte komen. Ook vinden 
patiënten het waardevol om te horen dat 

zij niet de enige zijn met een bepaalde 
problematiek. ProstaatKankerStichting.nl 
heeft in 2014 een onderzoek uitgevoerd 
en daarin komt het volgende naar voren; 
mannen met prostaatkanker geven voor 
hun seksualiteit gemiddeld een 4.6 , 
ervoor was dit nog een 7.4. Ook uit het 
onderzoek van de Nederlandse Federatie 
van Kankerpatiëntenorganisaties in 2017 

geeft 71% aan dat de 
seksualiteit en intimiteit 
slechter is geworden. Het 
is belangrijk om patiënten 
goede informatie te geven 
gedurende het gehele 
traject. Niet alleen mondeling 
maar ook schriftelijk, een 

mooi voorbeeld hiervan is de brochure 
‘Prostaatkanker heb je niet alleen, 
praktische informatie voor partners’ van 
ProstaatKankerStichting.nl. Ik vind het 
belangrijk om patiënten ook te attenderen 
op de digitale mogelijkheden. Vaak krijgt 
een patiënt informatie op een moment dat 
het nog niet aan de orde is. Het mooie van 
digitale informatie is dat de patiënt zelf 
op een zelfgekozen moment kan kijken en 
delen. 

Digitale sites
Twee voorbeelden wil ik met u delen 
en hopelijk inspireren ze u weer tot het 
stellen van vragen. Als eerste de site 
kankerenseks (www.kankerenseks.nl). Dit is 
een site van de Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiënten Organisaties. Zij hebben 
op basis van informatie van patiënten en 
hun partners deze site gemaakt waarop 
intimiteit en seks een onderwerp is maar dit 
ook uitgesplitst naar diverse kankersoorten 
zoals prostaatkanker. Op deze site 
staan concrete vragen met antwoorden, 
ervaringsverhalen en concrete tips voor 
patiënten en hun partners als voor de 
hulpverleners. Deze link staat ook de site 
van ProstaatKankerStichting.nl.

Het tweede digitale voorbeeld is het 
Oncokompas. Dit is een digitaal instrument 
dat de patiënt helpt om de draad weer 
op te pakken. Met het Oncokompas 
maakt iemand zijn eigen persoonlijke 
welzijnsdossier. Ook maakt het inzichtelijk 
waar de probleemgebieden zitten. › 

Verlies elkaar in 
uw relatie ook niet 

uit het oog
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Vermoeidheid, 
angst en gezonde 
voeding zijn enkele 
voorbeelden 
die aan de orde 
komen. Vervolgens kunt u zelf zien 
welke stappen u kunt ondernemen 
om uw kwaliteit van leven te 
verbeteren met een doorverwijzing 

naar zelfhulpprogramma’s of 
gespecialiseerde zorg.

Samenvattend
De impact van prostaatkanker en de 
behandeling heeft een impact op 
de seksualiteit en intimiteit van de 
patiënt en zijn partner! Zet de vragen 
die u wilt stellen aan de professionals 
op papier, vraag door. Maar verlies 
elkaar in uw relatie ook niet uit het 

oog. Maak gevoelens 
bespreekbaar, luister 
naar elkaar. Maar o zo 
belangrijk bevraag ook 
elkaar. Wat betekent 

deze nieuwe situatie nu voor jullie, 
wat zou je graag willen veranderen of 
wat kan de ander voor je betekenen. 
Want alle zekerheden zijn weg en u 

start beiden een nieuwe zoektocht 
naar invulling van uw seksualiteit en 
intimiteit. Die zoektocht kost tijd en 
vraagt wederzijds vertrouwen. 

Met Jan en zijn vrouw werden een 
aantal nieuwe afspraken gemaakt 
naar aanleiding van zijn deurknop 
vraag. n

Wat is het 
verschil tussen 

vrijen en seks, zijn 
er verschillen?
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Binnen het Radboudumc is het 
diagnosetraject voor prostaatkanker 
verbeterd en versneld. Binnen twee weken 
heeft iedereen duidelijkheid en in heel veel 
gevallen is die duidelijkheid er al veel eerder. 
Daarnaast zullen er minder pijnlijke biopten 
genomen hoeven te worden en dalen de 
zorgkosten hiermee.

Uroloog dr. Michiel Sedelaar: ‘Ieder ziekenhuis 
neemt bij patiënten met een verhoogde 
PSA-waarde eerst een twaalftal biopten af met 
een echogeleide prostaatpunctie. Wij niet. 
Wij zetten als eerste stap een MRI-scan in. 
Door de enorme expertise die we daarmee 
hebben opgebouwd, kunnen we met de MRI 
met een zeer hoge nauwkeurigheid vaststellen 
dat iemand geen prostaatkanker heeft. Op die 
manier kunnen we de helft van de mannen al 
naar huis sturen. Die mannen 
blijven overigens wél ieder half 
jaar of jaar onder controle bij 
hun huisarts, maar hoeven hier 
niet de medische molen in. Bij 
de resterende 50% weten we 

binnen een week de uitslag van het biopt en 
binnen twee weken weten we of er ook sprake 
is van uitzaaiingen. Daarmee hebben we een 
traject van maanden terug kunnen brengen 
naar twee weken.’

Veel gerichter biopten nemen
Onder leiding van prof. Jelle Barentsz is 
binnen het Radboudumc in de afgelopen 
jaren een enorme expertise opgebouwd rond 
de prostaatkankerdiagnose met een MRI. 
Dat betaalt zich nu uit. De MRI werd bij de 
diagnose al ingezet, maar dat gebeurde dan 
nadat er biopten genomen waren. 
Sedelaar: ‘Wij hebben hier de volgorde 
omgedraaid. Dat heeft niet alleen als voordeel 
dat we de helft van de mannen al naar huis 
kunnen sturen, maar daarnaast kunnen we de 
multiparametrische MRI-scan ook inzetten om 

op basis van het beeld veel 
gerichter biopten te nemen. 
Een uiterst onprettige ingreep. 
Dat kunnen er dan ook minder 
zijn dan de twaalf die nu vrij 
willekeurig genomen worden. ›

Sneller duidelijkheid 
tegen lagere kosten

Nieuwe aanpak prostaatkankerdiagnostiek 

‘Op die manier 
kunnen we de helft 
van de mannen al 
naar huis sturen’
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De uitslag van de MRI hebben we 
dezelfde dag nog. Die van een biopt 
in een week. Op dat moment kunnen 
we met een grote mate van zekerheid 
zeggen dat er sprake is van kanker en 
ook welke gradatie die heeft. In de 
tweede week kunnen we dan speuren 
naar mogelijke uitzaaiingen. Dat doen 
we met aanvullende scans van de 
lymfeklieren en de botten. Daarvoor 
gebruiken we een voor Nederland 
unieke combinatie van geavanceerde 
scantechnologieën: de Nano-MRI en 
de 68Ga-PSMA PET-CT.’

Prostaatkanker is de meest 
voorkomende vorm van kanker onder 
mannen. Jaarlijks worden 40.000 
mannen met een verhoogd PSA naar 
het ziekenhuis doorverwezen voor 
aanvullende diagnostiek. ‘Omdat wij 
verwachten dat veel mannen liever 
voor onze aanpak kiezen, hebben we 
de capaciteit hier in huis al verdubbeld 
naar 16 sneldiagnoses per week. 
Daarmee kunnen we nog steeds 
niet meer dan twee procent van de 
patiënten deze diagnose aanbieden. 
Daarom hopen we ook dat de andere 
centra onze wijze van diagnosticeren 
over gaan nemen. De apparatuur die 
we gebruiken is gewoon te koop. 
En de expertise die we opgebouwd 
hebben willen we heel graag delen.’ 
Het team van het Radboudumc 
heeft voor het design van de nieuwe 
procedure nauw samengewerkt met 
alle betrokken stakeholders. Enerzijds 
de patiëntenvereniging en anderzijds 
de zorgverzekeraar. Het vernieuwde 
diagnosetraject is mede mogelijk 
gemaakt door zorgverzekeraar VGZ. 
Deze verwacht dat de nieuwe methode 
zal leiden tot minder biopten en tot 
minder onnodige behandelingen. 
Een MRI is weliswaar duurder, maar 
onder aan de streep zullen de 
uitgaven aan prostaatkankerzorg flink 
omlaag gaan doordat we onnodige 
behandelingen voorkomen.

Ons doel is prostaatkanker 
ontdekken
Sedelaar: ‘Ons vernieuwde 
diagnosetraject is meer dan alleen 
een nieuwe, snellere werkwijze bij het 
stellen van de diagnose. Ook onze 
relatie met de patiënt is opnieuw 
gedefinieerd. We werken volgens het 
‘patiënt als partner’-principe. Dat houdt 
in dat een patiënt op elk beslismoment 
tijdens en na de diagnose alle 
informatie krijgt die helpt om als 
het even kan  zelf keuzes te maken. 
Het Radboudumc Centrum voor 
Oncologie ondersteunt dit proces met 
digitale tools en een multidisciplinair 
afgewogen advies. Ons doel is, dat 
als we prostaatkanker ontdekken, we 
samen in nauw overleg met de patiënt 
een behandelplan opstellen. Daarbij 
kan een patiënt er ook voor kiezen 
om elders, bijvoorbeeld dichter bij 
huis, verder behandeld te worden. 
Onze samenwerking met andere 
ziekenhuizen is 
goed. Sterker 
nog: met het 
CWZ Nijmegen 
en het Catharina 
ziekenhuis 
Eindhoven 
hebben we 
een zeer 
intensieve samenwerking, die 
we nog verder willen uitbreiden. 
Dat heeft er bijvoorbeeld voor 
gezorgd dat we de robot-prostaat-
operaties geconcentreerd hebben 
in het Prostaatkanker Centrum dat 
is ondergebracht binnen het CWZ. 
Al met al, willen we de zorg voor 
prostaatkanker steeds weer naar een 
hoger plan tillen.’ n

Bron: Radboud Report Oncologie, 
nr. 2 2017

De expertise die 
we opgebouwd 

hebben willen we 
heel graag delen
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In het land zijn steeds meer 
samenwerkingsinitiatieven tussen 
ziekenhuizen met als doel een betere 
kwaliteit van de prostaatkankerzorg. 
Eén daarvan is de samenwerking tussen 
het Catharinaziekenhuis 
(Eindhoven), het 
RadboudUMC (Nijmegen) 
en het CWZ (Nijmegen).

Op 30 november 
organiseerden de drie 
genoemde ziekenhuizen een symposium 
over regionale samenwerking. Ook PKS was 
met een delegatie aanwezig. Kees van den 
Berg was een van de sprekers.

Na de opening door Jean-Paul van Basten 
uroloog in CWZ, presenteerde Kees van den 
Berg de visie van PKS op de toekomst van 
de prostaatkankerzorg. Hij benadrukte nog 
eens dat het bij optimale, state-of- the -art 
prostaatkankerzorg niet alleen om operaties 
gaat. Het gaat om de prostaatkankerzorg 

in zijn totaliteit. Van het eerste consult bij 
huisarts tot de nazorg en de fase waarin 
een patiënt uitbehandeld is, om alle soorten 
behandelingen, om de persoon van de 
patiënt, maar ook de partner/naasten en 

mogelijke gevolgen op 
psychosociaal vlak, relatie 
en werk en de late effecten. 
Voor optimale PK-zorg 
is goede infrastructuur, 
voldoende volume van 
staf en patiënten, en (sub)

specialisatie belangrijk.

Egidius-concept
Joelle Gijzen, directeur zorg van 
zorgverzekeraar CZ, ging in op de manier 
waarop CZ de kwaliteit van de zorg voor 
prostaatkankerpatiënten wil verbeteren. 
Dit doen ze door zorg te contracteren 
op basis van kwaliteit middels 
het Egidius-concept. Regionale 
samenwerkingsverbanden in Nederland 
kunnen aan Egidius deelnemen. ›

Symposium: 
Regionale samenwerking 

Het gaat om de 
prostaatkankerzorg 

in zijn totaliteit
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Binnen Egidius-verband vergelijken de 
zorgaanbieders de zorguitkomsten met 
elkaar om zo de behandelresultaten 
steeds verder te verbeteren (Value Based 
Health Care), maken ze afspraken over het 
optimaliseren van het (transmurale) 
zorgpad1 en over eventuele specialisaties 
voor specifieke doelgroepen. Wat zijn 
voordelen voor de zorgaanbieders om hier 
aan deel te nemen? Zij krijgen onder andere 
financiële ondersteuning voor het verder 
uitbouwen van het regionale netwerk.

Een ander 
samenwerkingsinitiatief, 
dat werd toegelicht door 
Martijn Busstra uroloog 
in het Erasmus MC, is het 
‘Anser -netwerk’. 
Dit initiatief is september 
vorig jaar van start gegaan. 
Hierin participeren zo’n 
tien ziekenhuizen uit de regio Rotterdam, 
Den Haag, Leiden, Amsterdam en West-
Brabant. Zij willen de prostaatkankerzorg 
concentreren waar nodig en de zorg 
dichtbij huis leveren waar dat kan. 
Multidisciplinaire diagnose en behandeling, 
onderzoek en innovatie, registratie van 
(patiëntgerapporteerde) uitkomsten en een 
continue kortcyclische kwaliteitsbewaking 
zijn belangrijke elementen binnen die 
samenwerking. Concentratie van de 
operaties in een gezamenlijke hoog-
volume kliniek in het Maasstad ziekenhuis 
in Rotterdam is de eerste stap die nu gezet 
wordt.

Beperking van complicaties
Om te komen tot resultaten die beter 
meetbaar en vergelijkbaar zijn en om de 
expertise van de urologen te vergroten 
zijn de robotoperaties binnen het 
samenwerkingsverband in Zuid Oost 
Nederland sinds september 2016 
geconcentreerd op de locatie CWZ. 
Eric Vrijhof, uroloog in het 
Catharinaziekenhuis vertelde dat niet alleen 
de concentratie van operaties, maar ook het 
inrichten van een verbetercyclus met directe 
feedback aan de operateurs over hun eigen 
uitkomsten en een betere indicatiestelling 
voor de operatie al geleid hebben tot 
betere resultaten. Namelijk een daling van 

het aantal positieve snijvlakken en beperking 
van het aantal complicaties. Dit kan volgens 
hem alleen gerealiseerd worden als de 
urologen bereid zijn openheid van zaken te 
geven.

Michiel Sedelaar, uroloog in RadboudUMC 
en Rik Somford, uroloog CWZ vertelden 
meer over het samenwerkingsverband, een 
zogenaamd Comprehensive Prostate Cancer 
Network in wording. Dit moet integrale 
prostaatkankerzorg gaan bieden, van PSA-

bepaling tot palliatieve zorg. 
Hoog-complexe onderdelen 
van de prostaatkankerzorg 
vragen om centralisatie 
en specifieke expertise, 
laag-complexe onderdelen 
van de zorg kunnen op 
meer locaties worden 
uitgevoerd. Projecten die 
nu lopen zijn een pilot 

gericht op verbetering van de afstemming 
en overdracht tussen huisarts en ziekenhuis 
(transmurale prostaatkankerzorg), het 
diagnostiekcentrum, het gelijkmaken 
van de zorgpaden en het vergelijken van 
uitkomsten van behandeling.

In de pauze en na afloop was er gelegenheid 
om een rondleiding te krijgen over de 
nieuwe robotoperatiekamer. Het was een 
goede bijeenkomst met een volle zaal waar 
de prostaatkanker patiënt centraal stond en 
veel aandacht was voor verbetering van de 
kwaliteit van de prostaatkankerzorg.

PKS volgt met belangstelling wat 
gaande is en heeft overleg met beide 
samenwerkingsinitiatieven en de 
zorgverzekeraars over het meenemen van 
onze visie en kwaliteitscriteria bij de verdere 
ontwikkelingen. n

De presentaties die gehouden zijn, zijn 
terug te vinden op: https://www.cwz.nl/
zorgpartner/samenwerken-in-de-regio/
prostaatkankercentrum-cwz-radboudumc-
catharina-ziekenhuis/

1Een zorgpad is de beschrijving van opeenvolgende stappen, 
beslismomenten en criteria in het zorgproces voor  in dit geval 
een prostaatkankerpatiënt. Het heeft als doel kwalitatieve en 
efficiënte zorgverlening te verzekeren. Het is een middel om de 
zorg  op een systematische wijze te plannen en op te volgen.

Een daling van het 
aantal positieve 
snijvlakken en 

beperking van het 
aantal complicaties
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Harrie, achternaam bij de redactie bekend, 
laat in september 2016 bloedprikken. 
De PSA blijkt te hoog voor zijn leeftijd 
(hij is dan 59 jaar): 6,3. Ongeveer 
10 jaar eerder is Harrie met plasklachten 
(zwakke straal) naar zijn huisarts gegaan, 
en toen is bij een rectaal toucher geen 
bijzonderheid geconstateerd. Nu wordt bij 
het rectaal toucher een prostaatvergroting 
vastgesteld. Harrie wordt doorverwezen 
naar het Isala Ziekenhuis in Zwolle.

In het ziekenhuis wordt de kracht van de 
urinestraal (flowmetrie) gemeten; met 
cystoscopie wordt de blaas bekeken en er 
wordt een echo gemaakt van zijn blaas. Zijn 
urine wordt onderzocht en de PSA-waarde 

wordt weer bepaald.
De blaas is goed, maar 
het restvolume is 40-60%; 
gemiddeld is dit 10%. 
De PSA is nu 7,0. Uit de 
echo van de prostaat 
blijkt ook dat de prostaat 
vergroot is, met een 

ingeschat gewicht van ca. 50 gram. 
Er worden aan weerszijden elk vijf biopten 
genomen.

Twee biopten blijken kwaadaardig.
Eind december vinden opnieuw flowmetrie 

en echo van de blaas plaats; ditmaal is 
het  restvolume 20%. De uiteindelijke 
diagnose luidt: prostaatkanker; PSA 7,0;  
Gleasonscore 3+3=6; Stadium T1.

Toch radicale prostatectomie
In januari 2017 organiseert PKS in 
samenwerking met het Isala ziekenhuis een 
voorlichtingsbijeenkomst. Harrie en zijn 
echtgenote Anita gaan daar naar toe, en 
Harrie wordt donateur van PKS.

Harrie heeft toegang tot zijn Patiënten 
Informatie Dossier (PID) en maakt een eigen 
pagina 'mijn isala' aan via de website van het 
ziekenhuis. Harrie en Anita zitten boordevol 
met vragen en hebben daarom een gesprek 
met de oncologisch verpleegkundige .
Later hebben zij een gesprek met de 
radioloog over de mogelijkheden van 
bestralen. Ook laten zij zich voorlichten over 
opereren met de Da Vinci robot. Zijn opties 
zijn: Actieve surveillance, Prostatectomie 
(prostaatverwijderingsoperatie) met Da Vinci 
robot, Inwendige bestraling, Uitwendige 
bestraling. Dit leidde aanvankelijk tot enige 
keuzestress (zie ook bv. http://stichtingduos.
nl/keuzestress-diagnose-prostaatkanker/)
In consultatie met de uroloog wordt 
besloten tot Actieve surveillance. ›

Vertrouwen in de 
toekomst

Harrie en Anita 
zitten boordevol 

met vragen



19

WIE WORDT DE FOTOGRAAF VAN NIEUWS?
 

De redactie van Nieuws is steeds bezig het magazine te verbeteren.

Om ook de kwaliteit van de afbeeldingen in Nieuws te verhogen is de redactie 
op zoek naar fotografen die tijdens evenementen waarbij ProstaatKankerStichting.nl 
bij betrokken is het evenement in beeld vast te leggen. Daarnaast zoeken we 
fotografen die de portretfotografie bij een interview willen verzorgen.

De activiteiten van ProstaatKankerStichting.nl beslaan heel Nederland, daarvoor 
zoeken wij fotografen voor de regio’s Noord-, Midden- en Zuid Nederland. 

Wij denken aan semi- of professionele fotografen die het leuk vinden hun werk terug te 
zien in ons magazine Nieuws, op onze website en op onze social mediakanalen.

ProstaatKankerStichting.nl is een patiëntenorganisatie die steunt op vrijwilligers dus meer dan een 
vergoeding van de direct gemaakte kosten kunnen wij niet aanbieden. Voor meer informatie:
ceesmeijer@prostaatkankerstichting.nl 06-30574385

Drie maanden later is er de eerste controle 
afspraak. Hoewel de PSA (nu 7,1) nauwelijks 
stijgt, blijft Harrie toch bezorgd over 
eventuele uitzaaiingen. Hij zoekt en vindt 
veel informatie over prostaatkanker, en over 
de verschillende behandelopties met elk 
voor- en nadelen. Hij vindt het PKS-logboek 
heel uitgebreid en nuttig. Gaandeweg voelt 
hij steeds meer voor de Da Vinci robot 
operatie. Daarom spreekt hij opnieuw 
met de oncologisch verpleegkundige. 
Bij de tweede controle-afspraak met de 
uroloog, augusus 2017, is de PSA-waarde 
6,9. Volgens de uroloog is er altijd wel wat 
schommeling in deze waarde. Harrie wil 
daarom niet blindvaren op de PSA en de 
tumor zijn lichaam uit hebben.

Hij krijgt een MRI-onderzoek van de 
prostaat. Op de MRI is geen verdachte plek 
(leasie) te zien. De pre-operatieve diagnose 
blijft, gebaseerd op biopsie, een eenzijdige, 
ingekapselde tumor.

In oktober 2017 is de operatie uitgevoerd. 
Alles ging goed, ook al duurde de ingreep 
langer dan verwacht i.v.m. de forse grootte 
van de prostaat (90 gram). Pathologisch 
onderzoek toonde een ingekapselde tumor, 
en de verwijderde zaadblaasjes bleken 
schoon.

Post-operatieve conclusie van Harrie

Zes weken na de operatie wordt de 
PSA-waarde bepaald. Spannend! 
De waarde zou onder de detectiegrens van 
0,1 moeten zitten. Gelukkig is dit het geval.

Harrie's overige conclusies:

Incontinentie? 
Continent, eigenlijk vanaf het begin, en 
weer met krachtige straal.

Impotentie?
Al diverse keren leven gevoeld!

Operatie?
Snel hersteld!

Harrie beseft dat hij met deze operatie-
resultaten veel geluk heeft 
gehad. 
Harrie en Anita willen 
alle betrokkenen die 
bijgedragen hebben 
aan het herstel van 
Harrie gedurende de 
ziekte bedanken; 
zij hebben weer vertrouwen 
in de toekomst. n

Harrie blijft toch 
bezorgd over 

eventuele 
uitzaaiingen
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 Caroline Beijer

Dr. Martijn Lolkema is oncoloog 
bij het ErasmusMC. Hij richt zich 
o.a. op verbeterde planning van 
medicijncombinaties en genetische 
indeling van prostaatkanker-patiënten. 
Voor een nieuw onderzoeksvoorstel heeft 
hij steunbetuiging gezocht en gekregen 
van PKS. De subsidieaanvraag werd 
gehonoreerd, en het onderzoek is juni 
2016 gestart. De Nieuws-redactie wil 
graag weten wat dit onderzoeksproject 
inhoudt en of er al voorlopige resultaten 
zijn.

Levende cellen kweken
Onderzoek aan levende tumorcellen 
afkomstig van elke individuele patiënt zou 
kankerbehandeling op z´n kop kunnen 
zetten. Iedereen heeft op TV wel eens 
microbiologen in de weer gezien met glazen 
schaaltjes waarin op een voedingsbodem 
bacteriën worden gekweekt. Als er veel 
bacteriën gekweekt zijn, kun je aan die 
glazen schaaltjes verschillende (potentiële) 
antibiotica toevoegen. En daarna kun je 
bekijken welke van die stoffen het meest 
effectief is tegen een specifieke bacterie. 

Iets dergelijks wordt nu geprobeerd met 
kankercellen. Kankercellen – verschillend 
per individuele patiënt – kunnen in glazen 
schaaltjes met voedingsbodem gekweekt 
worden. Als de groei aanslaat, ontstaat een 
drie-dimensionaal klompje functionerende 
cellen. Vervolgens kun je daar potentieel 
tumordodende stoffen op los laten. 
Zo kun je zien of die specifieke tumor, 
althans in het glazen schaaltje, gevoelig is 
voor een bepaalde stof, of een combinatie 
van stoffen. ›

In het bloed meegevoerde tumorcellen bruikbaar als vloeibaar biopt

Unieke kansen: 
baanbrekende ideeën

Dr. Martijn 
Lolkema

Onderzoeksdeelnemer 
tijdens een 
leukaferese-sessie,
copyright: ErasmusMC
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Deze klompjes 
levende cellen in 
glazen schaaltjes met 
voedingsbodem (´in 
vitro´) hebben misschien 
een beter voorspellende 
waarde dan de tot nu 
toe zoveel gebruikte dierproeven. Een 
gestreste labmuis blijkt in de medische 
praktijk toch geen mens. Bovendien weten 
we inmiddels dat ´prostaatkanker´ een 
verzamelnaam is voor veel verschillende 
subtypen. Onderzoek aan de klompjes 
levende cellen afkomstig van een patiënt 
kan hopelijk in de toekomst informatie 
opleveren over de meest kansrijke 
behandelstrategie voor juist die patiënt. 
Er kan dan onderscheid gemaakt worden 
tussen de ene patiënt met prostaatkanker 
en een andere. De één krijgt een bepaalde 
chemokuur – ondanks de belasting – wel, 
want effectief, en de ander niet. Voor die 
man moet een andere therapie gevonden 
worden.

Revolutionair
´Klompje cellen´: het klinkt zo simpel. 
Maar het gaat hier om een revolutionaire 
ontwikkeling in biomedisch onderzoek. 
De officiële benaming is 3D organoid 
culture. Een organoïde is een heel 
klein, functionerend mini-orgaan dat 
3-dimensionaal in een weefselkweek kan 
groeien. Eenmaal voldoende opgekweekt 
kan er steeds wat van afgenomen worden 
om onderzocht te worden. 

Moeilijk
Maar hoe komen levende tumorcellen uit 
een patiënt in een glazen schaaltje? In 
theorie neem je een biopt uit de primaire 
tumor (de tumor in het orgaan waar de 
ziekte begonnen is), of een biopt uit een 
uitzaaiing. Vervolgens laat je deze met 
biopsie verkregen tumorcellen onder 
speciale omstandigheden groeien in een 
kweekbakje (een glazen schaaltje met 
voedingsbodem). Van veel kankersoorten 
liggen al zogenaamde biobanken vol met 
3D-weefselkweken afkomstig van biopten 
uit patiënten.

In de praktijk blijkt dit bij prostaatkanker erg 
moeilijk. Prostaatkankercellen zijn heel

moeilijk buiten het 
lichaam te kweken. Dit 
geldt zowel voor cellen 
uit de primaire tumor 
in de prostaat als voor 
cellen uit uitzaaiingen. 
Zo geeft een biopt uit 

de tumor in de prostaat in kweekmedium 
heel weinig tumor-organoïden en heel veel 
normale-prostaat-organoïden. 
De normale prostaatcellen overwoekeren 
als het ware de prostaatkankercellen. 
Daar kan geen bruikbaar onderzoek mee 
gedaan worden. Maar ook uitzaaiingen 
van prostaatkanker leveren tot nu toe vaak 
onvoldoende bruikbaar materiaal op.
De uitzaaiingen zitten zoals bekend vaak in 
de botten. Het blijkt nu nog lastig om met 
de CT-scan gestuurde botbiopsie voldoende 
tumorcellen voor kweek af te nemen. 

Inmiddels is bekend dat er bij 
kankerpatiënten losse tumorcellen in het 
bloed kunnen zitten, afgekort tot CTCs: 
circulating tumor cells. Vermoedelijk zitten 
er meer losse tumorcellen in het bloed 
naarmate er meer uitzaaiingen zijn, maar 
de concentratie is ook dan heel erg laag. 
Ook bij prostaatkanker belanden na verloop 
van tijd losse kankercellen in het bloed. 
Vanuit het bloed kunnen ze andere organen 
binnendringen en ontstaan er uitzaaiingen.

Zou je misschien met die CTCs 
representatief prostaattumorweefsel kunnen 
kweken? Onderzoekswerk aan de winkel!

Unieke kansen
Om een drie-dimensionale, functionerende, 
organoïde weefselkweek te verkrijgen 
moet je met voldoende cellen starten, 
minimaal 300. Eén van 
de vele problemen 
hierbij is de zeer lage 
concentratie van die 
CTCs in het bloed. In 
de wetenschappelijke 
literatuur maken 
onderzoekers aan 
prostaatkanker een 
indeling in twee 
categorieën: zeer laag (minder dan vijf CTCs 
per testbuisje met 7,5 ml bloed) en laag (vijf 
of meer CTCs per testbuisje). Een buisje › 

Onderzoek aan levende 
tumorcellen zou kanker-
behandeling op z´n kop 

kunnen zetten

Prostaatkanker-
cellen zijn heel 

moeilijk buiten het 
lichaam te kweken
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bloed afnemen is dus geen optie, want dan 
oogst je veel te weinig van die cellen. 

Zou je dan misschien die CTCs uit al het 
bloed van een patiënt kunnen halen? Er 
is immers een medische techniek waarbij 
bloed door een apparaat stroomt, een 

bepaalde component 
afgescheiden wordt en 
de rest weer de bloedbaan 
in gaat. De algemene 
term is aferese. 
Als je bijvoorbeeld 
rode bloedcellen 
(erythrocyten) uit het 
bloed wilt halen, spreek 
je van erythrocytaferese; 

bij het afscheiden van witte bloedcellen 
(leukocyten), spreek je van leukaferese. Ook 
wanneer gezonde mensen een bepaalde 
component doneren, gaat dat met aferese.

Bij leukaferese worden niet alleen witte 
bloedcellen afgescheiden, maar indien 
aanwezig ook een deel van de CTCs. 
Het zou natuurlijk fantastisch zijn, wanneer 
met leukaferese voldoende CTCs verkregen 
kunnen worden om daarmee organoïde 
weefselkweek te kunnen laten groeien. 

Dr. Martijn Lolkema en collega´s hebben 
daarom een onderzoeksplan opgesteld:
• Selecteer mannen met uitgezaaide   
 castratie-resistente prostaatkanker en met  
 vijf of meer circulerende tumorcellen per  
 testbuisje van 7,5 ml bloed. 
• Vraag of ze leukaferese (afgekort: LA)   
 willen ondergaan.
• Onderzoek of en hoe voldoende 
 CTCs uit het aldus verkregen LA-materiaal  
 geïsoleerd kunnen worden.
• Bewaar de helft van de CTCs voor   
 toekomstige experimenten; verzamel   
 de andere helft in glazen schaaltjes met  
 voedingsbodem.
• Onderzoek of de verkregen CTCs 
   uit kunnen groeien tot prostaatkanker-
   organoïden.
• Test de reactie van die organoïden 
 op anti-hormonale medicijnen, en   
 op verschillende chemotherapieën.
• Vergelijk die resultaten met de respons 
 bij de betreffende patiënt.
Het plan is getiteld: ‘Towards liquid biopsies 

through leukapheresis: organoid culture of 
circulating tumor cells from blood of prostate 
cancer patiënts; is it feasible?’
Uiteraard heeft PKS dit onderzoeksvoorstel 
van harte aanbevolen bij het KWF en Alpe 
D´HuZes. Die financieren o.a. onderzoek in 
de categorie ´Unieke Kansen: baanbrekende 
ideeën´. Het voorstel werd gehonoreerd en 
in mei 2016 ging het onderzoek van start.

Uitdagingen …..
Het onderzoek blijkt nog uitdagender dan 
tevoren gedacht. Er zijn tot nu toe ruim 20 
mannen met mCRPC (metastized Castration 
Resistant Prostate Cancer) geselecteerd voor 
deelname. Een ruime meerderheid blijkt 
echter heel weinig circulerende tumorcellen 
in het bloed te hebben: minder dan vijf 
CTCs per testbuisje van 7,5 ml bloed. ‘Dit is 
relatief goed nieuws voor al die patiënten, 
want hoe lager het aantal CTCs, des te 
beter de vooruitzichten, maar dat is een te 
lage concentratie voor dit type onderzoek’, 
aldus Martijn Lolkema. Een minderheid van 
de mannen heeft dus wel vijf of meer CTCs 
per testbuisje. Die mannen zijn eenmalig 
aangesloten op het leukaferese-apparaat. 
Het aldus verkregen materiaal bevat 
leukocyten en CTCs. Er is wat gesleuteld 
aan de instellingen van het leukaferese-
apparaat om de opbrengst aan CTCs te 
verhogen. ‘Die techniek hebben we nu goed 
onder de knie. Maar let op: we verkrijgen 
één circulerende tumorcel op ongeveer 10 
miljoen witte bloedcellen. Dat is dus heel 
erg verdund. Het is echt een uitdaging 
gebleken om vervolgens de concentratie 
CTCs voldoende te verhogen. We zitten 
inmiddels op een 
verrijkingsfactor 
van 10.000, m.a.w. 
een verhouding 
van ongeveer één 
CTC op 1000 witte 
bloedcellen.’ Die 
verrijking van 10.000 
x is een prestatie 
van formaat, maar 
de resulterende CTC-concentratie is slecht 
0,1%. De techniek om de opbrengst en 
concentratie aan CTCs te optimaliseren is 
dus nog volop in onderzoek. 
En hoe zit het met de uitgroei van CTCs naar 
organoïde? Ook dat is een uitdaging. ›

Prostaatkanker-
cellen zijn heel 

moeilijk buiten het 
lichaam te kweken

Die techniek 
hebben we nu 
goed onder de 

knie
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‘Er zijn voor prostaatkanker weinig 
modelsystemen in het lab’, zegt 
Martijn Lolkema, en hij legt uit: 
‘Prostaatkankercellen groeien moeilijk 
buiten het lichaam. Dat lijkt misschien 
contra-intuïtief, want je denkt: kanker 
groeit snel, maar bij prostaatkanker in 
een kweekbakje is dat niet zo. Voor veel 

kankervormen 
weten we 
inmiddels de 
samenstelling van 
het kweekmedium 
dat nodig is om de 
kankercellen in het 
glazen schaaltje 
te laten groeien. 

Zo kunnen we nu snel een organoïde 
kweken uit bijvoorbeeld een dikke-darm-
tumor. Maar prostaatkanker is nog een 
uitzondering. Welke stof(fen) hebben 
prostaatkankercellen nodig om in een 
kweekbakje in leven te blijven en te 
kunnen groeien? De, zeg maar, ´pokon´ 
voor prostaatkankercellen weten we 
nu nog niet. Daar wordt, ook elders, 
nog onderzoek naar gedaan.’ Ook bij dit 
onderzoeksproject is het met het verrijkte 
leukaferese-materiaal (1 CTC op ongeveer 
1000 witte bloedcellen), tot nog toe niet 
gelukt om een organoïde cultuur te kweken. 

..... maar ook bruikbare resultaten 
Dergelijke tegenvallers doen zich veel vaker 
voor bij wetenschappelijke onderzoek. 
De onderzoeksgroep blijft daarom druk 
bezig om te achterhalen hoe de gestelde, 
ambitieuze onderzoeksdoelen wel 
gerealiseerd kunnen worden. En om met de 
bevindingen tot nu toe nieuwe wegen in te 
slaan.

‘Wat we in ieder geval wel kunnen 
constateren is dat het verzamelen van CTCs 
met leukaferese voor de patiënt helemaal 
niet belastend is. Je krijgt in elke arm een 
naald (veel dunner dan de nierdialyse-naald 
voor diegenen die dat wel eens hebben 
gezien), en moet een paar uur in een stoel 
zitten. We hebben weliswaar nog niet de 
gehoopte organoïden kunnen kweken, maar 
we hebben wel heel veel CTCs verzameld. 
We zijn nu plannen aan het ontwikkelen 
om die CTCs voor verder onderzoek te 

gebruiken. Het verrijkte leukaferese-
materiaal kun je beschouwen als een 
´liquid biopt´ waarmee we eigenschappen 
van de tumor kunnen bepalen’, concludeert 
Martijn Lolkema.

De redactie van Nieuws wenst 
Dr. Lolkema en collega's veel succes bij dit 
vervolgonderzoek. n

Korte filmpjes ter toelichting
https://www.youtube.com/
watch?v=nyq1Zo6c_2Y 
¨CTC Enumeration using the CellSearch 
System¨; 2 minuten; Engels

https://www.youtube.com/
watch?v=2CnkYtl99Cc  
¨Lab grown organoids¨; 6 minuten; Engels

Het onderzoek 
blijkt nog 
uitdagender dan 
tevoren gedacht

Het leukaferese-apparaat waarmee 
CTCs uit bloed gehaald worden. 
copyright: EramusMC
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 Else Wolak

Wellicht bij u bekend maar wellicht 
ook niet: de kwaliteitsgroep en 
beleidsmedewerker kwaliteit van zorg 
bij PKS. Wie zijn zij, waar houden zij zich 
mee bezig, waar maken zij zich sterk 
voor? Hieronder een inkijk.

De kwaliteitsgroep 
bestaat uit zeven 
ervaringsdeskundigen/
lotgenoten waarvan 
een deel een medische, 
verpleegkundige 
of geneesmiddelen 
achtergrond heeft. 
Bijvoorbeeld ervaring 
als huisarts, medisch 

specialist of werkzaam geweest 
in de farmaceutische industrie. 
Samen met de beleidsmedewerker 

werken zij aan het verbeteren van de 
kwaliteit en toegankelijkheid van de 
prostaatkankerzorg en de kwaliteit van 
leven van prostaatkankerpatiënten. 

De verschillende leden hebben 
ieder hun eigen aandachtsgebieden, 
zoals ‘diagnostiek en screening’, 
‘geneesmiddelen’, ‘richtlijnen’ of 
‘samen beslissen’, ‘plaats van PSMA 
scan en PSMA-behandeling en andere 
nieuwe ontwikkelingen’. De voorzitter 
van de kwaliteitsgroep is ook lid van 
het bestuur van PKS en samen met de 
beleidsmedewerker de verbindende 
schakel naar het bestuur. Twee leden zitten 
ook in de redactie van Nieuws. 

Op de hoogte blijven
Beleidsmedewerker, leden van de 
kwaliteitsgroep maar ook de voorzitter van 
PKS onderhouden contacten, ›

De kwaliteitsgroep 
van ProstaatKanker-
Stichting.nl

Wie zijn ze en waar houden ze zich mee bezig? 

Invloed uitoefenen 
op beleid, 

onderzoek en 
eventueel politieke 

beslissingen
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hebben overleg en werken 
samen met een grote 
diversiteit aan partijen 
die betrokken zijn bij de 
prostaatkankerzorg. Dit 
doen we om op de hoogte 
te blijven van nieuwe 
ontwikkelingen. Om te 
zien of deze bijdragen 
aan een betere kwaliteit van zorg en in het 
belang zijn van de prostaatkankerpatiënt. 
Maar ook om invloed uit te oefenen op 
beleid, onderzoek en eventueel politieke 
beslissingen. Hoe doen we dat? Door het 
inbrengen van visies, ideeën, standpunten 
en ervaringen vanuit patiëntenperspectief. 
Door partijen te laten kijken door de ogen 
van een prostaatkankerpatiënt, op te 
komen voor hun belangen. Welke wensen 
en behoeften hebben zij? Welke dingen 
kunnen beter? Partijen bewust te maken dat 
het patiëntenperspectief (dat overigens ook 
voor patiënten kan verschillen) anders kan 
zijn dan het perspectief van bijvoorbeeld de 
zorgverlener.

Met wie hebben we dan overleg, 
afstemming of samenwerking? Met 
beroepsverenigingen als NVU (Nederlandse 
Vereniging van Urologen), NVRO 
(Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie 
en Oncologie) of NVMO (Nederlandse 
Vereniging voor Medische Oncologie), met 
ziekenhuizen en samenwerkingsinitiatieven 
tussen ziekenhuizen maar ook met 
individuele artsen, verpleegkundigen en 
onderzoekers over bijvoorbeeld nieuwe 
diagnostiek en behandelingen, onderzoeken 
en beleid. En ook zorgverzekeraars, IKNL en 
farmaceuten.

Samen optrekken
Hierbij trekken we samen op met 
de NFK (Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiëntenorganisaties) als er 
gezamenlijke belangen zijn en maken 
we gebruik van hun 
deskundigheid. Zoals  
bijvoorbeeld het 
recent gepubliceerde 
onderzoek onder 3.600 
(ex)kankerpatiënten, 
waaronder  522 (ex)
prostaatkankerpatiënten, 

over late gevolgen bij kanker, de 
gelanceerde website ‘kanker en 
seksualiteit’ en overleg met de 
NVMO.
Zeker als het gaat om 
nieuwe diagnostiek- en 
behandelingsmogelijkheden 
zijn er veel ontwikkelingen. Het 
bestuur krijgt van alle kanten 

informatie, en wordt regelmatig benaderd 
door de pers. De kwaliteitsgroep fungeert 
in sommige vallen dan ook als filter om 
kaf en koren te scheiden en om bepaalde 
zaken tot de essentie terug te brengen (bijv. 
informatie over de MDx test, screening op 
PSA).

Wat zijn dan concrete voorbeelden van 
waar we ons mee bezig houden? Een greep 
hieruit.

De visie van PKS op de toekomst van de 
prostaatkankerzorg
Aan de totstandkoming van onze visie heeft 
de kwaliteitsgroep ook bijgedragen. In het 
land zijn allerlei samenwerkingsinitiatieven 
ontstaan gericht op verbetering van de 
kwaliteit van de zorg. Wij willen hierbij aan 
tafel zitten om ervoor te zorgen dat onze 
visie en kwaliteitscriteria meegenomen 
worden bij de verdere ontwikkeling van 
die initiatieven. Zo zijn we in overleg met 
‘Anser’ het samenwerkingsinitiatief in Zuid-
West Nederland over het instellen van een 
patiëntenraad en gaan we met Prostaat 
Centrum Noord Nederland in gesprek over 
de volgende stappen in hun samenwerking.
Maar ook met de zorgverzekeraars praten 
we regelmatig over hun visie en de manier 
waarop ze de prostaatkankerzorg willen 
inkopen en wat voor ons belangrijke criteria 
zijn.

Diagnostiek 
Op het gebied van de diagnostiek van 
prostaatkanker zijn vele ontwikkelingen. 

Eén daarvan is de inzet 
van de zogenaamde 
multiparametrische 
(mp)-MRI. Op basis van de 
onderzoeken die hierover 
verschenen zijn, overleg 
met artsen en onderzoekers 
heeft de kwaliteitsgroep › 

Zij werken aan 
het verbeteren 
van de kwaliteit 
en toegankelijk-

heid van 
de prostaat-
kankerzorg

Op het gebied van 
de diagnostiek 

van prostaatkanker 
zijn vele 

ontwikkelingen
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een concept-standpunt 
gemaakt over wat 
volgens PKS de inzet 
van de mp-MRI moet 
zijn. Het definitieve 
standpunt zal worden 
uitgedragen richting 
onze achterban, 
maar ook richting 
beroepsverenigingen en ziekenhuizen. 
Verder denken we mee over het sneltraject 
diagnostiek in het Radboudumc. Over de 
inrichting en doorlooptijd maar ook over de 
informatie aan patiënten en onderzoek naar 
de tevredenheid over het sneltraject.

Samen beslissen
Als PKS vinden we het belangrijk dat 
patiënten samen met artsen beslissen 
over de zorg, diagnostiek en behandeling 
die ze kunnen krijgen. En niet dat de arts 
voor de patiënt beslist. Dit vraagt om 
goede voorlichting door artsen en/of 
verpleegkundigen over voor- en nadelen van 
verschillende opties, eventueel met behulp 
van een keuzehulp en een goed gesprek 
over wat een patiënt wil, wat voor hem 
belangrijk is. In het Reinier de Graef, MUMC 
en UMCG participeren we in projecten 
over ‘samen beslissen’. Dan gaat het onder 
andere om een betere inrichting van het 
zorgpad, het multidisciplinair overleg en 
onderzoek naar wensen en tevredenheid 
van patiënten over de gesprekken met 
betrekking tot de keuze van de behandeling.

Inzicht in de kwaliteit en resultaten 
van zorg
Voor patiënten zijn zo goed mogelijke 
oncologische uitkomsten en zo min mogelijk 
bijwerkingen als incontinentie en impotentie 
van groot belang en dat het hiervoor niet 
uitmaakt waar je behandeld wordt. 
Het registeren, monitoren en transparant 
maken van die uitkomsten is nodig. 
Zodat artsen van elkaar kunnen leren. 
Maar ook dat de resultaten besproken 
worden met patiëntvertegenwoordigers 
om te kijken waar verbetering mogelijk is. 
De eerste stappen worden gezet. Met 
artsen en onderzoekers betrokken bij ProZIB 
(ProstaatkankerZorg in Beeld) hebben we 
overleg over de inzichten en resultaten 
uit deze registratie. De voor patiënten 

onwenselijke variatie 
tussen ziekenhuizen 
in het uitvoeren van 
lymfeklierdissecties was 
recent aanleiding om een 
brief te sturen naar de 
NVU. 

Herziening richtlijnen
Onlangs is gestart met de herziening van 
een aantal modules van de richtlijn voor 
prostaatkanker.
Twee leden van de kwaliteitsgroep 
nemen deel aan de werkgroep die verder 
bestaat uit artsen van de betrokken 
beroepsverenigingen. Zij stemmen 
hun inbreng af met de rest van de 
kwaliteitsgroep. Het uitgangspunt van de 
inbreng van PKS is dat elke patiënt met 
prostaatkanker de best mogelijke zorg krijgt, 
op grond van de meest recente stand van 
de wetenschap. 

Dit jaar gaan we als PKS (onder 
andere) meer dan voorheen informatie 
verzamelen over wensen en behoeften van 
prostaatkankerpatiënten ten aanzien van 
verbetering van de kwaliteit van de zorg. 
Dit doen we door het raadplegen van onze 
achterban maar ook via onze vrijwilligers en 
coördinatoren in de regio.

We zien dat patiënten(organisaties) en 
ook wij als PKS in toenemende mate 
betrokken worden bij nieuwe initiatieven in 
het zorgveld en gevraagd worden mee te 
denken. Dat is mooi als dat gebeurt vanuit 
de echte overtuiging dat we samen de zorg 
beter kunnen maken en deze beter moeten 
afstemmen op de wensen en behoeften 
van prostaatkankerpatiënten. Als het alleen 
maar het afvinken is van een eis vanuit de 
overheid of organisatie, vinden we dat 
weinig zinvol. 

Kortom, de missie is dat elke 
prostaatkankerpatiënt de best mogelijke 
diagnostiek en zorg krijgt. n

Het uitgangspunt 
van PKS is dat elke 

patiënt met prostaat-
kanker de best 
mogelijke zorg 

krijgt
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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 PKS steunen.
Naast uw familieleden kunt u in uw testament ook goede 
doelen zoals 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 PKS gaat. Dan ontvangt 
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 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 PKS. 
Zo’n beschikking noemt men en legaat. Omdat PKS een goed doel is, is dit legaat vrij van 
successierechten.

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 PKS. Het is ook mogelijk om donateur van 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.

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 € 30,00. 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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Het Prostaatkankerlogboek informeert de patiënt over 
diagnostiek, behandeling en leven met prostaatkanker. 
Daarnaast kan de patiënt met het Prostaatkankerlogboek 
zijn eigen behandeltraject in kaart brengen en actief 
volgen. De patiënt kan het logboek meenemen naar de 
verschillende behandelaars en heeft zo altijd zijn eigen 
‘dossier’ bij de hand.

‘Eigenlijk zouden de urologen een nieuwe patiënt 
standaard op de aanwezigheid van dit boekwerk moeten 
wijzen. Achteraf had ik het ook graag al eerder gehad. 
Ik ben inmiddels een behandeltraject ingegaan. 
Toch staat in het logboek ook heel veel over wat nog 
komen gaat en wat nog komen kan. Daarom mijn grote 
dank en waardering voor dit boekwerk’ - H.R.

Word ook donateur 
en ontvang het 
Prostaatkankerlogboek 
GRATIS. 
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 Dr.ir. Aart J. van Dijk en drs. Anja Ladenberg

Als er over het leger wordt gesproken, 
dan hoor je vaak dat de leiding belangrijk 
is, maar dat de onderofficieren toch de 
ruggengraat zijn van het leger. Als je te 
maken krijgt met prostaatkanker kom je in 
een wereld van witjassen terecht. Artsen 
van diverse pluimage, verpleegkundigen, 
etc.

Als je tijdens de behandelingen en in 
de wachtkamers goed oplet, dan zie 
je de casemanagers/verpleegkundigen 
urologische oncologie aan het werk. Een 
gemotiveerde, deskundige en empathisch 
ingestelde beroepsgroep. Zij doen denken 
aan die onderofficieren in het leger. Zij zijn 
op de poli vaak de spin in het web. PKS wil 
de schijnwerper eens richten op deze groep 
zorgverleners, ook wel ‘casemanagers’ 
genoemd, die zich als een duizendpoot 
bewegen tussen artsen en patiënten. 
Voor dit artikel spraken wij met uroloog 
dr. O.S. (Sjoerd) Klaver en casemanager 

Trineta Kwidama-Sweet van het Maasstad 
Ziekenhuis in Rotterdam.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft op het 
gebied van urologie een belangrijke functie 
in de regio Rotterdam. Bovendien heeft 
het een bovenregionale functie en verzorgt 
het samen met het Ikazia Ziekenhuis, het 
Spijkenisse Medisch Centrum en het 
Van Weel-Bethesda Ziekenhuis de 
‘Urologische zorg op Zuid’. ›

Prostaat-Carrousel
Casemanagement urologische oncologie bij het Maasstad Ziekenhuis 

Casemanager Trineta 
Kwidama-Sweet

Uroloog 
dr. O.S. (Sjoerd) Klaver
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Het Maasstad Ziekenhuis maakt deel uit van 
Santeon, een groep van zeven ziekenhuizen. 
Naast het Maasstad Ziekenhuis zijn dat: 
het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), het 
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen), 
het Medisch Spectrum Twente (Enschede), 
het OLVG (Amsterdam) en het St. Antonius 
Ziekenhuis (Utrecht).

Gezamenlijke operatieve prostaatkliniek
Ziekenhuizen in Zuid- en West-Nederland 
gaan met twaalf ziekenhuizen een 
gezamenlijke operatieve prostaatkliniek 
openen. In de nieuwe voorziening worden 
operaties bij elkaar gebracht, met als 
doel de kwaliteit van zorg ‘aanzienlijk 
te verbeteren’ (bron: website). Vanaf 1 
september 2017 is men gefaseerd van start 
gegaan. Naast de vier ziekenhuizen die tot 
de bovenregionale functie behoren maken 
de volgende ziekenhuizen deel uit van dit 
samenwerkingsverband: 
het Franciscus Gasthuis 
& Vlietland, het Amphia 
Ziekenhuis (Breda), 
Albert Schweitzer 
Ziekenhuis (Dordrecht), 
Bravis Ziekenhuis 
(Roosendaal en Bergen 
op Zoom), 

Erasmus MC (Rotterdam), Haaglanden 
Medisch Centrum (Den Haag),
LUMC (Leiden) en OLVG (Amsterdam).

Uit bovenstaande samenwerkingsverbanden 
is te zien dat prostaatkankerpatiënten 
vanuit verschillende (type) ziekenhuizen 
naar het Maasstad Ziekenhuis (MZ) 
komen. Dat betekent ook dat patiënten 
met verschillende behandelstadia bij MZ 
binnenkomen (zo komen de patiënten uit de 
groep van twaalf ziekenhuizen alleen maar 
voor een operatie en vinden de diagnostiek 
en de overige behandelingen plaats in de 
aanleverende ziekenhuizen). Dat vergt een 
goede, transparante, gestandaardiseerde 
en flexibele werkwijze. Daartoe heeft men 
het model van een Prostaat-Carrousel in 
het leven geroepen. Met behulp van dit 
model wordt op een efficiënte en effectieve 
manier bepaald welke behandelingen de 
betreffende patiënt (nog) moet ondergaan 

en in welke volgorde. 
Met dit resultaat kunnen 
de behandelingen 
worden ingepland. 
Ook kunnen eventuele 
wensen van de patiënt 
worden vastgelegd. 
Een patiënt kan 
bijvoorbeeld ›

OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN
                                                                                                                                
Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam)
Ikazia Ziekenhuis (Rotterdam) 
Spijkenisse Medisch Centrum (Spijkenisse) 
Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (Dirksland) 
Catharina Ziekenhuis (Eindhoven)
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen) 
Medisch Spectrum Twente (Enschede)
OLVG (Amsterdam)
St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht)
Martini Ziekenhuis (Groningen)   
St. Franciscus Gasthuis & Vlietland (Rotterdam)
Amphia Ziekenhuis (Breda)
Albert Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht)
Bravis Ziekenh. (Roosendaal/Bergen op Zoom)
Erasmus MC (Rotterdam)
Haaglanden Medisch Centrum (Den Haag)
LUMC (Leiden)

Urologische 
zorg op Zuid
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Casemanagers/
verpleegkundigen,
een gemotiveerde, 

deskundige en 
empathisch ingestelde 

beroepsgroep
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aangeven dat hij zo snel mogelijk wil 
worden geopereerd. Daar wordt bij de 
planning rekening mee gehouden. Mocht 
er nu op een eerder tijdstip ruimte komen 
door het uit de planning wegvallen van een 
andere patiënt, dan kan de operatie van de 
patiënt, doorgaans tot zijn genoegen, naar 
voren worden geschoven. Daarnaast worden 
de verschillende behandelingsmodaliteiten, 
zoals radiotherapie en chirurgie, toegelicht 
door zowel de radiotherapeut als de 
uroloog. Na de behandeling ziet de patiënt 
de casemanager om alles nog eens te 
resumeren en een telefonische afspraak 
te krijgen om een 
weloverwogen beslissing 
te maken omtrent het 
verder te volgen beleid.

Op de afdeling Urologie 
werken vijf specialisten 
(dhr. Engel, mevr. Gan, 
dhr. dr. Klaver, 
dhr. de Lange en dhr. dr. Van den Ouden). 
Mevr. Gan en dhr. Klaver verrichten 
de Robotgestuurde prostaatoperaties. 
Momenteel worden er in het MZ per jaar 
ongeveer 300 prostaatoperaties met behulp 
van de robot uitgevoerd. Er wordt naar 
gestreefd dat de betreffende urologen 
tenminste 200 operaties per jaar uitvoeren. 
Naast de prostaatoperaties worden er in het 
MZ jaarlijks ca. 35-40 blaasverwijderingen en 
ca. 150 nieroperaties uitgevoerd.

‘Mens zijn’
Het casemanagement urologische 
oncologie is binnen de afdeling opgezet 
door mevr. Trineta Kwidama-Sweet. 
Naast Trineta participeren nog twee 
parttime casemanagers en twee 
verpleegkundigen in het team. Trineta 
coördineert het team. De vraag ‘Is er 
een eenvoudige rekensom te maken 
om op basis van het aantal urologen 
en het aantal operaties de omvang van 
casemanagement te bepalen?’ wordt 
ontkennend beantwoord: ‘De instroom 
via het Prostaat-Carrousel model is 
nogal divers. We verwachten een grote 
toename van het aantal Robotgestuurde 
prostaatoperaties, maar de toestroom vanuit 
een aantal ziekenhuizen zal zich beperken 
tot de operaties, terwijl de diagnostiek en 

de overige behandelingen plaatsvinden in 
de aanleverende ziekenhuizen. Dat betekent 
wel wat werk voor het casemanagement, 
maar substantieel minder dan voor 
patiënten die gedurende het gehele 
traject worden begeleid. Wij hanteren 
het groeimodel: bijschakelen als het werk 
toeneemt.

Dat betekent niet dat we niet vooruitkijken, 
we zullen tijdig verpleegkundigen een 
oncologie opleiding laten volgen, zodat 
wij op tijd aan de groeiende vraag 
kunnen voldoen! Op dit moment zijn er 

twee verpleegkundigen in 
opleiding’. Op de vraag ‘Wat 
is de gewenste opleiding 
voor een casemanager of 
zijn er verschillende typen 
casemanagers?’ geeft Klaver 
een duidelijk antwoord: 
‘Ze moeten een oncologie 
opleiding hebben afgerond, 

maar daarnaast is het ‘mens zijn’ het 
belangrijkst. Met mensen 
begaan zijn, empathisch 
zijn’. Klaver steekt nog 
even de loftrompet 
over Trineta: ‘Trineta 
heeft die kwaliteiten 
in hoge mate. Zij is 
de tussenpersoon 
voor de patiënten. 
Maar ook voor de 
urologen. Iedere 
uroloog heeft 
naast de algemene 
vaardigheden ook wat 
specifieke vaardigheden. 
Trineta kent van alle urologen 
die specifieke vaardigheden c.q. werkwijzen 
en speelt daar heel soepel op in. Trineta 
wordt dan ook zeer gewaardeerd door de 
urologen!’. Waarvan akte! n

dr. ir. Aart J. van Dijk is regiocoördinator 
Zuid-Holland PKS en begeleider van 
lotgenotenbijeenkomsten

drs. Anja Ladenberg is casemanager 
urologische oncologie bij de Reinier de 
Graaf Groep te Delft en psychologe

Ook kunnen 
eventuele wensen 

van de patiënt 
worden vastgelegd 

Gereed 
maken voor de 
operatie



In Nieuws van december 2017 stond 
een artikel over urine-incontinentie. 
Naar aanleiding daarvan wil ik graag 
mijn persoonlijke ervaring delen met 
lotgenoten.

Na mijn radicale prostatectomie 
op 8 augustus 2014 bleek ik 100% 
incontinent. Zonder aandrang of 
gevoel verloor ik alle urine. Na ruim 
vijf maanden tevergeefs proberen 
werd besloten een sluitspierprothese 
te plaatsen.

Een week voor het preoperatief 
onderzoek ging ik voor een pijnlijke 
heup naar de fysiotherapeut. Die 
behandelde ze met dry-needling. 
Op eigen initiatief zette zij er nog 
wat extra naaldjes bij in verband met 
mijn incontinentie. En ja hoor, twee 
dagen later voelde ik voor het eerst 
weer aandrang. Dat ging zo goed 
dat ik weer twee dagen later het 
condoomkatheter heb uitgedaan. 
Een wonder voor mij!

Wisselend succes
De therapeute gaf aan dat ze dit 
als door een ingeving zomaar eens 
geprobeerd had. In haar leerboeken 

stond er niets over vermeld. Nadien 
heeft ze het bij nog twee mannen 
geprobeerd, bij de een met succes, 
bij de ander zonder succes. Als het 
na twee pogingen nog niet helpt dan 
staakt ze het naalden prikken.

De uroloog waar ik twee dagen 
later was i.v.m. de afspraak voor 
preoperatief onderzoek hield het op 
een natuurlijke genezing. Ik betwijfel 
dat zeer en ben heel blij met de 
naaldbehandeling, want sindsdien heb 
ik nog maar één of twee Tena-men 
per dag nodig, afhankelijk van mijn 
bezigheden en vermoeidheid.

Wie er meer van wil weten mag mij 
bellen, Leen Mijs 0187 611 298 
of 0651 345 589. n

Naschrift van de Nieuws redactie
De redactie onthoudt zich nadrukkelijk 
van enig oordeel over het al dan niet 
zinvol zijn van deze behandelmethode, 
maar wil eventuele belanghebbenden 
die met het probleem van incontinentie 
zitten, deze ingezonden brief niet 
onthouden.
 

Ingezonden brief

Op de hoogte blijven van ons nieuws? 
Volg ProstaatKankerStichting.nl dan op 
Facebook, Twitter en Linkedin!

Facebook: 
https://www.facebook.com/
prostaatkankerstichting/

Twitter: 
@PKS251014

LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/
prostaatkankerstichting/

Wij zijn ook actief 
op social media
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 Hans Reeskamp (vrijwilliger PKS)

Op 16 november werd in Treant 
Zorggroep, ziekenhuislocatie Scheper 
in Emmen een voorlichtingsavond over 
prostaatkanker gehouden, deze avond 
werd door ca. 100 belangstellenden 
bezocht.

Na een welkom door de organisatie van 
de avond werden de bezoekers uitgebreid 
geïnformeerd over de aanwezigheid en de 
doelstelling van PKS.
De eerste spreker was dr. Knipscheer, 
uroloog van Treant Zorggroep, hij sprak 
over de problematiek van prostaatkanker 
in het algemeen en de operatieve radicale 
verwijdering van de prostaat in het 
bijzonder. Daarbij werd een video vertoond 
die op indrukwekkende wijze de laatste 
ontwikkelingen van de robotgestuurde 
operatie liet zien.
De volgende spreker was drs. Hammer, 
radiotherapeut van het UMCG, hij gaf 
inzicht in radiotherapie zoals die in Emmen 
met de meest moderne apparatuur wordt 
toegepast.

In de pauze werd de stand van PKS door 
veel mensen bezocht die meer over PKS 
wilden weten.
Veel mensen waren geïnteresseerd in onze 
brochures en tijdschriften.

Na de pauze vertelde de heer Kattevilder 
over brachytherapie zoals die wordt 
uitgevoerd in het Radiologie centrum 
Deventer.

De laatste spreker was de heer Erjavec, 
internist-hematoloog van 
Treant Zorggroep, hij ging in op de 
bijwerkingen van chemotherapie bij 
uitgezaaide prostaatkanker.

Het was goed om op deze wijze een 
breed spectrum van de problematiek bij 
prostaatkanker belicht te krijgen
Een zeer interessante, goedgeorganiseerde 
en leerzame avond. n

Het Scheperziekenhuis in Emmen werkt 
binnen de Treant Zorggroep nauw 
samen met het Bethesda ziekenhuis in 
Hoogeveen en het Refaja ziekenhuis in 
Stadskanaal. De Urologie afdeling van 
deze ziekenhuizen maken onderdeel uit 
van het samenwerkingsverband PCNN 
(Prostaatcentrum Noord-Nederland), 
waar ook de Urologie afdeling van het 
Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, het Delfzicht 
ziekenhuis in Delfzijl, het Lucas ziekenhuis in 
Winschoten, het Röpcke-Zweers ziekenhuis 
in Hardenberg en het Universitair Ziekenhuis 
Groningen in samenwerken. Daarmee wordt 
de kennis en ervaring van de acht genoemde 
ziekenhuizen op het gebied van Urologie en 
Urologische Oncologie.gekoppeld.
Een belangrijke ontwikkeling voor de 
patiënten in de regio omdat zij door deze 
samenwerking toegang hebben tot de best 
mogelijke zorg. In het PCNN worden alle 
patiënten besproken in een gezamenlijk 
multidisciplinair overleg. Daarmee zijn voor 
de patiënten van deze ziekenhuizen alle 
denkbare tweede- en derde lijn expertise en 
behandelmodaliteiten toegankelijk.

Probematiek bij 
prostaatkanker 
goed belicht in 
Emmen

Veel belangstelling 
voor de voorlichtings-
avond in Emmen
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Meekijken 
tijdens een 
operatie
 Hans Reeskamp (vrijwilliger PKS)

De afdeling Urologie/Oncologie van het 
Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg, 
onderdeel van de ‘Saxenburgh Groep’, 
organiseerde op 15 november een 
voorlichtingsavond over prostaatkanker.

De avond werd gehouden in het 
Vechtgenotenhuis (Inloophuis voor 
kankerpatiënten) in Ommen, ca. 50 
belangstellenden bezochten deze avond.
Twee sprekers waren voor deze avond 
uitgenodigd, dr. L.A.J. Roelofs, uroloog in 
het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en mevrouw 
Wil Berghuis, seksuologe van Praktijk 
Berghuis.

Dr. Roelofs sprak over de algemeen 
problematiek van prostaatkanker, 
de diagnose en de verschillende 
behandelingsmethoden.

De radicale prostaatverwijdering dmv de 
Da Vinci robot werd door dr. Roelofs 
uitvoering belicht, ondersteund door een 
video waarmee de aanwezigen konden 
meekijken tijdens een operatie.
Mevrouw Berghuis vertelde openhartig 
over de problemen bij prostaatkanker en 
seksualiteit.

Voor veel aanwezigen zijn problemen over 
dit onderwerp herkenbaar maar moeilijk om  
over te praten.

Afscheid Harm
Harm Heuvink mocht de aanwezigen 
vertellen over de doelstellingen van PKS, die 
daarmee zijn activiteiten als vrijwilliger voor 
PKS afsloot.
Door de aanwezigen werd de avond als zeer 
interessant ervaren. n

Gesprek tussen arts en patiënt.

ProstaatKankerStichting.nl brengt tips, nieuws en 
verhalen. Niet alleen in dit magazine, maar ook via onze 
nieuwsbrief per e-mail.
Wil je deze ontvangen en op de hoogte blijven van onze 
activiteiten? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief via 
www.prostaatkankerstichting.nl

Nieuw: E-mail nieuwsbrief 
ProstaatKankerStichting.nl
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Succesvolle uitrol van 
de PEPPER-studie

  Ludwike W.M. van Kalmthout, arts-
onderzoeker nucleaire geneeskunde/urologie 
(MD, PhD-student) en Jules Lavalaye, nucleair 
geneeskundige (MD, PhD)

Bij het kiezen van de juiste behandeling 
voor patiënten met prostaatkanker is het 
belangrijk om te weten hoe uitgebreid de 
ziekte is en of er eventuele uitzaaiingen 
aanwezig zijn. Bij patiënten met een hoog 
risico op uitzaaiingen, wordt daarom een 
botscan (skeletscintigram) verricht. 

Om de aanwezigheid van 
lymfeklieruitzaaiingen te bepalen, worden 
de lymfklieren in het bekken verwijderd 
tijdens een operatie. De uitgenomen 
lymfklieren worden vervolgens onder de 
microscoop onderzocht op de aanwezigheid 
van tumorcellen. 
Beeldvormende diagnostiek als alternatief 
voor zo’n operatie is uiteraard zeer 
wenselijk. Helaas blijken de CT- en MRI-scan 
hiervoor ongeschikt, omdat uitzaaiingen 

die kleiner zijn dan 8-10 mm vaak worden 
gemist. Ook blijkt de botscan soms niet 
goed in het detecteren van botuitzaaiingen.

De ontdekking van het Prostaat Specifiek 
Membraan Antigeen (PSMA) biedt gelukkig 
nieuwe perspectieven voor de diagnostiek 
van prostaatkanker. Dit eiwit is in grote mate 
aanwezig bij prostaatkankercellen: veel 
meer dan bij goedaardig prostaatweefsel. 
Naarmate de tumor agressievere kenmerken 
vertoont, neemt ook de mate van 
PSMA toe. PSMA is daarom een handig 
aangrijpingspunt voor beeldvorming. 
Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van 
de gallium-68 [68Ga] PSMA PET/CT-scan. 
Hierbij wordt een licht radioactieve stof, 
Gallium-68, gebonden aan PSMA. Dit 
complex bindt vervolgens aan tumorcellen, 
zodat de prostaatkankercellen met een PET-
scanner zichtbaar gemaakt kunnen worden. 
Bij de 68Ga-PSMA PET/CT wordt informatie 
over de activiteit van weefsels op de PET-
scan gecombineerd met informatie van › 

A. toont geen aanwijzingen 
voor botuitzaaiingen

B. Frontaal aanzicht van PSMA 
PET-CT met verdenking op 
uitzaaiingen in de lymfeklieren 
(omcirkelde gebieden). Op 
grond van deze beelden werd 
besloten de lymfklieroperatie 
uit te stellen.

A. B.

Ludwike van Kalmthout en 
Jules Lavalaye

Botscan (A) en 68Ga-PSMA PET/CT 
(B) van een patiënt met hoog-risico 
prostaatcarcinoom
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de CT-scan. Deze 
geeft uitsluitsel over 
de precieze plaats 
in het lichaam waar 
deze activiteit zich 
bevindt (bijvoorbeeld 
lymfeklieren 
of botten). Op 

grond van bestaande onderzoeken 
lijkt de 68Ga-PSMA PET/CT een 
veelbelovende beeldvormingstechniek 
voor diagnostiek bij hoog-risico 
prostaatkanker. Bij gebrek aan een 
goede studie waaraan veel patiënten 
deelnamen, is de waarde van deze 
techniek echter nog niet goed 
bepaald.

De PEPPER-studie
In oktober 2017 startte de PEPPER-
studie, met als hoofddoel het 
onderzoeken van de nauwkeurigheid 
van de 68Ga-PSMA PET/CT bij het 
detecteren van lymfklieruitzaaiingen. 
Uit de drie momenteel deelnemende 
centra (UMC Utrecht, St. Antonius 
Ziekenhuis te Nieuwegein en het 
Meander Medisch Centrum te 
Amersfoort) zullen in totaal 150 
patiënten worden geïncludeerd.

Wanneer sprake is van hoog risico 
prostaatkanker wordt er conform 
het gebruikelijke traject een botscan 
gemaakt. Daarna wordt de casus in 
een multidisciplinair overleg (MDO) 
met meerdere specialisten besproken. 
Hier wordt besloten of een patiënt 
in aanmerking komt voor een 
lymfeklieroperatie en participatie in de 
PEPPER-studie. Nadat de 68Ga-PSMA 
PET/CT is verricht, zal de patiënt een 
tweedee maal worden besproken in 
het MDO. Hier wordt de 68Ga-PSMA 
PET/CT bekeken en wordt bepaald 
welke vervolgstap zal worden gezet. 

Deelnemende patiënten ondergaan in 
principe zowel een 68Ga-PSMA PET/
CT als een lymfklieroperatie. Het kan 
zijn dat er op de 68Ga-PSMA PET/CT 
afwijkingen worden gevonden, die 
verdacht zijn voor uitzaaiingen buiten 
het bekken. Bij deze patiënten zal over 

het algemeen de lymfeklieroperatie 
worden uitgesteld, tot er meer 
duidelijk is ten aanzien van de aard van 
de verdachte afwijkingen (bijv. door 
extra onderzoeken zoals een gerichte 
punctie of PSA-verloop). 

Nu de studie vier maanden loopt, 
kunnen we zeggen dat de studie erg 
vlot van start ging; waarschijnlijk 
omdat veel urologen en patiënten 
het potentiële voordeel van de 
68Ga-PSMA PET/CT inzagen. 
Op dit moment doen al 40 patiënten 
mee aan de studie, en wordt 
gekeken naar uitbreiding in andere 
ziekenhuizen, waaronder het Antoni 
van Leeuwenhoek Ziekenhuis in 
Amsterdam, het Rijnstate in Arnhem, 
het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in 
Nijmegen en het Reinier de Graaf in 
Delft.

Toekomstverwachting
De uitgebreidheid van prostaatkanker 
kan door 68Ga-PSMA PET/CT met meer 
zekerheid kan worden vastgesteld. 
Daarmee is de verwachting dat er 
bij sommige patiënten uitzaaiingen 
worden gevonden die eerder niet aan 
het licht kwamen op MRI of botscan. 
Op die manier hopen we een aantal 
onnodige lymfklier operaties te 
voorkomen. Ook  kan bij aangetoonde 
uitzaaiingen sneller en met meer 
zekerheid gestart worden met 
adequate therapie, zoals bestraling of 
chemo therapie. 

De uitkomsten van de PEPPER-studie 
zullen gebruikt worden voor het 
opstellen van Nederlandse richtlijnen 
voor de implementatie van de 
68Ga-PSMA PET/CT in de klinische 
praktijk. Vanwege de bijdragende rol 
aan de huidige wetenschappelijke 
kennis, zal de PEPPER-studie worden 
gesubsidieerd door het Koningin 
Wilhelmina Fonds (KWF). n

Op dit moment 
doen al 

40 patiënten mee 
aan de studie
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BIJEENKOMSTEN WAAR PLAATS DATUM TIJD

Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Adamas Nieuw Vennep 27 maart 19.30/21.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Debora Delft 27 maart 16.00/17.45
Voorl. bijeenk. prostaatkanker…wat nu? LUMC Leiden 29 maart  18.30/20.30
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Tiel 29 maart 10.00/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Eik Eindhoven 5 april 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Lingepolikliniek Rivas Leerdam 6 april 09.30/11.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Midden Brabant Tilburg 9 april 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 10 april 14.30/17.00
Lotgenotenbijeenkomst Bravis Ziekenhuis Roosendaal 10 april 19.00/21.00
Informatieavond prostaatkanker Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht 11 april 19.00/21.45
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Helianthus Dordrecht 12 april 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 16 april 14.00/16.00 
Voorlichtingsbijeenkomst prostaatkanker KBO “Ut Paedje” Baarlo 16 april 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Honingraad Breda 16 april  14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Den Helder Den Helder 18 april 19.00/21.30
Lotgenotenbijeenkomst Vicki Brown Huis Den Bosch 26 april 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Tiel 26 april 10.00/12.00
Inloopmiddag Informatieplein Oncologie HMC Antoniushove Leidschendam 26 april 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst  Inloophuis De Eik Eindhoven 3 mei 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Helianthus Dordrecht 10 mei 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Ziekenhuis Bernhoven Uden 15 mei 10.00/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Den Helder Den Helder 16 mei 19.00/21.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 21 mei 14.00/16.00 
Voorlichtingsbijeenkomst prostaatkanker Isala Klinieken Zwolle 22 mei 19.00/21.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Debora Delft 22 mei 16.00/17.45
Lotgenotenbijeenkomst  Langeland Ziekenhuis Zoetermeer 24 mei 10.00/12.00
Lotgenotenbijeenkomst Vicki Brown Huis Den Bosch 24 mei 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Tiel 31 mei 10.00/12.00
Lotgenotenbijeenkomst  Inloophuis De Eik Eindhoven 7 juni 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Honingraad Breda 11 juni 14.00/16.00
Ronde Tafelgesprek prostaatkanker Inloophuis Oude IJssel Doetinchem 12 juni 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 12 juni 14.30/17.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Helianthus Dordrecht 14 juni 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis De Cirkel Helmond 18 juni 14.00/16.00 
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Midden Brabant Tilburg 18 juni 14.00/15.30
Lotgenotenbijeenkomst Inloophuis Den Helder Den Helder 20 juni 19.00/21.30
Lotgenotenbijeenkomst Vicki Brown Huis Den Bosch 28 juni 14.00/16.00
Inloopmiddag Informatieplein Oncologie HMC Antoniushove Leidschendam 28 juni 14.00/16.00
Lotgenotenbijeenkomst Toon Hermans Huis Tiel 28 juni 10.00/12.00

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.
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Horizontaal
1. Ronde uitwas op het   
 lichaam 
9.  Kundig 
16. Speciaal
17. Carnavalsgroet 
20. Zin om te drinken 
22. Getijde
24. Haagse voetbalclub 
25. Deel van een    
 inktvistentakel 
27. … van der Kroft   
 (voetbalscheidsrechter)
28. Overdreven 
29. Binnenkort 
31. Speelgoed
32. Herrie 
33. Aride 
34. The … of John and Yoko  
 (The Beatles) 
36. Niet zeker 
40. In ernst 
42. Vetzuchtig
43. Zonder plooien 
44. … meer slapen 
 (W.F. Hermans)
45. Love me … (The Beatles) 
46. Voorbij 
47. … Guardiola    
 (voetbaltrainer) 
49. Snaarinstrument 
51. Knudde
53. Tegenpruttelen 
56. Moedermelk 
57. Namaak
59. Boosaardig 
61. Niet-groene groente 
64. Erotisch beroep 
67. Vulmiddel 
68. Vrees 
71. Past voor zonde en goed 
73. Past voor sta en ren 
75. Bergplaats 
76. …, …, …, dat was me   
 weer een loei 
 (Johan Cruyff)
77. Modern 
79. Dario … 
 (Italiaans toneelschrijver)
80. Brandbaar gas 
83. Papegaaiennaam 
85. Tropische wind 
88. Kopergravure 
89. … … Land 
 (film met Emma Stone) 
90. Ondiplomatiek 
91. Boom 
93. Akkoord
94. Past voor stand en val 
95. Past voor en na gen
96. Geen… (weblog) 

98.   Rubber … (The Beatles)
100. Hij 
101. X min 59 verticaal 
102. De helft van CII
103. Benedenwindse zijde 
105. Deel van een 
   race- wedstrijd 
107. Gewricht 
109. Tussen kelder en eerste 
        verdieping 
110. … Maria (gebed) 
112. Past na Pi en voor delta 
113. Lichaam 
115. Verstandig 
116. Zeebeweging
118. Roem 
119. Onderzoek naar 
        geschiktheid
122. Zuidvrucht 
124. … Bloom (acteur) 
126. Technische Recherche 
127. Canada … (frisdrank) 
128. … Johnson (acteur) 
129. Status … (rockband) 
130. Water in Friesland 
131. Plaats in Gelderland 
133. Heildronk
135. Belasting die van 6 
        naar 9% gaat 
137. Naaldboom
140. Zeer bewonderen 
144. Chinees eiland
145. Geladen deeltje 
147. … Direction (boyband)
148. Windjack 
150. Mannelijke equivalent 
        van Barbie
151. Hoofdstad van 
        Wit-Rusland 
152. Bouwland
153. … .nl (nieuwssite) 
155. Past voor ven en meren
156. New … (newwaveband) 
159. Bijbelse landstreek
162. Babydoek 
164. Uit vlas vervaardigd 
        textiel
166. Niet-dodelijk slachtoffer 
168. Waterscooter
169. ..... Paloma Blanca 
       (George Baker Selection)
170.Ambtskleed 
171.Heg noch … 
172.Japanse munt
173. … Corbusier (architect) 
174. Beverly Hills … (film)
175. Projectiel 
179. Tas 
181. … Havre 
        (Franse havenstad)
182. Russisch gebergte 

184. Tafelfles 
185. Vogelmest
187. Zakdoek 
188. Vuurwapen

Verticaal
2.Past voor en na bij 
3. Grootvader 
4. Kledingstuk
5. Herman … 
    (muzikant en schilder) 
6. Film van Spielberg
7. Vervoermiddel 
8. Vervoermiddel 
10. … Sheeran (muzikant)
11. Zuil 
12. Vergelden 
13. Onaangepaste 
14. Apenstaart
15. Meubelonderdeel 
17. Symbool voor goud 
18. Symbool voor zilver 
19. Past na so en voor do 
21. Noordpoolbewoner
23. …Neger 
      (Steven Brunswijk) 
25. Dierentuin 
26. Past na op en voor pop 
28. … Een requiemroman 
      (A. F. Th. Van der Heijden) 
30. Bier 
33. Okselverfrisser 
35. Winkel met afgedankte 
      militaire spullen 
37. Spoorwegbedrijf 
38. … is … eenjarig (lied) 
39. … vertrek (tv-programma) 
41. Hoge onderscheiding 
47. Papierbal 
48. Fruit 
49. Frisdrank 
50. Overblijfsel
51. Halfronde 
 buisvormige pasta 
52. Vrouwtjeshond
54. Medezeggenschapsorgaan 
55. Nationaal sportevenement 
56. Het busje komt …   
 (Höllenboer) 
58. Symboolvoor platina 
59. X min 101 horizontaal 
60. Hooggeschoold technicus 
62. Gas met drie    
 zuurstofatomen 
63. Monster zoals Shrek 
65. Deel van een schip 
66. Areaal, buitenkant
69. Boomvrucht 
70. Koninklijke aanspreektitel
72. Theatergezelschap 
74. Cultuurtelevisiezender 

75.   Chef
78.   Europeaan 
79.   Tip 
81.   Rund 
82.   … Jarreau (zanger)
83.   Pret 
84.   Vordering 
86.   Europees sportevenement
87.   … Nicolaas 
        (goedheilig man) 
90.   Goedkeuring, toejuiching
92.   Reusachting ding 
97.   Gelijkspel 
99.   Meneer de … 
   (De Fabeltjeskrant) 
104. Vlijt 
105. Trouwe viervoeter 
106. De tandeloze … 
        (A. F. Th. van der Heijden) 
107. De Waalse …   
   (wielerklassieker) 
108. Bakske vol met …   
   (Urbanus) 
109. Dringend verzoek 
111. Europees statenverband 
112. Life of …
        (film van Ang Lee)                                                                     
114. Portugees levenslied 
115. Verlangen 
117. Dun, los 
118. Peppi … Kokki 
   (komisch duo) 
120. Door nadenken een 
        standpunt bepalen 
121. Past voor jas en jurk
123. Niet kunnende horen 
124. Griekse drank 
125. Rotje, ruimtevaarder 
131. Azijn 
132. Enthousiasme 
133. Dik … 
   (film van Arne Toonen) 
134. Militair voertuig 
135. Nota … 
136. Arbeid 
137. En anderen 
138. Symbool voor tin 
139. … Weiwei 
   (Chinees kunstenaar) 
141. … Dijk 
   (Nederlandstalige band) 
142. …, …, wat is dit? 
143. Achter 
144. Hoofdstad van Hawaï 
146. 1 januari
147. Vleesgerecht 
149. Muziekinstrument 
154. Plas
155. Afkeer 
157. Desoxyribonucleïnezuur 
158. Destilleerkolf
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©PIPuzzels, 2017 
  24 DECEMBER 2017

PUZZEL
DOOR PIPUZZELS

159. … loog tegen mij   
   (Drukwerk) 
160. Past voor en na do
161. … Visser (Mr. Toppop) 
162. Erfmaking 
163. Internationaal   
    ruimtestation 

165. Cactus 
166. Kwinkslag 
167. Europeaan
168. … van Nazareth 
        (Islamitisch profeet Isa) 
174. Bestuursvoorzitter 

176. Rooms 
177. Nummer 
178. Klaar 
180. Medisch specialisme
182. Negatief-kwalificerend  
   voorvoegsel

183. Shangri-… 
   (Gerard Joling) 
185. Amerikaanse soldaat
186. Onderofficier

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

De puzzel is beschikbaar 
gesteld door 
FNV veiligheid

Stuur uw oplossing van 
de puzzel voor 1 mei 
2018 naar:
ProstaatKankerStichting.nl
Tav Redactie Nieuws
Postbus 8152
3503 RD Utrecht

Of e-mail naar: 
redactienieuws@
prostaatkankerstichting.nl 

Prijswinnaars puzzel 
Nieuws nr. 25
F.B.W. Arts, Apeldoorn
P. van Helden, Utrecht
R. Balk, Emmeloord

De oplossing van de 
Nieuws puzzel nr. 25 
luidde: 
Wallander, Columbo, 
Morse, Miss Marple en 
Maigret.
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 Berrie van der Heide

In Nijmegen werkt in het Radboudumc 
een onderzoeksteam onder leiding van
dr.ir. G.J.S. (Geert) Litjens sinds medio 2015 
aan baanbrekend onderzoek. 
Het doel is om overbehandeling van mannen 
met prostaatkanker te voorkomen en 
daarnaast moet het onderzoek leiden tot de 
ontwikkeling van nieuwe prognostische maten 
of risicomodellen, naast de huidige Gleason 
gradering. Het onderzoeksprogramma kost 
bijna 1 miljoen euro in een periode van zes 
jaar en is mogelijk geworden door een beurs 
van KWF Kankerbestijding en een subsidie 
van NWO.

De redactie van Nieuws sprak met Geert Litjens 
over onder meer zelflerende computers die 
worden ingezet om microscopische inspectie 
van weefsel digitaal uit te voeren. 
Het verminderen van overbehandeling 
bij prostaatkanker en het ontwikkelen van 
nieuwe risicomodellen zijn de hoofddoelen van 
het  onderzoek.

Het onderzoeksteam van Litjens wil de volgende 
deelvragen beantwoorden:

•  Hoe kunnen we het beste zelflerende
computersystemen inzetten om kwantitatieve 
karakteristieken van prostaatkanker op 
celniveau, waarvan we uit de literatuur weten 
dat ze een voorspellende waarde hebben, er 
uit te halen?

•  Kunnen we zelflerende computers inzetten 
om nieuwe voorspellende maten te 
ontdekken die nu nog niet bekend zijn door 
deze direct te leren uit de digitale beelden?

•  Kunnen we de prognostiek verbeteren door 
deze kwantitatieve beschrijvingen in te passen 
in de huidige diagnostische risico-modellen?

Litjens is optimistisch over wat het onderzoek 
gaat opleveren: ‘We gaan vinden wat we 
zoeken, de antwoorden op die deelvragen gaan 
er komen, daar ben ik van overtuigd. Ik ben 
wetenschapper, ik wil met dit onderzoek › 

Veelbelovend onderzoek 
jonge onderzoeker

Digitale inspectie bioptmateriaal en nieuwe risicomodellen 

dr.ir. G.J.S. Litjens 
aan het werk
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aantonen dat wat ik denk ook bewezen kan 
worden. We kunnen tegenwoordig heel veel 
door de digitalisering en automatisering. 
Daardoor worden zelfrijdende auto’s 
mogelijk. Dat gaat de manier waarop we 

ons vervoer op deze planeet 
regelen echt veranderen. 
Diezelfde digitalisering en 
automatisering kan er echter 
ook voor zorgen dat er op 
het gebied van pathologie en 

radiologie een revolutie komt’.

Zelflerende computers
Litjens: ‘Het beoordelen van individueel 
weefselmateriaal is van oudsher een intensief 
werkje dat door een patholoog wordt 
uitgevoerd. Door de inzet van zelflerende 
computers kan het weefselmateriaal, nadat 
er een digitale scan van het stukje weefsel is 
gemaakt, razendsnel worden geanalyseerd 
en beschreven.’ Zo kan een computer, als 
die ‘geleerd’ is om sneldelende cellen te 
herkennen, worden ingezet om bijvoorbeeld 
die sneldelende cellen te tellen en in beeld 
te brengen door verdachte delen te laten 
oplichten. De patholoog wordt op die 

manier in staat gesteld om veel gerichter het 
weefselmateriaal te beoordelen. 
Ook wordt de kans dat er iets over het hoofd 
gezien wordt op deze manier verminderd. 
Litjens vervolgt: ‘Het is nog wel een kunst 
om de computer ook te leren om een 
waarschuwing te geven als er iets bijzonders 
wordt waargenomen. Je zou bijvoorbeeld, 
om maar wat uitzonderlijks te noemen, 
ook uitgezaaide darmkanker in de prostaat 
tegen kunnen komen. Het zou mooi zijn als 
er dan ook een signaal wordt afgegeven.‘ 
Litjens geeft ook een ander voorbeeld: ‘Je 
zou de computer ook kunnen leren om te 
herkennen of in het weefsel zichtbaar is of 
het natuurlijke afweersysteem aan het werk 
is om foute cellen op te ruimen. 
Een aanname is dat als dat afweersysteem 
niet actief is, het opstarten van 
immuuntherapie zinvoller is dan in het geval 
dat het eigen immuunsysteem al wel aan het 
werk is om de foute cellen aan te vallen. Ons 
onderzoek moet ook een bijdrage kunnen 
leveren aan het beantwoorden van die 
vragen.’ › 

Beeldanalyse toont gebied in prostaat met 
kankercellen

Sneldelende cellen uitgezoomd

Sneldelende cellen

Prostaatkanker

Foto’s gedigitaliseerd gekleurd weefselmateriaal (afkomstig van Radboudumc)

We gaan vinden 
wat we zoeken
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Hoe leren computers om kwaadaardig 
weefsel te herkennen?
De inzet van zelflerende computers bij het 
beoordelen van weefselmateriaal is mogelijk 
geworden door dezelfde techniek die 
Google Foto’s gebruikt om een huisdier te 
herkennen. De onderzoekers bedachten dat 
als een hond of een kat herkend kan worden 
door software, het ook mogelijk moet zijn 
om kwaadaardige cellen of tumoren te 
herkennen. Men heeft in het Radboudumc 
in 2017 bij een ander onderzoek 
(naar borstkanker) al aangetoond dat 
deze techniek werkt.
De algoritmes (programmeerregels) die er 
voor moeten zorgen dat ook prostaatkanker 
in een digitale scan herkend kan worden, zijn 
door de onderzoekers inmiddels ontwikkeld 
volgens Geert Litjens.

Digitalisering met whole-slide scanner
Voor het onderzoek wordt in de 
zogenaamde retrospectieve fase 
historisch materiaal gebruikt van 1.000 
prostaatkankerpatiënten dat afkomstig 
is van Radboudumc, ErasmusMC en 
de zogenaamde driehoek Pathologie-
DNA (Den Bosch, Nieuwegein en 
Arnhem). Daarnaast worden voor de 
prospectieve fase 400 patiënten betrokken 
uit dezelfde ziekenhuizen die via de 
normale routine binnenkomen als nieuwe 
prostaatkankerpatiënt en waarvan weefsel 
ter beschikking komt door een biopt of 
een radicale prostatectomie (verwijdering 
prostaat).

Litjens: ‘Het prostaatweefsel van de biopten 
en de prostatectomieën dat wij verkrijgen, 
wordt gesneden en gekleurd. Naast de 
standaard diagnostische kleuring worden 
ook specifieke kleuringen uitgevoerd 
voor immuuncellen (CD3 en CD8) en snel 
delende cellen (Ki67). De resulterende 
glaasjes worden gedigitaliseerd met een 
zogeheten whole-slide scanner’. 
De in de retrospectieve fase ontwikkelde 
algoritmes waarmee de zelflerende 
computers worden gevoed, zullen nadat de 
prospectieve fase is afgesloten binnen dit 
onderzoek worden getoetst op hun waarde.

Vrijgeven onderzoeksresultaten
Tot slot geeft Litjens aan: ‘Aan het einde 
van het project moet er een softwarepakket 
ontwikkeld zijn dat gegeven de digitale 
microscopische beelden van de prostaat of 
prostaatbiopten een uitspraak kan doen over 
het risico van de patiënt op bijvoorbeeld 
recidief. Dit pakket zal tegen die tijd 
vrijelijk beschikbaar worden gesteld voor 
onderzoeksdoeleinden. Sub-onderdelen 
worden nu al vrijgegeven. Zo hebben wij 
software ontwikkeld èn vrijgegeven voor 
uitwisseling van digitale beelden, ongeacht 
het merk van de apparatuur waarop de 
beelden zijn gemaakt. Voor radiologie 
bestaat er al een standaard (DICOM) maar 
voor pathologie niet. Dan is het lastig om 
in groter verband beelden uit te wisselen. 
Nu wordt de software al gebruikt in het 
onderzoek in o.a. het Radboudumc, 
ErasmusMC, en de TU Delft. Daarnaast is 
klinische toepassing in de praktijk van groot 
belang. Om dit internationaal te realiseren 
is een groot netwerk en veel ondersteuning 
nodig. Gedurende het project zullen 
wij onderzoeken of het mogelijk is dit 
te realiseren via een spin-off bedrijf of 
een commerciële partner. De eerste 
verkennende gesprekken daarvoor hebben 
wij al gevoerd’. n

Hoe wordt het onderzoek gefinancierd?
De financiering van het onderzoek is gegarandeerd met een 
beurs van KWF Kankerbestrijding en een Veni-subsidie van 
NWO, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek. 

ProstaatKankerStichting.nl heeft zich bij KWF sterk gemaakt om 
een beurs te verstrekken onder het KWF Young Investigators 
Grant voor persoonsgebonden onderzoeksprojecten voor jonge 
onderzoekers. Die beurzen staan ook bekend als Bas Mulder 
Award. KWF verstrekt bijna € 715.000,--

Tevens is een Veni-subsidie bemachtigd van NWO, de 
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. 
Het gaat om een bedrag van maximaal € 250.000,-- waarmee 
veelbelovende jonge wetenschappers gedurende drie jaar hun 
eigen ideeën verder kunnen ontwikkelen. Zo kon een extra 
promovendus worden toegevoegd aan het onderzoeksteam.
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Blijf moed houden 
Zes maanden tot een diagnose 

 

 Johan Beaujean

Daar sta je dan: 65 jaar en vol in het leven, 
totdat …

Het is medio 2014, en ik heb 
ademhalingsproblemen tijdens het 
inslapen. Dus via de huisarts naar de 
longarts. Na een nachtje overblijven voor 
een slaapsessie in het ziekenhuis in 
Den Helder blijkt dat ik apneu heb. Tot op 
de dag van vandaag maak ik gebruik van 
een luchtpomp met masker tijdens het 
slapen; lastig, maar het werkt goed.

Na een maand of twee krijg ik plotseling 
een pijnlijk gevoel in de rechterkant van mijn 
ribbenkast wat hetzelfde aanvoelt als een 
gekneusde rib. Het merkwaardige is echter 
dat ik mij niet gestoten heb of zo. Na enkele 
weken verschijnt dezelfde pijn ook aan de 
linkerkant.

Ik voel nattigheid: dit is niet normaal. Via de 
huisarts ga ik weer terug naar de longarts. 
Het is mogelijk iets met de spieren omdat ik 
misschien wat anders ben gaan 
ademen vanwege die apneu-
pomp. Er worden longfoto's 
genomen en na enig zoekwerk 
blijken daar longemboliën op 
te zien. 
De pijn wordt gestadig 
heftiger. Er worden diverse 
scans gemaakt: CT, Petscan, ik-weet-
allemaal-niet-wat, etc.

Er volgen heel veel ziekenhuis-afspraken. 
Doorverwijzing naar een cardioloog; 
hartplaatje toont geen bijzonderheden. 
Reumatoloog, ook geen bijzonderheden. 
Fysiotherapeut, ook al geen bijzonderheden. 
Dan naar een internist. ›

Johan en echtgenote Eve samen in de oldtimer, een MC TD uit 1952

Ik voel 
nattigheid: 
dit is niet 
normaal
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Bij een maagonderzoek wordt niets  
gevonden. 
Bij een dikke-darm-onderzoek wordt wel wat 
gevonden: veel poliepen, maar die hadden
niets te maken met die pijn. De poliepen 
worden verwijderd en blijken gelukkig geen 
kanker te bevatten.

Enkele weken na die ingreep vindt 
een heftige bloeding plaats. I.v.m. de 
longemboliën slik ik bloedverdunners en die 
maken nu dat de bloeding niet stopt. 

Ik ga van m'n stokje, krijg 
in een ambulance een 
bloedtransfusie en in het 
ziekenhuis word ik weer 
opgelapt.

Na enige tijd krijg ik een 
zeer heftige pijnaanval; 
zo heftig dat ik denk dat 
het met me gebeurd is. Ik 

word naar de pijnkliniek van het ziekenhuis 
vervoerd, en daar krijg ik middelen 
toegediend die – eindelijk! – de pijn 
verminderen. Ik word ook aangesloten op 
een morfinepomp. Enige tijd later onderga 
ik via een andere internist weer een scan.

Eindelijk de diagnose
Twee weken later krijg ik de uitslag. 
Het is dan 31 december 2014, ofwel 
zes maanden na de eerste ernstige 
verschijnselen. De internist valt met de deur 

in huis: ‘U heeft uitgezaaide prostaatkanker, 
ongeneeslijk!’ 

Ik ben met stomheid geslagen! Ik had zelf 
kanker zo’n beetje uitgesloten vanwege 
al de voorgaande onderzoeken. Dan zou 
het toch al wel ontdekt zijn? De meest 
voorkomende kankervorm bij mannen is, 
lijkt mij, toch wel iets om naar te zoeken? 
En dan die symptomen: verdikt bloed met 
als gevolg long-emboliën, uitzaaiingen in de 
botten, vandaar die vreselijke pijnen, - alles 
leek ineens logisch. Waarom moest er zo 
lang gezocht worden naar iets wat zo vaak 
voorkomt en wat achteraf, volgens een 
uroloog, overduidelijk was? Ik ben jarenlang 
techneut geweest, met veel 'trouble 
shooting' ervaring. Deze 'logica' zal ik echter 
nooit begrijpen’. 

‘Wat is de prognose?’, vraag ik de internist, 
maar ik krijg geen antwoord.

Gauw dood ….
Ik dacht: 'nou, ik ga dus gewoon gauw 
dood'. Ik was na het constateren van de 
longemboliën acuut gestopt met roken. 
Ik vond het aso om gewoon door te roken, 
terwijl ik werd behandeld aan mijn longen. 
Toen mijn schoonzoon en ik na de kanker-
mededeling terugreden naar huis, zei ik 
‘stop hier even; ik ga weer een sigaartje 
kopen; het heeft nu toch geen zin meer’.

De PSA-waarde was 946,9. Ik kreeg 
meteen een hormooninjectie in mijn buik. 
En er werd een prostaatpunctie gedaan. 
Daar kwam een Gleason-score 9 uit. De 
uroloog verwees door naar een oncoloog. 
Die zei tegen mij en mijn vrouw: ‘Vanaf nu 
lopen alle afspraken en behandelingen via 
mij’. Ik was zo blij dat er een last uit handen 
werd genomen, en dat eindelijk iemand als 
een soort coördinator optrad, want ik was 
ondertussen helemaal 'horendol' van al die 
afspraken, het wachten en opnames.
Bij deze ook een pluim voor de gehele 
afdeling Oncologie van het ziekenhuis in 
Den Helder. Ik kan met alle vragen terecht, 
word goed voorgelicht en ze houden goed 
de vinger aan de pols.

Toen in mijn omgeving bekend werd dat ik 
kanker had, waren de reacties ›

Het schilderij dat Johan zelf geschilderd heeft en bij hem thuis aan de 
muur hangt

De internist valt met 
de deur in huis: 

‘U heeft uitgezaaide 
prostaatkanker, 
ongeneeslijk!’ 



47

hartverwarmend. Uit alle hoeken en 
gaten kwamen de steunbetuigingen en 
medeleven. Mijn vrouw en ik kregen
het gevoel dat we er niet helemaal alleen 
voor stonden.

 …. of toch respijt
Tegelijk met de hormoonbehandeling 
werd er aangevangen met chemo. De kuur 
van acht behandelingen was geen pretje, 
maar wierp wel zijn vruchten af. De PSA-
waarde daalde naar 3,9. Helaas begon deze 
waarde na zes maanden weer te stijgen en 
wel erg rap. Er werd gekozen voor Zytiga: 
een andere hormoonbehandeling. Helaas 
sloeg deze behandeling niet aan en na drie 
maanden werd een nieuwe chemokuur 
gestart. Ik heb nu de derde gehad en 
gelukkig is de PSA weer aan het zakken. 
Hopelijk weer wat respijt. Ondanks dat ik mij 
de laatste twee weken belabberd voel, heb 
ik gelukkig nog steeds plezier in het leven 
en blijf ik zo actief mogelijk.

De mentale kant
Ik denk dat niemand zich kan voorbereiden 
op de boodschap 'U bent ongeneeslijk ziek'. 
Je kunt je er misschien een voorstelling van 
maken, maar je weet het pas echt als het je 
overkomt en dat geldt óók voor je naasten 
die net zo met onzekerheid en verdriet 
worstelen als ik.

Je wereld stort in, je denkt er elke minuut 
van de dag aan, je staat ermee op en je 
gaat er mee naar bed. Bij elke aanleiding 
begin ik te huilen. Bijvoorbeeld wanneer ik 
aan mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
denk, en speciaal op hun verjaardagen; 
het kan immers de laatste zijn die ik 
meemaak. Ik heb ook een periode gehad 
waarin ik witheet werd op mijzelf: ik 
verweet me een aansteller te zijn. Nu heb 
ik geaccepteerd dat ik er geen controle 
over heb; het komt waarschijnlijk door de 
hormoonbehandelingen.

Veel dingen in het leven van mij en mijn 
echtgenote zijn veranderd. Indien mogelijk 
heb ik weinig belastende activiteiten 
aangehouden. Ik ben de mooie dingen in 
het leven (nog) meer gaan waarderen en 
ben ook dankbaar dat ik dit allemaal nog 
kan meemaken. Ik geniet nog steeds, zeker 

op de dagen dat ik mij 
goed voel. Heel langzaam 
komt er enige acceptatie 
en gelatenheid. Ik leef 
toch nog steeds! Dus 
zoveel mogelijk genieten 
van die mooie momenten 
met een lach en een traan.

Ik ben gevraagd dit verhaal eens op te 
schrijven en heb daar 'ja' tegen gezegd. Dit 
is weliswaar mijn verhaal en ik realiseer me 
dat een ieder die met een ongeneeslijke 
ziekte te maken krijgt, een ander verhaal 
heeft, want geen ziekte of 
patiënt is hetzelfde. 
Er zullen echter 
ongetwijfeld ook 
wel parallellen zijn 
en weet dan dat 
je niet de enige 
bent. Misschien 
een schrale 
troost maar alle 
beetjes helpen. 
Vooralsnog is ons 
motto: 
'We houden de moed 
erin'.
En daarom voor een ieder die 
het aangaat een welgemeend 
'BLIJF MOED HOUDEN'. n

Naschrift redactie: 
Dit is het ervaringsverhaal van Johan 
Beaujean. Helaas is Johan eind vorig jaar 
overleden. Onze dank gaat uit naar zijn 
vrouw Eve voor de toestemming dit verhaal 
te mogen publiceren.

Zo was Johan, 
altijd lachen

‘stop hier even; 
ik ga weer een 

sigaartje kopen; 
het heeft nu toch 
geen zin meer’.

Indien mogelijk 
heb ik weinig belastende 
activiteiten aangehouden.
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