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I.1 De plaats van de ProstaatKankerStichting.nl
(PKS) in de maatschappij
De ProstaakKankerStichting.nl is in Nederland dé patiëntenorganisatie die
lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van
prostaatkankerpatiënten en hun naasten. Wij richten ons op zorgverzekeraars, zorgaanbieders, farmaceutische bedrijven en overheidsorganen zoals
PGO en de Gezondheidsraad.
In 2012 is de PKS gegroeid van 1700 naar ruim 2150 donateurs, een groei met ca.
25%. Een groei die nog uitgaat boven de 15% à 20% in de jaren 2009, 2010 en
2011. Een verdere (sterke) groei van de groep lotgenoten die door ons bereikt en
geholpen wordt, is te verwachten. De groep lotgenoten omvat in ieder geval ca.
60.000 mannen met gediagnosticeerde prostaatkanker maar is in werkelijkheid veel
groter omdat lang niet alle mannen met prostaatkanker dit weten.
De PKS kan haar taken uitvoeren vooral dankzij de ca.75 vrijwilligers die de organisatie sterk maken. Daarnaast wordt zij in haar beleid ondersteund door het Koningin
Wilhelmina Fonds (KWF Kankerbestrijding) en door de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), waarbij zij is aangesloten.
De NFK behartigt als federatie van patiëntenorganisaties in het bijzonder de belangen van deze organisaties. Wij participeren in projecten die de NFK uitvoert om
tot verbetering van de behandeling van kanker en afstemming en coördinatie van
belangenbehartiging te komen.

3

De organisatie PGO-support en KWF Kankerbestrijding zijn voor de PKS van grote
betekenis als centra van kennis, ter ondersteuning van ons functioneren.
De PKS is tevens lid van EU-UOMO, de Europese organisatie van patiëntenorganisaties op het gebied van prostaatkanker. Daarnaast hebben wij nauwe banden met de
Stichting Blue Ribbon. Blue Ribbon is enige jaren geleden door ons opgericht naar
het voorbeeld van de rol die Pink Ribbon speelt in de strijd tegen borstkanker. Waar
de PKS de belangen van patiënten behartigt, is Blue Ribbon opgericht met het doel
om de bekendheid van prostaatkanker in het algemeen te vergroten.
Dit jaar is de samenwerking met de Stichting Allochtonen met Kanker (SAK) door
de opheffing van SAK helaas geëindigd. Specifieke voorlichting over prostaatkanker aan allochtonen is niet eenvoudig en organisatorisch lastig als gevolg van het
ontbreken van voldoende vrijwilligers met animo en kennis van zaken. Dit blijft een
punt van zorg voor PKS.

Op beperkte schaal ondersteunt de PKS wetenschappelijk onderzoek, middels het
ondersteunen van subsidieaanvragen voor onderzoek en het geven van beperkte
financiële steun aan promovendi voor het uitgeven van hun promotieonderzoek.
Financiële steun ontvangt de PKS van de eigen donateurs en anderen die ons steunen met giften. De meeste steun ontvangen wij echter van KWF Kankerbestrijding,
het Overheidsfonds PGO (voor projectsubsidies) en farmaceutische bedrijven.
De financiële steun van de overheid is in 2012 met ca. 40% verminderd als gevolg
van bezuinigingsoperaties. KWF handhaafde haar steun op het niveau van 2011.
Farmaceutische bedrijven sponsoren onze projecten onder de daarvoor in ons land
gebruikelijke voorwaarden ter vermijding van belangenverstrengeling en ter waarborging van de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van onze organisatie.
Voor een overzicht van farmaceutische bedrijven die de PKS steunen zie bijlage 1.

I.2 De organisatie
De vrijwilligers
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Bij de uitvoering van het beleid en de activiteiten wordt het bestuur ondersteund
door een grote groep van vrijwilligers. Zonder hun steun zouden wij ons programma niet uit kunnen voeren en onze landelijke aanwezigheid niet waar kunnen
maken.
Wel moeten wij helaas vaststellen dat het zeer moeilijk is om vrijwilligers te vinden
die een bestuursfunctie willen vervullen. Dit hangt samen met de intensievere en
meer continue inzet die een dergelijke functie vereist.
De PKS vraagt van vrijwilligers een serieuze inspanning en biedt hen daartoe een
goede opleiding en een netwerk waarin zij – door alle kennis die in de stichting
aanwezig is – hun eigen ziekte op krachtige wijze kunnen ‘managen’. Dat heeft
weer tot gevolg dat zij veel kunnen betekenen voor lotgenoten. Voor deze vrijwilligers geeft dit extra zin aan hun leven.
Het bestuur hecht grote waarde aan de inzet van het team van vrijwilligers.

De Raad van Advies
In de organisatie van de PKS is een Raad van Advies opgenomen. Deze raad
bestaat uit deskundigen op nagenoeg alle terreinen die rechtstreeks raken aan de
zorg voor patiënten met prostaatkanker. Gevraagd en ongevraagd geeft de raad
advies aan het bestuur.
In 2012 hebben de Raad en het bestuur eenmaal vergaderd en is aan individuele
leden van de raad regelmatig om advies gevraagd in concrete zaken, zoals vragen
rond de toelating van nieuwe medicijnen, de ontwikkeling van nieuwe behandelingen etcetera.
De samenstelling van de Raad was per 31 december 2012 als volgt:
Prof. Dr. Ir. G. de Vries, voorzitter, organisatieadviseur, hoogleraar Health
Operations
Prof. Dr. J. Barentsz, radioloog
Drs. H.A. van den Berg, radiotherapeut
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W. de Blok, Ma ANP, verpleegkundig specialist urologie
Prof. Dr. M.A.J.M. Buijsen, jurist
Dr. J. Coenen, medisch oncoloog/hematoloog
Dr. J.E.W.C. van Gemert-Pijnen, coördinator e-Health research
Prof. Dr. T.M. de Reijke, uroloog
S.F.M. Smid, huisarts
B.Y.W. Zeijlemaker, uroloog
Mevrouw E.C.M. Hawinkels, bekkenfysiotherapeut/seksuoloog, heeft zich in dit jaar teruggetrokken
als lid van de Raad. Er is in 2012 nog geen opvolger benoemd.

Het Bestuur
In 2012 is Will Jansen toegetreden tot het bestuur en heeft de vacature ‘Regionale zaken’ voor zijn
rekening genomen. Chris Laarakker trad formeel terug als bestuurslid voor ‘Lotgenotencontact’, maar
blijft de taken uitvoeren zolang geen opvolger gevonden is. De al langer bestaande vacatures voor
‘bestuurslid Voorlichting en Communicatie’ en voor ‘bestuurslid Kwaliteit/Zorgpaden’ konden in 2012
helaas nog niet ingevuld worden. De overige bestuursleden hebben de taken onderling verdeeld.
Als gevolg hiervan was de bestuurssamenstelling per 31 december 2012 als volgt:
Voorzitter						
Vice voorzitter						
Secretaris						
Penningmeester					
Bestuurslid Regionale Zaken				
Waarnemend bestuurslid Lotgenotencontact		
Bestuurslid Kwaliteit/Zorgpaden				
Bestuurslid Voorlichting en Communicatie		

Hans Randsdorp
Frank de Vries
Bert Holtkamp
Karel Gooren
Will Jansen
Chris Laarakker
Vacature
Vacature

De PKS wordt parttime administratief ondersteund door een professionele kracht. Deze functie is ook
in 2012 uitgeoefend door Nathalie Beijne. Zij verzorgt onder andere de wekelijkse inschrijving van
nieuwe donateurs, de notulen van bestuursvergaderingen, vrijwilligersbijeenkomsten en vergaderingen van de Raad van Advies.

De ontwikkeling van de organisatie
In 2011 is met financiële steun van het Fonds PGO gestart met een project om de organisatie verder
te professionaliseren. Dit project zal in drie jaar moeten leiden tot de vorming van een patiëntenorganisatie, die in staat is om haar taken deskundig en met continuïteit uit te oefenen. In 2012 is evenals
in 2011 de aandacht vooral uitgegaan naar het opzetten van regionale organisaties.
Veel nieuwe vrijwilligers zijn geworven om per provincie een team van minimaal drie vrijwilligers te
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vormen, die de aanwezigheid van de PKS in de regio uitdragen en in samenwerking
met zorginstellingen voorlichting geven en ondersteuning bieden.
In 2011 is de Nieuwsbrief opnieuw opgezet en is de website vernieuwd en aangepast aan de huisstijl. In 2012 is aan dit proces verder vorm gegeven, met name door
het ontwikkelen van een voorlichtingsfilm over onze stichting. De film kwam in 2012
gereed en is op onze site geplaatst. Ook zijn USB-sticks met de film onder de actieve
vrijwilligers verspreid, zodat de film ook op voorlichtingsbijeenkomsten vertoond kan
worden.
Het materiaal waarmee de PKS zich op beurzen, congressen en informatiebijeenkomsten presenteert, is verder uitgebreid.
Het systeem voor het beheer van dit materiaal is verbeterd door een centraal punt te
creëren van waaruit de materialen gedistribueerd en beheerd worden. Per regio is een
standaard hoeveelheid van het nieuwe promotie- en voorlichtingsmateriaal aanwezig.
Ook wordt veel nieuw materiaal toegezonden aan ziekenhuizen met het verzoek dit
materiaal in de wachtkamers ter beschikking van patiënten te stellen.
Een belangrijke ontwikkeling is de komst van ondersteunende diensten bij de NFK.
PKS heeft met NFK een overeenkomst gesloten voor de gezamenlijke uitvoering van
financiële en secretariële taken en IT-diensten.

I.3 Regionale zaken
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Een belangrijke doelstelling van de PKS is de decentrale organisatie van activiteiten
op het gebied van voorlichting en lotgenotencontact. Alleen vanuit een nadrukkelijk
georganiseerde aanwezigheid in alle regio’s in Nederland kan het programma van de
stichting goed opgezet, uitgevoerd en gehandhaafd worden. Wij willen hierbij niet
volledig afhankelijk zijn van de initiatieven van zorginstellingen.
De PKS vindt dat voorlichting voor en contact met mannen met prostaatkanker en hun
naasten in de eigen woonomgeving georganiseerd moet worden.
In 2012 is de PKS op beurzen, congressen en informatiebijeenkomsten aanwezig
geweest. Hieronder vielen de Oncologische Dagen en vele informatiebijeenkomsten
die samen met zorginstellingen en met regionale inloophuizen werden georganiseerd.
Voor de donateurs en hun partners zijn vier ‘donateursdagen’ georganiseerd. Het programma op deze dagen bestond uit lezingen van vooraanstaande medici, een kleine
theatervoorstelling en gelegenheid voor onderling contact. Met medewerking van
farmaceutische bedrijven konden deze dagen georganiseerd worden in Zoetermeer,
Breda, Arnhem en Tilburg. Een kleine 400 deelnemers bezocht deze dagen.

I.4 Voorlichting en lotgenotencontact
De meest voorkomende activiteiten richten zich op de informatievoorziening aan
patiënten. Hiertoe is in 2012 viermaal het PKS Nieuws Magazine uitgegeven, die naar
de donateurs is verstuurd en op ruime schaal verspreid in met name ziekenhuizen en
tijdens voorlichtingsavonden.
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Naast Het Magazine verzorgt de PKS brochures en heeft zij een website waarop actuele informatie
over prostaatkanker wordt aangeboden en links worden gelegd naar andere bronnen van informatie en belangenbehartiging. PKS heeft een kaart opgesteld met vragen die voor lotgenoten van
toepassing kunnen zijn bij een consult aan een medicus. Deze breed verspreide, handzame kaart is
bedoeld als een ondersteuning en reminder in situaties waarin spanningen snel kunnen leiden tot
het vergeten van vragen die vanuit het patiëntenperspectief van belang zijn.
Voorlichtingsavonden worden vooral in samenwerking met ziekenhuizen en inloophuizen georganiseerd. Persoonlijke voorlichting en contact wordt door PKS gezien als een van de meest effectieve
wijzen van ondersteuning. PKS streeft ernaar om op regelmatige basis voorlichtingsavonden te
organiseren in alle regio’s in het land.
In november, de internationale ‘maand van de prostaat’, heeft PKS op bescheiden wijze deelgenomen aan de internationale actie ‘Movember’. Daar waar organisaties aandacht hebben besteed aan
deze actie, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het Nederlands Kankerinstituut, heeft de
PKS hen bijgestaan met materialen.
In dezelfde maand heeft PKS vooral aandacht besteed aan een Europese actie met als titel ‘EPAD’.
De actie is in veel Europese landen gevoerd en had tot doel om in het Europese parlement aandacht te vragen voor de prostaatkankerzorg. In Brussel is daartoe door EU-UOMO een forum voor
de Europese commissie georganiseerd. In Nederland heeft PKS aandacht gevraagd voor de actie
en voorlichtingsmateriaal verspreid.
Een andere, directe vorm van voorlichting en contact is de 0800-telefoonlijn (0800-9992222) en het
e-mailadres waar men dagelijks informatie en ondersteuning kan krijgen van onze vrijwilligers. Deze
vrijwilligers beschikken over een bijzonder omvangrijke databank. Gedurende 2012 is deze databank weer dagelijks aangevuld met in totaal over het jaar honderden nieuwe berichten.
Desgewenst kan de beller voor nadere informatie over een bepaalde behandeling in contact
gebracht worden met een vrijwilliger die de behandeling zelf heeft ondergaan. Eenzelfde service
verlenen wij naar aanleiding van vragen die via webmail worden gesteld.
In 2012 werden de telefonische hulplijn en de mailbox samen 1300 keer gebeld/gemaild door 360
mensen en werden er ca. 500 vragen gesteld.
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Relevant voor een goed begrip van de problematiek van mannen met prostaatkanker en hun naasten is het gegeven dat circa 35% van de contacten die beginnen met een telefoongesprek, door de partner van de patiënt wordt gelegd. Dit
percentage is ten opzichte van 2011 licht gestegen. Het eerste contact wordt in
ongeveer de helft van alle gevallen per e-mail gelegd.
Prostaatkanker en de behandeling daarvan heeft ook gevolgen voor het (seks-)
leven van de partner. Wij richten ons met onze activiteiten dan ook mede op de
partner.
De verzoeken om informatie en hulp betroffen vooral algemene vragen na confrontatie met de diagnose prostaatkanker, vragen over operatieve behandeling (in
het bijzonder over een operatie met een robot) en vragen over hormoontherapie,
radiotherapie en de rol van voeding. Zie bijlage 2 voor een uitgebreid overzicht.
Een van de activiteiten van de PKS is de uitgave van het ‘Prostaatkanker Logboek’.
Dit logboek is in 2009 verschenen en in 2011 herzien. Eind 2012 is een enquête
uitgevoerd naar de waardering van het logboek. Het verslag hiervan zal in 2013
verschijnen en zal de basis vormen voor een derde druk in dat jaar.
In 2011 is een DVD opgenomen over de psychosociale aspecten van prostaatkanker (zie het jaarverslag over 2011). De DVD is in 2012 verschenen en
gedistribueerd.
Het grootste project in 2012 vormde de ontwikkeling en het in gebruik nemen van
een ‘patiëntenwijzer prostaatkanker’. Samen met NFK, zorgverleners en zorgverzekeraars is een internetapplicatie gemaakt waarop patiënten op basis van hun postcode kunnen zien welke ziekenhuizen in hun omgeving voldoen aan minimale eisen
voor een goede prostaatkankerzorg. Zie voor deze patiëntenwijzer onze website
www.prostaatkankerstichting.nl
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Op dit moment geeft de patiëntenwijzer informatie over professionele en organisatorische aspecten. De volgende stap zal zijn om van elke zorginstelling de kwalitatieve prestaties in beeld te
brengen.
Een in het oog springend project waaraan medewerking is verleend, vormt de ontwikkeling van
de site www.kanker.nl (een project van KWF/NFK/IKNed) Dit project moet een overkoepelende
site tot stand brengen met een centrale ingang voor informatie en contactmogelijkheden over alle
soorten van kanker. PKS werkt mee aan de ontwikkeling van het onderdeel over prostaatkanker.
De site gaat begin 2013 op proef van start.

I.5 Belangenbehartiging
Waar mogelijk treedt de PKS, veelal samen met de NFK, in contact met zorginstellingen, organisaties van beroepsbeoefenaars en zorgverzekeraars om te overleggen over de kwaliteit van de zorg
voor patiënten met prostaatkanker.
In 2011 is door de rijksoverheid aangekondigd dat vanaf 2013 de belangenbehartiging nog
slechts gesubsidieerd zal worden als deze verloopt in samenwerking met meerdere organisaties.
Wij hebben ons in 2011 op deze nieuwe situatie voorbereid en besloten deel te nemen aan een
project dat door NFK is opgezet en in 2012 is ingediend en goedgekeurd. Dit project met als titel
‘Kankerzorg, patiëntgericht en transparant’ is in 2012 van start gegaan en is gericht op het inzichtelijk en transparant maken van de kankerzorg. Het project bestaat uit meerdere subprojecten en
heeft een looptijd van drie jaar.
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In het kader van de belangenbehartiging werkte de PKS voor meerdere projecten samen met
andere organisaties, met name NFK en KWF. De eerder genoemde internetsite www.kanker.nl is
daar een voorbeeld van, evenals een project voor het ontwikkelen van een nationale standaard
voor kankerzorg, de ontwikkeling van een uniforme set van criteria voor urologische kankers (een
NVU-project) en de verdere ontwikkeling van de patiëntenwijzer prostaatkanker.
Enkele ziekenhuizen hebben een ‘keuzehulp’ ontwikkeld ter ondersteuning van patiënten die
voor de keuze van een behandeling voor prostaatkanker staan. PKS heeft in deze projecten
geadviseerd
In 2012 heeft PKS verder inbreng geleverd aan de herziening van de richtlijn voor de behandeling
van prostaatkanker door huisartsen, een richtlijn van het Nederlands Genootschap van Huisartsen.
Met de Nederlandse vereniging van Urologen is overlegd over de herziening van de ‘richtlijn
prostaatkankercarcinoom’.

I.6 Financiering
||
Balans per
31 december
2012
in euro’s

ACTIEF
Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Totaal

31 dec. 2012

31 dec. 2011

0

110

8.140
93.960

18.177
79.026

102.100

97.203

102.100

97.313

54.109
708
345

54.109
708
0

55.162

54.817

4.000

0

42.938

42.496

102.100

97.313

PASSIEF
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Egalisatiereserve
Bestemmingsreserve doelstelling
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Voorziening
Congres 2013
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Totaal
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BATEN

Uitkomst
2012

Begroot
2012

Uitkomst
2011

87.537
63.228
0
5.993
27.055
51.250
0
1.200
0
2.004

87.550
64.000
0
0
17.500
47.500
1.000
1.500
2.500
1.500

87.537
79.034
13.000
8.617
4.000
34.821
1.000
0
0
1.961

238.267

223.050

229.970

Lotgenotencontact
Voorlichting
Belangenbehartiging

49.949
118.434
9.987

43.450
82.500
16.500

71.857
90.952
7.682

Som der activiteitslasten

178.370

142.450

170.491

Algemene bestuurskosten
Secretariaatskosten
Algemene kosten

11.037
30.084
18.431

15.500
27.600
28.750

14.819
41.914
2.749

Som der instandhoudingkosten

59.552

71.850

59.482

237.922

214.300

229.973

Exploitatieresultaat

345

8.750

-3

Resultaatbestemming
Egalisatiereserve
Overige reserve

0 		
345		

-3
0

345 		

-3

Exploitatiesubsidie Koningin Wilhelmina Fonds
Subsidie CIBG
Subsidie symposium
Bijdragen en ondersteuning derden
Projectgebonden bijdragen
Donateurbijdragen en schenkingen
Advertentieopbrengsten
Verkoop materiaal
Donateursbijdragen symposium
Rente
Totaal

|||
Staat
van baten
en lasten
2012
in euro’s

LASTEN
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Totaal lasten

Bijlage 1

Overzicht van farmaceutische bedrijven die de
PKS in 2012 steunden
AbbVie B.V.				
Hoofddorp

Amgen B.V.
Breda

Astellas Pharma B.V.			
Leiderdorp

AstraZeneca
Zoetermeer

			

Ferring B.V. Pharmaceuticals
Hoofddorp				
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Janssen-Cilag B.V.
Tilburg

Kimberly Clark
Ede

Novartis Pharma B.V.			
Arnhem

Novio Gendix
Nijmegen

Pfizer bv				
Capelle a/d IJssel			

Sanofi-Aventis 		
Gouda
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Bijlage 2

Overzicht van de resultaten van de 0800 hulplijn
* Tussen haakjes zijn de aantallen over 2011 toegevoegd.

In 2011 hebben 361 lotgenoten (370) contact gezocht met de PKS. Het eerste contact vond in 183
(148) gevallen plaats via de gratis 0800-9992222 telefoonlijn, terwijl 178 (222) maal het eerst contact
werd gelegd via e-mail.
Per lotgenoot werd gemiddeld 3.5 (3.0) maal contact gemaakt. Bij ongeveer 35% (ca. 30%) van de
eerste contacten per telefoon waren het de partners die het initiatief namen.
Het overzicht van de interessesfeer van de bellers en e-mailers van de lotgenotenlijn ziet er als volgt uit:

Algemeen
Radiotherapie
Watchfull waiting
Radicale prostatectomie
Hormoontherapie
Impotentie
Incontinentie
Voeding/Lifestyle
Screening
Diversen (bijv. adressen/moe/pijn)
Second opinie
Diagnose
CRYO
HIFU

28%
26%
5%
14%
24%
5%
6%
3%
2%
8%
3%
3%
2%
4%

In alle contacten kwamen meerdere onderwerpen aan de orde, zodat een optelsom tot 100% hier
niet mogelijk is. Op de achtergrond beschikt de lotgenotenlijn over een groep van vrijwilligers die
een bepaalde behandeling voor prostaatkanker ondergaan hebben. Zij zijn bereid lotgenoten die
meer informatie over die behandeling willen hebben, nader te informeren.
Echter, nu er steeds meer informatie beschikbaar is bij de eerstelijns medewerkers van de lotgenotenlijn, neemt het verzoek om te praten met lotgenoten met eenzelfde behandeling af.
Mensen die per e-mail contact zoeken, vragen nimmer naar contact met een lotgenoot. Het lijkt er dan
ook op dat mannen/vrouwen die met anderen willen praten, bij voorkeur bijeenkomsten bezoeken.
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Prostaatk
wat nu?

www.ProstaatKankerStichting.nl
Jaarverslag 2012

kanker...
Als je hoort dat je prostaatkanker hebt, gaat er heel wat
door je heen. Zo’n uitslag
roept vele vragen op en zet
alles in een ander daglicht, ook
voor de mensen om je heen.

ProstaatKankerStichting.nl wil
je in deze moeilijke en
onzekere periode bijstaan als
Jouw Gids in ProstaatKanker.

Informatie en lotgenotencontact

Telefoon (gratis) 0800 – 9992222
maandag, woensdag, vrijdag van 10.00 – 12.30 uur
dinsdag, donderdag van 19.00 – 21.00 uur

E-mail: lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl

www.prostaatkankerstichting.nl
Postbus 443, 1400 AK Bussum • e-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
• telefoon: 088-0029768

