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

Na een mooie zomerperiode heeft de
herfst haar intrede gedaan. Ook het
bestuur van ProstaatKankerStichting.nl
is weer actief, er zijn veel ontwikkelingen
gaande.
Diagnose en behandeling
Vanuit de ziektekostenverzekeringen worden
projecten gestart met prostaatkanker als
speerpunt. De verzekeraars richten zich op
de inkoopcriteria 2017 t/m 2020. Zij vinden
het belangrijk om onze kennis vanuit het
patiënten perspectief hierin mee te nemen.
Vaak blijkt het voor onze lotgenoten
moeilijk om een keuze voor een bepaalde
behandeling te maken. Hoewel iedere
situatie persoonlijk en verschillend is,
komen meer eenheid en duidelijkheid van
behandelmogelijkheden onze lotgenoten
ten goede. Ook op het terrein van de
diagnose is er nog veel winst te behalen
dankzij de nieuwe ontwikkelingen die
gaande zijn. Wij verheugen ons in de
steun van enkele specialisten die samen
met ons de kwaliteit van zowel de
diagnostiek als de behandeling willen
verbeteren.

IETS TE SCHENKEN?
Direct of via testament?
Vergeet
ProstaatKankerStichting.nl
niet!
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In het land zie je steeds meer
prostaatkankercentra en andere
samenwerkingsverbanden ontstaan.
De richtlijn stelt hogere eisen aan de
ziekenhuizen waar geopereerd wordt
en stuurt aan op meer specialisatie en
onderlinge samenwerking.
Donateursdag
De voorbereidingen voor onze jaarlijkse
donateursdag op woensdag 14 oktober
a.s. zijn in volle gang. Heb je je nog niet
aangemeld, wacht dan niet te lang, er is
nog maar een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Aanmelden kan
via www.prostaatkankerstichting.nl.
De toegang is gratis mede dankzij onze
sponsoren die het mogelijk maken om deze
dag geheel verzorgd aan u aan te bieden.
Blue Ribbon heeft met een nieuw bestuur
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een nieuwe start gemaakt. Tijdens onze
donateursdag zal Blue Ribbon kenbaar
maken hoe zij de prostaat meer onder de
aandacht wil brengen bij de gezonde man.
Bestuursleden
Enkele bestuursleden hebben de
afgelopen periode verschillende medische
behandelingen ondergaan. Wij wensen hen
een voorspoedig herstel toe.
Kees de Jong heeft afscheid genomen als
voorzitter van onze kwaliteitscommissie.
Wij danken hem hartelijk voor zijn gedreven
en bekwame inzet. Inmiddels zijn we in
gesprek met een nieuwe kandidaat voor
deze functie.
Gerrit van de Merwe wordt bestuurslid
Kwaliteitszorg, tevens de noodzakelijke
‘linking pin’ tussen bestuur en
kwaliteitsgroep.
Samenwerking met andere
patiëntenorganisaties
ProstaatKankerStichting.nl is voornemens
een intensievere samenwerking aan te gaan
met de Vereniging Leven met Blaas- of
Nierkanker. De bedoeling is om meer samen
op te trekken in o.a. belangenbehartiging.
Tenslotte hebben zij net als wij te maken
met urologische kankersoorten en kunnen
wij vanuit deze krachtenbundeling een
sterkere vuist maken voor onze lotgenoten.

Kees van den Berg

Komt een man bij de apotheek

Wie betaalt de kosten?
Marie-Hélène Schutjens

Patiënten met kanker gebruiken vrijwel
altijd geneesmiddelen, vaak meerdere
geneesmiddelen gedurende langere
tijd. Dat geldt ook voor patiënten met
prostaatkanker. Zij komen dan ook
regelmatig bij de apotheek. Er kunnen
dan vragen rijzen, zoals over welk
geneesmiddel wordt verstrekt of over
de (bij)betaling. In deze bijdrage wordt
antwoord gegeven op deze vragen.
Merkgeneesmiddel of generiek?
Nieuwe geneesmiddelen komen, meestal
na een jarenlang onderzoekstraject, op
de markt met een specifieke merknaam.
Door octrooirechten kunnen andere
fabrikanten ze niet meteen namaken.
Na een aantal jaren mag dat wel. Deze
‘nagemaakte’ geneesmiddelen noemt men
‘generieke geneesmiddelen’. Generieke
geneesmiddelen verschillen niet van de
merkgeneesmiddelen als het gaat om
samenstelling van de werkzame stoffen,
de dosering en de farmaceutische vorm.
Wel kunnen andere hulp- en kleurstoffen
zijn gebruikt, kan het geneesmiddel er
anders uitzien en zijn uiteraard de naam,
verpakking en bijsluiter anders.

De merkgeneesmiddelen en de generieke
varianten zijn daarom wel gelijkwaardig
maar niet altijd identiek, waardoor
sommige patiënten toch anders reageren
op generieke varianten.
Waarvoor bent u verzekerd?
In Nederland is iedereen verplicht
verzekerd voor zorgkosten. De wet bepaalt
wat deze zorgverzekering moet dekken en
dus waarop de verzekerde aanspraak heeft.
Dat is het ‘basispakket’. Zorgverzekeraars
hebben de plicht om ervoor te zorgen
dat deze zorg in voldoende mate
beschikbaar is. In het basispakket zitten
veel verschillende vormen van zorg, zoals
geneeskundige zorg, verpleging, maar ook
bijv. mondzorg en hulpmiddelenzorg.
Er is verschil tussen aanspraak op
vergoeding van geneesmiddelen in het
ziekenhuis (intramuraal) en daarbuiten
(extramuraal).
Geneesmiddelen in het ziekenhuis
Als u wordt behandeld in een ziekenhuis
heeft u aanspraak op ‘geneeskundige
zorg’.1 Wat daar precies onder valt wordt
ingevuld door de ‘stand van wetenschap
en praktijk’. Deze blijkt vooral uit
behandelrichtlijnen van de beroepsgroep.

De merkgeneesmiddelen
en de
generieke
varianten
zijn
gelijkwaardig
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Onder de aanspraak op geneeskundige
zorg vallen ook de geneesmiddelen en
andere hulpmiddelen die in het kader
van die behandeling worden toegepast.
Bij prostaatkanker is daarom de Richtlijn
prostaatcarcinoom van de Nederlandse
Vereniging voor Urologie2 relevant.
Geneesmiddelen buiten het ziekenhuis
Geneesmiddelen die uw huisarts of
medisch specialist voorschrijft voor
gebruik en toepassing buiten het
ziekenhuis worden vergoed indien deze
geneesmiddelen in het zogenoemde
Geneesmiddelenvergoedingensysteem
(‘GVS’) zijn opgenomen.3 De Minister van
VWS beslist of een middel in het GVS
wordt opgenomen of niet. Aan vergoeding
kan zij bepaalde voorwaarden stellen die
bijv. te maken hebben met leeftijd van de
patiënt of verplicht eerder geprobeerde
behandelopties. Geneesmiddelen die in
het GVS zijn opgenomen worden vergoed
tot een bepaalde limiet. Als de prijs van
een geneesmiddel hoger is dan deze
limiet moet de patiënt het bedrag boven
de limiet bijbetalen.4 Geneesmiddelen die
niet in het GVS zijn opgenomen, moet de
patiënt geheel zelf betalen.
Zorg door de apotheker
Onder de aanspraak vallen niet alleen
de kosten van het geneesmiddel zelf
maar ook de zorg en begeleiding van de
apotheker. Bij een recept voor een nieuw
geneesmiddel zal de apotheker meer
tijd kwijt zijn aan controle, informatie en
begeleiding dan bij herhaalrecepten.
Tegenwoordig gelden er per ‘prestatie’
verschillende tarieven. De rekening zal
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bij een eerste uitgiftegesprek dan ook
hoger zijn dan bij een vervolguitgifte.
Als een geneesmiddel in het GVS is
opgenomen, wordt ook de rekening van
de apotheker door de zorgverzekeraar
vergoed. Dat geldt ook wanneer u voor het
geneesmiddel moet bijbetalen. Uitsluitend
wanneer een geneesmiddel helemaal niet
in het GVS zit, moet u alles zelf betalen:
de kosten voor het geneesmiddel én de
kosten voor de zorg die de apotheker
levert.
Anders dan bijvoorbeeld een consult van
de huisarts, vallen geneesmiddelen en de
zorg van de apotheker onder het eigen
risico. Zolang u uw eigen risico nog niet
volledig is opgebruikt, moet u zelf in de
apotheek de volledige rekening betalen.
Beperkingen vergoeding door
zorgverzekeraars: preferentiebeleid
Als een geneesmiddel in het GVS is
opgenomen, moeten verzekeraars het
middel vergoeden. Er is echter een
uitzondering: zij kunnen één bepaalde
variant binnen een groep van identieke

In het basispakket zitten
veel verschillende vormen
van zorg
generieke geneesmiddelen aanwijzen en
bepalen dat uitsluitend dat middel wordt
vergoed. Dit noemt men het ‘preferente
geneesmiddel’. Dit ‘preferentiebeleid’ kan
echter uitsluitend worden toegepast voor
extramuraal gebruikte geneesmiddelen
en voor zover die keuze niet leidt
tot problemen voor de patiënt door
substitutie.5 Als de voorschrijver van
oordeel is dat het medisch noodzakelijk
is dat de patiënt toch een ander dan het
door de zorgverzekeraar aangewezen
preferente geneesmiddel nodig heeft,
kan hij op het recept ‘medische noodzaak’
(MN) te vermelden. U heeft dan recht
op dat geneesmiddel. Zorgverzekeraars
moeten richting de verzekerden duidelijk
aangeven op welke geneesmiddelen
zij preferentiebeleid voeren. Of uw

is het verstandig dat uw arts duidelijk op het
recept aangeeft dat er sprake is van ‘medische
noodzaak’. Het is dan duidelijk voor de
apotheker dat hij niet mag substitueren en voor
de verzekeraar dat hij het geneesmiddel moet
vergoeden.

verzekeraar preferentiebeleid voert, kunt in altijd
vinden in uw polis of op de website van uw
zorgverzekeraar.
Wat betekent dit in de praktijk?
U heeft recht op aflevering en volledige
vergoeding van een specifiek voorgeschreven
geneesmiddel als dat middel in het GVS
is opgenomen, uw verzekeraar geen
preferentiebeleid op dat geneesmiddel
voert, u voldoet aan de eventueel gestelde
vergoedingsvoorwaarden, de prijs lager is
dan de vergoedingslimiet en uw eigen risico
is opgebruikt. Uw apotheker mag u dan
niets in rekening brengen en u hoeft niet
akkoord te gaan met aflevering van een ander
geneesmiddel dan op het recept staat.
Het kan gebeuren dat uw apotheker toch een
ander geneesmiddel aflevert dan op het recept
staat. Hij mag dat alleen doen met toestemming
van u en van uw arts. Een dergelijke wisseling
door de apotheker kan ingegeven zijn door het
preferentiebeleid, nl. omdat uw verzekeraar
preferentiebeleid voert, de voorgeschreven
variant niet het preferente middel is en het door
de verzekeraar dus niet wordt vergoed.
U heeft dan de keuze om akkoord te gaan
met het preferente geneesmiddel of om
voorgeschreven geneesmiddel zelf te betalen.
Overigens kan het zo zijn dat de apotheker
een ander geneesmiddel aflevert omdat het
voorgeschreven geneesmiddel niet op voorraad
of leverbaar is. Vrijwel alle geneesmiddelen
zijn echter binnen 24 uur te bestellen en
leveringsproblemen komen gelukkig zeer zelden
voor.6
Als er voor u en uw arts medische redenen zijn
om te kiezen voor een specifiek geneesmiddel,

Vrijwel alle geneesmiddelen
zijn binnen 24 uur te bestellen

Wat kunt u doen bij problemen?
Het is vooral belangrijk dat u zelf goed op de
hoogte bent van uw rechten. Check daarom de
vergoedingsstatus van de door u gebruikte of
voorgeschreven geneesmiddelen op
www.medicijnkosten.nl en op de website van uw
verzekeraar. Als uw
apotheker u iets
Geneesmiddelen die
anders meegeeft
dan op het recept
niet in het GVS zijn
staat, vraag dan
naar de reden en
check of die reden opgenomen moet de
valide is (bijv.:
patiënt geheel zelf
klopt het dat het
geneesmiddel
betalen
inderdaad niet
leverbaar is,
niet in het GVS is opgenomen of onder het
preferentiebeleid valt). U hoeft niet akkoord
te gaan met een ander geneesmiddel of met
bijbetaling als daar geen legitimatie voor is
(bijv. onoplosbaar leveringsprobleem, geen of
beperkt recht op vergoeding).
Wat kunt u doen als u er met uw apotheek en/of
verzekeraar niet uitkomt? U kunt uw vragen over
het handelen van de apotheker melden op het
Meldpunt medicijnkosten van de
KNMP. 7 Als het gaat over de vergoeding van
het geneesmiddel is het verstandig om contact
op te nemen met uw zorgverzekeraar. Op de
website van iedere verzekeraar staat hoe u dat
kunt doen. Als dat niet tot een oplossing leidt,
heeft u als verzekerde de mogelijkheid om een
klacht in te dienen bij de Ombudsman en bij
de Geschillencommissie Zorgverzekeringen
SKGZ.8 Ook het aanspannen van een juridische
procedure bij de rechter behoort tot de
mogelijkheden.
Het is natuurlijk ook altijd verstandig om uw
ervaringen te delen met de patiëntenorganisatie,
zoals met ProstaatKankerStichting.nl. Zij kunnen
op basis van de verkregen signalen richting
alle betrokken partijen – artsen, apothekers,
zorgverzekeraars en politiek - hard maken
voor goede, beschikbare en vergoede zorg en
misverstanden in de toekomst voorkomen.

7

ESSENTIE (SOORT SAMENVATTING)
• De apotheker mag niet zonder toestemming van voorschrijver en patiënt een ander
geneesmiddel afleveren dan op het recept staat.
• Een (merk)geneesmiddel dat in het GVS is opgenomen, wordt in principe vergoed.
De zorg van de apotheker in dat kader, ook.

Tegenwoordig
gelden per
‘prestatie’
verschillende
tarieven

• Als uw verzekeraar een bepaald geneesmiddel als preferent aanwijst, heeft u geen
recht op vergoeding van andere (merk)varianten, tenzij uw arts op het recept aangeeft
dat er ‘medische noodzaak’ is.
• De vermelding van ‘medische noodzaak’ op het recept is alleen nodig als uw
verzekeraar preferentiebeleid voert en het betreffende geneesmiddel niet als
preferent is aangewezen.
• Van bijbetaling kan alleen sprake zijn wanneer de prijs van het geneesmiddel hoger is
dan de vergoedingslimiet.
• Leveringsproblemen komen vrijwel nooit voor; vrijwel alle geneesmiddelen zijn binnen
24 uur te bestellen.
• Ken uw rechten en wees assertief.

Marie-Hélène
Schutjens

Marie-Hélène Schutjens is jurist. Zij werkt al bijna 30 jaar als
jurist in de gezondheidszorg. Zij heeft haar juridische kennis,
deskundigheid en praktische ervaring op dit specifieke terrein
kunnen opbouwen vanuit diverse perspectieven en in diverse
functies: als advocaat, manager juridische zaken binnen een
brancheorganisatie, adviseur, hoogleraar en toezichthouder bij
zorginstellingen.
Zij is thans werkzaam bij Schutjens De Bruin, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in
juridisch en strategisch advisering in de zorg. Daarnaast is zij in deeltijd verbonden aan
Universiteit Utrecht, tot 1 januari als deeltijd hoogleraar Farmaceutisch recht. Zij is tevens
lid van de Faculty van de Novartis Patient Academy, in het kader waarvan zij regelmatig een
bijdrage levert aan bijeenkomsten over onderwerpen die te maken hebben met rechten van
patiënten op toegang tot goede, voldoende en betaalbare zorg. n

Artikel 2.4 en 2.1 besluit zorgverzekering.
www.oncoline.nl/prostaatcarcinoom.
3 Artikel 2.8 besluit zorgverzekering en Bijlage 1 en 2 bij de Regeling zorgverzekering.
4 U kunt op www.medicijnkosten.nl checken of u voor het geneesmiddel dat op het recept staat moet
bijbetalen.
5 De apothekersvereniging KNMP heeft een handleiding opgesteld, waarin wordt beschreven onder
welke voorwaarden en bij welke geneesmiddelen substitutie verantwoord is, zie www.knmp.nl/patientenzorg/geneesmiddelen/handleiding-geneesmiddelsubstitutie.
6 U kunt checken of er concrete productie- of leveringsproblemen zijn op de websites www.farmanco.nl,
www.sfk.nl/nieuws-publicaties/monitor-preferentiebeleid/monitor-niet-leverbare-preferente-geneesmiddelen of bij de leverancier van het geneesmiddel.
7 www.apotheek.nl/meldpunt-medicijnkosten.
8 www.skgz.nl.
1
2
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Josine Buiter is bekkenfysiotherapeut
en heeft haar praktijk in Meppel

De wereld verandert, ook de ziekten waaraan
we zullen overlijden zullen anders zijn dan in
het verleden. De verwachting is dat het aantal
ziekte beelden door vergrijzing zal toenemen.
Zo zie ik in mijn praktijk de laatste jaren steeds
meer mannen komen na een prostaat operatie.
Wij gaan naar de dokter wanneer we ons niet
lekker voelen of denken dat we ziek zijn.
In het oosten (van de wereld) gaat men naar
de dokter om niet ziek te worden, een groot
verschil. Gelukkig zijn er ook in Nederland veel
ontwikkelingen die gericht zijn op preventieve
zorg. Ook mijn vak biedt mogelijkheden.
Wachten we tot we ziek worden of ziekte
voorkomen? Behandelen is een optie,
voorkomen is beter. In het westen zijn we
er goed in om van alles te bedenken om
weer te herstellen. Bij preventie komt meer
kijken. Een zieke is wel gemotiveerd om iets
te ondernemen om beter te worden. Maar
iets gaan doen om te voorkomen dat je ziek
wordt, dat werkt voor veel mensen niet erg
motiverend.
Steeds weer blijkt dat stress een rol speelt. Zo
had ik me voorgenomen om in mijn vakantie
mijn werk-telefoon niet op te nemen. Dat kost
mij echt moeite. Blijkbaar is het voor mij een
gewoonte geworden, een verplichting, het zit
in mijn systeem. Dat levert mij vaak stress op.
Hoe kan ik dat voorkomen?
Gezond leven, stress vermijden. Neem nou
gezond eten. In de media luidt de slogan,
twee ons groente en twee stuks fruit per dag.
En ontbijten is een goede start van de dag.
‘Een goed begin… voor een gezonder leven?’
Maar slechts weinigen zijn bereid om daar een
‘goede gewoonte’ van te maken.

Bent u een
volhouder
of een
rebel?
Waarom heeft de een moeite met het
aanleren van dingen en het zich houden aan
afspraken en de ander niet. Hoe dat kan las
ik in een boek met de titel: ‘Steeds beter’ van
Gretchen Rubin met als sub titel: ‘verander je
gewoonten, verander je leven’.
Qua gewoontes bestaan er 4 type mensen:
volhouders, vragers, plichtsgetrouwen en
rebellen. Volhouders willen graag voldoen aan
verwachtingen. Vragers zetten vraagtekens
bij elke verwachting en reageren er slechts
op als ze besluiten dat het zinvol is.
Plichtsgetrouwen worden gemotiveerd door
de verantwoording die ze aan de buitenwacht
moeten afleggen. Rebellen verzetten zich
tegen elke verwachting en willen een keus
hebben. De meeste mensen zijn vragers of
plichtsgetrouwen. Volhouders en rebellen zijn
dun gezaaid.

Wanneer ik met deze verschillen rekening
houd is de kans groter dat ik mensen kan
overtuigen dat een ontbijt een goede start
is. Bovendien, om ervoor te zorgen dat mijn
energie niet op een dood spoor belandt, moet
ik in mijn aanpak ook rekening houden met
iemands karakter. Dus uitzoeken of iemand
een vroege vogel, nachtuil, marathonloper,
sprinter of een uitsteller is en of iemand liever
kleine stappen neemt of juist grote stappen.

Welk type bent U?
9
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Het Isala
ziekenhuis
in Zwolle

GOED NIEUWS
NA SLECHT NIEUWS

Chris Laarakker en Wim Nak

In recente jaren
zijn er nieuwe
mogelijkheden
bijgekomen

De uitkomst van de STAMPEDE studie
bevat goed nieuws voor onze lotgenoten
bij wie uitzaaiingen zijn geconstateerd.
Bij ongeveer een derde van alle mannen
waarvan de prostaat is verwijderd of
bestraald komt de kanker later toch
nog terug met uitzaaiingen elders in
het lichaam. Dan volgt meestal castratie
(operatief of chemisch met hormonen)
om de testosteron productie grotendeels
stil te leggen. Dat werkt bijna altijd goed,
maar helaas kan toch ook daarna de kanker
weer terugkomen. Na enkele maanden of
na jaren. Vanaf het moment dat de kanker
weer de kop opsteekt noemen we de
patiënt een man met castratie resistente
prostaatkanker (CRPC in medische termen).
Om wat meer te vernemen over het
goede nieuws voor deze mannen
met een zeer ernstige vorm van
prostaatkanker sprak de redactie met
Dr. Juleon Coenen, internist-oncoloog
in het Isala ziekenhuis te Zwolle.
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De CRPC patiënt kreeg voorheen
chemotherapie, meestal met docetaxel,
als een soort laatste redmiddel.
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In recente jaren zijn daar
nieuwe mogelijkheden
Grote
bijgekomen zoals de
eventuele behandeling
overlevingsmet antiandrogenen
(abirateron en
winst te
enzalutamide) of een
injectie met Radium-233.
behalen
Met al deze nieuwe
mogelijkheden valt
overlevingswinst te behalen, in veel
gevallen uit te drukken in enkele maanden,
niet in jaren. Maar je mag optellen.
Nu toont de STAMPEDE studie aan dat
er een veel grotere overlevingswinst
te behalen valt. Voor de groep met
de ernstigste vorm van prostaatkanker
zelfs gemiddeld 22 maanden zegt de
studie. Voor alle 2.500 deelnemers aan
de studie werd gemiddeld 10 maanden
overlevingswinst geregistreerd.
Hoe wordt die winst bereikt? Welnu, door
niet zoals voorheen met chemo te wachten
tot de hormoontherapie is uitgewerkt,
maar door de chemo meteen te geven
zodra er hormoontherapie wordt ingezet.
Dat houdt dan in 6 kuren docetaxel,
telkens na 3 weken, tegelijk met de
hormonen, eventueel met prednison erbij.

-

Volgens dokter Coenen wordt - gezien de
gunstige uitkomsten - deze veranderde
behandelmethode in een snel groeiend aantal
ziekenhuizen al toegepast, vooruitlopend op de
aanpassing van de richtlijn.
Hoe komt het dat er zoveel vertrouwen is in
deze vervroeging van de docetaxel?
‘Daar zijn meerdere redenen voor’, zegt dokter
Coenen. ‘Deze grote Engelse STAMPEDE
studie bevestigt de voorlopige uitkomsten van
de Amerikaanse CHAARTED studie, die ook
al veelbelovend waren. Bovendien vertoont
wat we nu bij prostaatkanker zien gebeuren
grote overeenkomsten met wat er al eerder is
gebeurd bij de behandeling van borstkanker.
Daar werkt het ook goed. Het enige manco
is dat de studies nog niet gepubliceerd zijn in
een officieel wetenschappelijk tijdschrift, maar
de verwachting is dat dit zeer binnenkort zal
gebeuren.‘
Is het kostbaar?
‘Dat valt erg mee. De kosten van 6 kuren
docetaxel belopen enkele honderden euro’s.
Dus om de kosten hoeven we het in een eerder
stadium geven van docetaxel niet te laten.’
Wat houdt STAMPEDE in voor de kwaliteit van
leven gedurende die 6 kuren docetaxel?
‘De patiënt zal zowel de bijwerkingen van
hormoontherapie als van chemotherapie
moeten verwerken. De chemotherapie wordt
meestal redelijk goed verdragen maar er zijn
uitzonderingen. De extra bijwerkingen van
chemotherapie duren ongeveer 24 weken maar
daar krijg je forse overlevingswinst voor terug.’
Wanneer komt deze vervroeging van
docetaxel in de richtlijn?
‘Die komt stellig in de eerstvolgende herziening,
maar het zou zonde zijn deze huidige stand van
wetenschap aan de patiënt te onthouden zolang
de revisie van de richtlijn nog niet gereed is.’
Kan de patiënt om docetaxel vragen?
‘Ja, dat kan zeker. Als iemands uroloog er niet
uit zichzelf over begint, het staat immers nog
niet in de richtlijn, dan is het heel verstandig
dat de patiënt vraagt naar de mogelijkheid
om vervroegd chemo in te zetten naast
de hormoontherapie die door de uroloog
aanbevolen wordt.’

Dokter Juleon Coenen

Kan je ook voorlopig
alleen chemo
krijgen en nog geen
hormoontherapie?
‘Dat is een goede
vraag. Het zou best kunnen dat het verstandig
is om met alleen chemo te beginnen. Maar om
dat te kunnen adviseren is nader onderzoek
vereist. Voor zo’n onderzoek zijn echter
deelnemers nodig. Medici wilden wel aan een
dergelijk onderzoek beginnen, maar er zijn geen
deelnemers bereid gevonden om de volgens de
richtlijn aanbevolen behandeling met hormonen
dan vooralsnog niet te krijgen, dus die studies
zijn bij gebrek aan deelnemers mislukt.’
Is het voor iedereen geschikt?
‘In beginsel komt elke behandelde patiënt die
toch uitzaaiingen heeft gekregen ervoor in
aanmerking. Maar ik kijk altijd heel goed naar de
patiënt zelf, want elke patiënt is anders.
Het is bijvoorbeeld de vraag of je
een reeds ernstig verzwakte oudere
patiënt nog de last van 6 kuren moet
Vraag naar de
willen aandoen. Andersom zijn er ook
nog betrekkelijk vitale ouderen die je
mogelijkheid
zeker nog zou willen voorstellen de
chemo erbij te proberen. Die patiënt
om vervroegd
kan dan zelf het nadeel van mogelijke
bijwerkingen van de kuur afwegen tegen
chemo in te
het belang van een langere levensduur.

zetten
Verder is het op dit moment in
Nederland nog gebruikelijk de
vervroegde chemotherapie alleen aan
te bevelen bij de groep patiënten met
wat uitgebreidere ziekte. Of we dit nog gaan
uitbreiden de komende jaren zal nog moeten
blijken.’
Aan het eind van ons bezoek bedanken
wij dokter Coenen voor zijn verhelderende
antwoorden en wensen hem (en zijn collega’s)
veel succes met mogelijk nog aan te brengen
verdere verbeteringen in de behandeling van
prostaatkanker.
Wij van de PKS zijn heel blij met de uitkomsten
van de STAMPEDE studie en ook met het feit
dat veel ziekenhuizen gelukkig niet wachten op
de richtlijn revisie met het desondanks al wel
doorvoeren van de levensverlengende wijziging
in de behandeling van prostaatkanker patiënten
met uitzaaiingen. n
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IK BEN TE duur
OUD
Het is
absoluut
nuttig dat
zorgkosten
bewaakt
worden

Als de
financiering
niet goed
geregeld is
dreigen de
patiënten
daar de
dupe te
worden
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Gelukkig is er in Nederland geen bedrag
gekoppeld aan deze vraag. Toch wil dat
niet zeggen dat er geen discussies mogen zijn over de prijs van behandelingen
en medicijnen. Want het is absoluut nuttig dat zorgkosten bewaakt worden.
Chris Laarakker
Met het ouder worden van de mens stijgen
de zorgkosten, wordt alom beweerd. Als ik
dan lees dat de laatste jaren van je leven
de meeste zorgkosten vragen, dan is dat
voor mij niet gelijk de vanzelfsprekende
verklaring voor al die stijgende zorgkosten.
De laatste jaren van je leven zijn er ook als
je bv. maar 68 jaar wordt. Je hebt dan wel
minder premie in je gezonde jaren kunnen betalen dan wanneer je bv. 82 jaar
wordt. Als donateur van een patiëntenorganisatie zie ik het als een taak om te
bewerkstelligen dat wanneer een patiënt in
samenspraak met zijn behandelaar tot een
behandeling heeft besloten er geen financiële drempels mogen zijn om tot deze
behandeling over te gaan.
Ziekenhuizen roepen om het hardst dat de
financiering van dure geneesmiddelen niet
goed geregeld is en dat patiënten daar de
dupe van dreigen te worden.
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Praktijkvariatie
Het KWF rapport dat op 2 juli 2015 in de
2e Kamer is besproken signaleert een significante ‘praktijkvariatie’ in het voorschrijven van dure geneesmiddelen. Dat hoeft
nog niets te maken te hebben met het niet
voorschrijven van het benodigde medicijn.
De ene arts kan anders tegen een behandeling/medicijn aankijken dan de andere
en richtlijnen geven daar ook ruimte voor.
Dure behandelingen en medicijnen zijn pas
kort op de markt en er is nog niet zo veel
ervaring met de bijverschijnselen.
Het is daarom ook logisch als ziekenhuis
X u verwijst naar ziekenhuis Y omdat daar
meer ervaring is met dat medicijn. Een
goed voorbeeld hiervan is de toepassing
van Radium 223 bij botuitzaaiingen. Hiervoor moet een ziekenhuis ‘gecertificeerd’
zijn en een afdeling ‘Nucleaire geneeskunde’ hebben. Toch lijkt het de PKS de
moeite waard wat dieper in deze ‘praktijkvariatie’ te graven.
Het is ernstig indien uw arts u vertelt dat hij
om financiële redenen medicijn X niet mag
voorschrijven terwijl dat medicijn/behandeling voor u, de patiënt, een goede/de
beste optie zou zijn. In dat geval kunt u
echter nog op zoek naar een ziekenhuis
dat nog wel budget heeft. In dat geval

Deelnemers gezocht
voor ‘minder angst
bij kanker’

zijn er ook instanties die u kunnen helpen
uw recht op aanspraak op dat medicijn te
verzilveren.
Nog ernstiger wordt het als uw arts u zou
verzwijgen dat er een goed middel voor
uw aandoening is maar weet dat hij het om
financiële redenen niet voor mag schrijven.
Een arts wordt dan door derden praktisch
gedwongen zijn artseneed te schenden.
Ken uw mogelijkheden
Dat is ook één van de redenen voor de
PKS om te helpen het zelfmanagement
van de patiënt te bevorderen zodat hij
zelf weet welke mogelijkheden er zijn. Dat
is ook de reden waarom wij proberen de
nieuwste ontwikkelingen in medicijnen en
behandelingen in ons kwartaalnieuws en
op onze website te plaatsen. Hier ligt voor
de PKS (en andere patiëntenorganisaties )
nog een hele taak want ik weet vanuit mijn
ervaring uit het lotgenotencontact dat nog
te weinig patiënten goed op de hoogte
zijn van hun status en mogelijkheden.

De PKS helpt om het
zelfmanagement van de
patiënt te bevorderen
De PKS bestudeert de mogelijkheden om
in september een mini-enquête onder
haar donateurs te houden. Wij willen onderzoeken of patiënten die Castratie resistent* zijn alle behandelingen aangeboden
krijgen die benoemd zijn in de richtlijnen.
*Castratie resistent ben je wanneer je testosterongehalte op castratie niveau is en je
herhaaldelijk een oplopend PSA hebt. n

Heeft u kanker gehad en last van angstgevoelens
voor terugkeer van de ziekte?
Angst is een van de meest voorkomende klachten
bij kanker. De angst om afscheid te moeten
nemen, de angst dat de kanker weer terugkomt.
De online zelfhulptraining ‘Minder Angst bij Kanker’ leert u omgaan met de angst voor terugkeer
van deze levensbedreigende ziekte.
‘Minder Angst bij Kanker’ van het Helen Dowling
Instituut (HDI) biedt u gedurende drie maanden
een online training die u zelf, zonder therapeut,
kunt volgen achter een computer op elk gewenst
tijdstip en locatie. De training bestaat uit twee
basismodules en vier keuzemodules met oefeningen, opdrachten en filmpjes.
Op dit moment wordt de zelfhulptraining Minder
Angst bij Kanker wetenschappelijk onderzocht.
Kijk op http://www.minderangstbijkanker.nl voor
meer informatie en om u aan te melden.

Plaspas
Met deze uitgave van
Nieuws ontvangt u van
ons de verbeterde
‘Plaspas’.
De ‘Plaspas’ kan een
hulpmiddel zijn wanneer
u dringend gebruik moet
maken van een toilet.
Aan de ‘Plaspas’ kunt u
echter geen rechten
ontlenen.
De pasjes die wij
eerder uitgegeven
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht
hebben waren vervaartel. 088-0029768
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
digd uit karton en waren
alleen in het Nederlands
bedrukt.
Een aantal donateurs wees ons erop dat het karton
snel vervormde en ook dat er behoefte was aan een
meertalige kaart.
De nieuwe uitgave van de pas is uitgevoerd in stevig
PVC en bedrukt in Nederlands, Frans, Duits en
Engels.
Wij hopen dat de nieuwe ‘Plaspas’ u indien nodig
voor een probleem kan behoeden.

13

Kun je voorspellen bij
wie de prostaatkanker
na behandeling
terugkomt?
Testosteron
stimuleert
de groei van
prostaatkanker

Foto links:
Wilbert Zwart aan
het werk
Rechts:
André Bergman

Chris Laarakker en Wim Nak

Er gebeurt
wat, er is
vooruitgang
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André Bergman (oncoloog) en Wilbert
Zwart (bioloog) van het Antoni van
Leeuwenhoek denken van wel.
Zij baseren die verwachting op een
eerdere kleine studie van hun hand op
prostaatweefsel van 20 patiënten.
En willen dat nu graag in een grotere
groep onderzoeken. Chris Laarakker en
Wim Nak spraken met hen om in Nieuws
iets over hun onderzoek en het belang
ervan voor ons als patiënt te kunnen
vertellen.
In de praktijk blijkt dat bij zo’n 30%
van de mensen die aan prostaatkanker
worden geopereerd of zijn bestraald de
prostaatkanker later toch weer terugkomt.
Recidive noemen we dat. Het zou een
flinke stap vooruit zijn wanneer er kon
worden voorspeld of een patiënt veel
kans maakt op recidive, of andersom,
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dat hij slechts een verwaarloosbaar klein
risico loopt op recidive. De bestaande
indicatoren als TNM stadiëring, Gleason
score en PSA waarde blijken in dit opzicht
slechte voorspellers. Bergman en Zwart
verwachten dat DNA onderzoek een betere
en ook goed bruikbare indicator oplevert.
Soms hormoontherapie
We weten dat testosteron van invloed is op
de groei van kankercellen. Die groei wordt
veelal tegengegaan door castratie (ofwel
orchidectomie, waarbij het testosteron
producerende deel van de zaadballen
wordt verwijderd) of door chemische
castratie middels hormoontherapie met
bijv. LHRH remmers en/of anti androgenen.
Soms wordt na een operatie of bestraling
al uit voorzorg hormoontherapie gegeven
om de kans op terugkeer van de ziekte te
verkleinen. Maar deze behandeling kent
vele bijwerkingen. Het is dus wenselijk
dat patiënten met een verhoogd risico op

recidive aanvullende hormoontherapie
ondergaan, maar het is ook wenselijk dat
patiënten met een kleine kans op recidive
gespaard blijven van deze behandeling.
Testosteron stimuleert de groei van
prostaatkanker door zich te binden aan het
hormoon-bindend eiwit in de kern van de
tumorcel: de androgeenreceptor. Hierdoor
word de androgeenreceptor actief en
kan dit eiwit binden aan hele specifieke
plekken op het DNA van de tumorcel.
Dit zorgt er uiteindelijk voor dat er PSA
wordt gevormd en ook dat de tumor
groeit.
In de kleine studie heeft men gezien dat
de plekken van het tumor DNA waar
de androgeenreceptor zich bindt per
patiënt verschillend zijn en ook dat deze
plekken verschillen tussen patiënten met
een hoge en een lage kans op recidive.
Wellicht biedt een patroon van ‘DNA
bindingsplaatsen’ een bruikbare indicatie
voor de kans op recidive.
Bestaand weefsel
Voor het nieuwe onderzoek worden geen
patiënten opgeroepen. Hoe kan dat?
Voor dit onderzoek word prostaattumor
weefsel gebruikt vanuit een zogeheten
‘biobank’, wat meer dan 15 jaar geleden
is ingevroren. Inmiddels is bekend
hoe het ziekteverloop was van deze
prostaatkankerpatiënten, en kan getest
worden of het ‘DNA’ profiel van een tumor
die terug is gekomen als recidive anders
was dan het DNA profiel van een tumor
die weg bleef (bij een genezen patiënt).
Het doel van deze studie is om hiermee in
de toekomst nieuwe patiënten te kunnen
helpen, met een voorspelling of de tumor
weg zal blijven of niet.
Aangenomen dat het inderdaad lukt om
dat goed te kunnen gaan voorspellen, wat
zal dan het belang daarvan zijn voor de
prostaatkanker patiënt? Voor elke patiënt
zijn er twee mogelijkheden.
1. De patiënt met een hoog risico
op recidive kan dan al direct na de
primaire behandeling preventief een
vervolgbehandeling krijgen met bijv.

TNM stadiëring,
Gleason score en
PSA waarde blijken
slechte voorspellers

hormoontherapie.
Overigens moet
in een vervolg
onderzoek eerst nog
wel bewezen worden
dat deze preventieve behandeling ook
daadwerkelijk overlevingswinst geeft.
2. De patiënt met een laag risico
kan gespaard blijven van de
nadelige gevolgen van aanvullende
hormoontherapie.

Er gebeurt wat
Zoals André Bergman het formuleerde:
‘hard als het moet, zacht als dat kan’.
De verwachting is dat de voorlopige
analyses van het onderzoek op 100
weefsels in de loop van 2016 beschikbaar
zullen komen. Daarna zal het nog wel tot
2017 duren voor een klinische studie naar
te behalen overlevingswinst kan worden
gestart. Voor de direct belanghebbende
patiënt gaat het misschien wat erg traag
allemaal. Maar al draaien de molens traag,
de wieken draaien wel. Er gebeurt wat, er
is vooruitgang.
Wilbert Zwart licht toe: ‘de onderzoekers
werken er hard aan (letterlijk dag en nacht)
om de patiënt zo snel mogelijk met de
resultaten van het onderzoek te kunnen
helpen. Maar goed en gedegen onderzoek
heeft helaas tijd nodig, ook al gaan we zo
hard als we kunnen’.
En het perspectief van zowel
overlevingswinst voor hen die baat hebben
bij een vroege vervolgbehandeling als dat
de rest die vervolgbehandeling
hard als het
niet meer nodeloos hoeft te
ondergaan, dat ziet er uit als
moet, zacht
fraaie winst voor de patiënt.
als het kan
Wij van PKS ondersteunen dit
onderzoek van ganser harte.
Overigens is een vergelijkbare DNA
benadering eerder al succesvol gebleken
bij de behandeling van borstkanker. De
analyse van het weefsel bepaalt of het
nodig is (of geen zin heeft) om direct
preventief verder te behandelen na een
operatie. Moge het bij
prostaatkanker ook snel zover komen,
dat hopen wij. n
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Richard de Boer

BOMINSLAG
Januari 2015 en wij hebben net met ons
gezin Oud en Nieuw 2014/15 gevierd
met ‘de scheikunde groep’. Deze groep
van vijf studenten ontstond op onze
eerste studiedag aan de Universiteit van
Amsterdam in september 1985. Momenteel is de groep uitgebreid met partners
en 14 kinderen en huren we met
Pinksteren en Oud en Nieuw altijd een
groot huis om 3-4 dagen met zijn allen te
vertoeven.

De tweede helft van januari zijn alle mogelijke behandeling scenario’s aan me voorbij
getrokken afhankelijk van wat de uiteindelijke
diagnose zou zijn (prostaatontsteking, lokale
prostaatkanker, lokale uitgezaaide prostaatkanker of volledig uitgezaaide prostaatkanker).
De grootste risico’s (incontinentie, impotentie)
van bijna iedere behandeling (prostatectomie,
radiotherapie) zijn natuurlijk ingrijpend maar
mee te leven, zolang ik nog maar mag blijven
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Tijdens deze laatste Oud en Nieuw blijf
ik, een ogenschijnlijk gezonde man van
47 jaar met vier kinderen van 17, 14, 9 en
8 jaar, last houden van een recente blaasontsteking. De last beperkt zich tot vage
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minieme pijnklachten in mijn buikholte. Ik
vind dat ik naar de huisarts moet in januari.
Na twee keer bij de huisarts op controle
geweest te zijn dring ik aan om doorverwezen te worden naar de uroloog maar ik
vraag ook om direct een PSA test te laten
doen, omdat mijn
pijnklachten na de
blaasontsteking niet De PSA uitslag
verdwijnen. Vrijdag zou waarschijnlijk
16 januari krijg ik
kunnen duiden op
de PSA uitslag van
prostaatkanker met
de huisarts: 153 !
Omdat ik al 20 jaar
uitzaaiingen
in het oncologisch
klinisch onderzoek
werk en met mijn promotie in de scheikunde meegerekend al 25 jaar met prostaatkanker onderzoek bezig ben, weet ik dat
dit niet goed is. In mijn werk, als project
manager klinisch onderzoek, begeleid ik
wereldwijd teams om nieuwe kankermedicijnen te ontwikkelen. De laatste jaren heb
ik meerdere prostaatkanker fase I, fase II
en fase III studies opgezet en afgerond en
weet ik inmiddels veel van mogelijke behandelingen.
Deze PSA uitslag zou al heel waarschijnlijk
kunnen duiden op prostaatkanker met
uitzaaiingen naar de botten.

Afgelopen tijd hebben we de kinderen, familie,
collega’s en vrienden op de hoogte gehouden,
maar nu moeten we de slechts mogelijke
diagnose en prognose gaan vertellen. Het
wordt een zware avond. De kinderen zijn er
kapot van maar kunnen gelukkig ook af en toe
nog lachen. De volgende dag plan ik verschillende gesprekken op de diverse scholen met
juffen en studiebegeleiders om ze zo goed
mogelijk te begeleiden gedurende de
komende periode. Mijn jongste dochter zei
‘Papa, het is zo gek dat je nog alles kan maar
wel enorm ziek bent en doodgaat’.

Dinsdag 20 januari
castratie) direct ook
ga ik met de fiets
chemotherapie
naar het ziekenhuis
(docetaxel) toe te
voor een rectaal
voegen. Er is nametoucher en het
lijk een relatief klein
afnemen van 13
onderzoek in Ameprostaat biopten
rika uitgevoerd (de
(zowel links als
CHAARTED studie)
rechts van de prosdat aantoont dat dit
taat). Tijdens de
eventueel de overlebiopsies verga ik
ving met misschien
van de pijn. Een
wel 20 maanden
Ik heb wel enorm
week later krijgen mijn partverlengt. De artsen zijn
Genieten
ner (Josien) en ik de uitslag
het met mij eens dat deze
veel zorgen over
van de biopten te horen: 80%
extra behandeling met
van het
mijn gezin
van alle cellen waren kanchemo waarschijnlijk baat
leven,
kercellen en het merendeel
zal hebben bij mij en zal
ondanks
van de kankercellen waren
gegeven worden op het
prostaat
zeer slecht gedifferentieerd; een Gleason
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL)
score van 8. Om te onderzoeken of de
waar Josien werkt en waar ik de afgelopen
kanker
prostaatkanker inderdaad al uitgezaaid is,
20 jaar nauw
ga ik meteen de volgende dag aan de conmee heb satrastvloeistof om de dag erna een CT-scan
mengewerkt op
Half januari dacht ik gezond te zijn, volop aan
het werk en wilde de huisarts me nog niet eens
van de buikholte te laten maken. Meteen
diverse
direct doorverwijzen naar de uroloog. De PSA
na het weekend kon ook de botscan geklinische
uitslag, waar ik toen om had gevraagd heeft alles
maakt worden (4 uur voor de scan was ik
onderzoeken.
versneld. Nu blijk ik uitzaaiingen in mijn lymfeklieingespoten met een radioactieve fosfaat
Er wordt afgeren en het grootste gedeelte van mijn skelet te
verbinding die aan bot metastases hecht,
sproken dat ik
hebben. Ik heb nog steeds geen echte lichamelijk
dus heb ik die dag stralend rondgebracht).
na de reeds geklachten, maar ik heb wel enorm veel zorgen over
Direct na de scan bekijkt de radioloog
boekte wintermijn gezin in de toekomst. Hoe blijven ze achter,
de scan en ik word teruggeroepen uit de
sport aan deze
zijn alle verzekeringen en polissen afdoende,
wachtkamer om nog een meer gedetailchemotherapie
zullen ze alle vier kunnen studeren zonder enorleerde scan (SPECT-CT) te laten maken.
zal beginnen.
me geldzorgen?
Ik maak me zorgen. ’s Middags thuis
mogen de kinderen niet op schoot omdat
Maar eerst
Om alle zorgen een beetje te verminderen besluiik radioactief ben, terwijl ik ze zo graag
wordt ik op 6
ten Josien en ik om maar eens een groot feest te
zou willen vasthouden.
februari, slechts
gaan organiseren, wij gaan trouwen! Woensdag
drie dagen na
11 februari zijn we in ondertrouw gegaan en
Dinsdag 3 februari krijgen we de uitslag
de diagnose,
hebben we direct ringen uitgezocht. Nu nog een
van beide scans (CT en bot): uitgezaaid
operatief
datum prikken! Gaat de bruiloft lukken voor mijn
naar lokale en verder afgelegen lymfekliegecastreerd
eerste chemokuur, of eventueel voor de start van
ren in de buikholte en naar mijn botten
(orchidectomie)
mijn tweede chemokuur? Zal ik me nog goed
(schedel, oogkas, ribben, wervels, schouom de testosvoelen op de bruiloft, zal ik dan nog haar hebders en schaambeen). Conclusie: genezing
teron productie
ben? Deze zorgen even vergeten en lekker aan
is niet meer mogelijk! Een prostatectomie
stil te leggen
de organisatie van de bruiloft gaan werken. Zal
doen ze in dit stadium van de ziekte niet
en begin ik met
wel goedkomen; organiseren, regelen en plannen
meer, patiënten overlijden namelijk aan
biculatamide
is mijn passie, zeker als het om feestjes gaat!
uitzaaiingen en niet aan de primaire tumor;
om de testoshet wordt slechts een kwestie van tijd rekteron productie
ken.
van de bijnieren
af te remmen.
Op 4 en 5 februari bewandelen Josien en
Mijn prostaatkanker groeit snel: mijn PSA is
ik een aantal wegen om bovenop de reguin de periode van 20 januari tot 6 februari
liere behandeling (hormonale of operatieve gestegen van 152 naar 190, dat komt met
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BOMINSLAG

een ruwe berekening neer op een PSA DT
(doubling time) van 5-6 weken. De PSA
doubling time is een indicatie van hoe hard
een prostaatkanker groeit. Met dit tempo
zal ik misschien nog 6-7 maanden te leven
hebben. Mijn prostaatkanker, zoals bij veel
jonge patiënten, groeit zo snel doordat ik
in vergelijking tot oudere patiënten nog
een hoog testosteron gehalte en nog een
zeer gezonde snelle celdeling heb.
De maandag na mijn operatie hebben we
een goed gesprek met de internist van het
AVL; toffe peer. Ik zou bijna willen zeggen:
‘Ik heb zin om te beginnen’. Woensdag 4
maart zullen we beginnen met de docetaxel. In totaal staan er 6 kuren gepland,
ieder van drie weken. Een kuur is een eenmalig infuus van 1 uur. Dus beginnen direct
na de wintersport betekent klaar met de
chemo voor de zomervakantie! Op naar de
gezonde berglucht in de Dolomieten eind
februari en in de Alpen in juli!
De dinsdag na de wintersport begin ik
eerst met dexamethason; een soort pepmiddel om
Gedurende februari was het
de chemoeen enorm karwei om familie,
therapie
collega’s en vrienden op de
de eerste
hoogte te houden van de ontdagen
wikkelingen met behulp van
goed te
Email, telefoon, bezoekjes en
doorstaan.
what’s app. Gelukkig geeft mijn
Normaal
oudste dochter mij de tip om
hoor je hier
een blog te gaan schrijven.
hyper van
Op 23 maart is mijn blog live en
te worden
snap ik voor 95% hoe het werkt.
en gaan
Nooit te oud om te leren!
mensen
opeens ‘s
nachts allerlei schoonmaak activiteiten ontplooien.
Helaas voor Josien; deze bijwerking bleef
deze keer uit maar misschien word ik nog
eens hyper in een van de volgende 5 kuren. Op woensdag 4 maart in een kamertje
op de dagbehandeling van het AVL met
4 andere patiënten mijn eerste kuur docetaxel gekregen. Lekker gepuzzeld en
gebabbeld met de andere patiënten en na
een uurtje alweer naar huis.
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Mijn blog met de titel ‘Genieten van het leven, ondanks prostaat kanker’ is te vinden
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op rdeboer67.wordpress.com.
Geïnteresseerden kunnen deze blog
volgen door links boven op de website op
‘Volgen’ te klikken. Om mijn naasten te
blijven informeren probeer ik minstens
iedere week een berichtje te plaatsen dat
inhoud en/of humor heeft en ik ga er voor
om dit nog een aantal jaar te blijven updaten.
Mijn blog beschrijft mijn hersenspinsels,
mijn dagelijkse leven, mijn hoop en twijfel
en de bijwerkingen van iedere kuur.
De bijwerkingen van de kuren zijn wisselend en hoewel ik het niet verwacht had
worden ze niet heviger bij iedere volgende
kuur. Ik heb slechts 3 keer bloedneuzen
gehad, tijdens 1 van de kuren enorme pijn
aan mijn voetzolen (neuropathie) en tijdens
de eerste week van iedere kuur een paar
dagen vermoeidheid. Tijdens twee kuren
had ik behoorlijk smaakverlies, maar dat
verbetert ook al. Ik ben niet geheel kaal
geworden, heb geen ingescheurde nagels,
geen diarree gehad en ook niet misselijk
geweest. Ik ben opgelucht dat de docetaxel bij mij zo goed valt, want ik weet dat
dit lang niet bij iedereen het geval is. Mijn
grootste probleem zijn de opvliegers die ik
ondervind van de orchidectomie. Er is een
kans dat deze opvliegers minder worden
nadat de chemotherapie gestopt is.
Aan het begin van
De huidige
mijn vijfde chemokuur
behandeling
in mei is mijn PSA gedaald naar 1.3, het was slaat gelukkig
193 in februari (wauw)!
Voor de zesde chemokuur op 19 juni was het PSA stabiel gebleven op 1.3, dus geen verdere daling meer.
De huidige behandeling slaat gelukkig aan
en daardoor is mijn persoonlijk inschatting

aan

raften, canyoningen, hotdoggen, funboarvan mijn levensverwachting een stuk langer
dan ik begin februari voor mogelijk hield.
den, volleyballen en hebben verschillende
mooie bergwandelingen gemaakt. Wat zijn
Ik ga er nu voor om over twee jaar mijn 50ste verjaardag te mogen vieren. Ik weet dat
de Alpen mooi en wat is vakantie fijn.
er niet veel goede behandelingen zijn voor
Momenteel heb ik de chemotherapie achter
jonge prostaatkanker patiënten als het PSA
gaat stijgen. Echter blijf ik genieten van mijn
de rug en volg ik geen behandeling (behalve
de operatieve castratie die ik in februari heb
vier kinderen gedurende de tijd die ik nog
ondergaan) totdat mijn PSA weer gaat stijheb. Ik zal heel veel van hun toekomstige
gen. Wij weten dat er de laatste 3 jaar veel
leven gaan missen, maar ik hoop zo enorm
nieuwe middelen op de markt zijn gekomen,
dat ik mijn oudste dochter een goed begin
van haar studie Life Sciences and Technology
maar geen van allen is een wondermiddel en
in Groningen zie maken waar
ze hebben vele bijwerkingen.
ze in September 2015 aan
Een goede gerichte Een goede gerichte (targeted)
behandeling voor prostaatis begonnen. Een begin van
behandeling voor
een eigen leven, op kamers
kanker zou zeer welkom zijn.
prostaatkanker zou De media schrijft soms (onteen studeren. Zal ze Amrecht) dat er nieuwe immuuntsterdam gaan missen? Het
zeer welkom zijn
zou geweldig zijn als ik mijn
herapieën voor prostaatkanker
tweede dochter haar eindin vergevorderd onderzoek
zijn. Helaas is dat nog niet het geval. Voor
examen Technasium zie halen over drie jaar
mij en mijn gezin is het afwachten totdat
en dat ik haar kan helpen met keuzes voor
mijn kankercellen resistent worden tegen het
een vervolgopleiding, waar ze plezier aan
gebrek aan testosteron en dus gaan groeien
zal beleven. Hoe mooi zou het zijn om mijn
ondanks het gebrek aan testosteron. Mijn
derde dochter haar brugklas te zien
volgende afspraak om mijn PSA te meten is
halen en dat ik haar nog kan helpen met haar
eind September. Het is raar om geen verdere
eerste huiswerk en proefwerken. Als ik
behandelingen te volgen terwijl we weten
bovenstaande haal dan zie ik ook mijn zoon,
dat ik enorm ziek ben, emotioneel ben ik
de jongste, nog naar de middelbare school
daar na mijn laatste kuur twee weken van
gaan (top).
slag van geweest. Nu geniet ik weer van de
De outdoor zomervakantie in de Alpen, die
tijd zonder chemotherapie en het genot van
geboekt was voor mijn diagnose, was
lichamelijk herstel. n
fantastisch. We zijn met zijn zessen gaan
Mochten er lezers zijn die een blog bijhouden dan ben ik zeer geïnteresseerd om deze te
volgen. Richard de Boer, rdeboer67.wordpress.com, rf.deboer@kpnmail.nl

Uitslag enquête over invloed PK op seksualiteit
Veel van onze donateurs en partners van donateurs hebben meegedaan aan de
enquête over de invloed van prostaatkanker op intimiteit en seksualiteit.
Meer dan 1.000 totaal.
Deze enquête is in opdracht van ProstaatKankerStichting.nl georganiseerd
door Saxion, een hogeschool met vestigingen in Apeldoorn, Deventer, Enschede
en Hengelo, onder leiding van Dr. H.M. de Vocht
(lector Verpleegkunde intimiteit en seksualiteit Saxion).
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek luiden:
- prostaatkanker heeft een sterk negatieve invloed op intimiteit en seksualiteit,
- maar door het bespreekbaar te maken en te houden kan nog veel gered worden.
Bovendien zal op de a.s. donateursdag, 14 oktober, een uitgebreide toelichting worden gegeven door de
onderzoeksleider, Hilde de Vocht zelf.
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Rectificatie
In het juni nummer van Nieuws schreven wij onder de titel ‘Hoe lang mag je een
behandeling experimenteel noemen’ over de HIFU operaties.
Daarin stond helaas per abuis vermeld (middenin de linker kolom op pagina 20) dat tot
nu toe de drie ziekenhuizen de kosten voor deze operaties uit eigen budget hebben
betaald.
Voor de ziekenhuizen in Roosendaal en Zaandam klopt dat voor een deel, een aantal
operaties zijn op kosten van de ziekenhuizen uitgevoerd. Voor Breda echter niet. Daar
werden (en worden) de kosten door de patiënt zelf betaald.
Dat verklaart ook hoe het komt dat er in Breda veel minder HIFU operaties zijn
uitgevoerd dan in de beide andere ziekenhuizen.

‘Toilet finder’
Zoek wereldwijd naar een toilet dicht bij. (database van 60.000 wc’s),
Nederlandstalig. Download de app.

De nieuwste JIJ over voeding en aanvullende zorg
De nieuwste JIJ is uit. In dit nummer aandacht voor voeding, aanvullende zorg en
leefstijl. Wat is er over bekend en waar kun je betrouwbare informatie vinden?
Ontvang je JIJ nog niet? Neem dan een gratis abonnement.

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

Gratis voor nieuwe donateurs

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

Naam

Voorletters

Adres

Postc. + plaats

Telefoonnummer

m/v*

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

E-mailadres

Geboortedatum

Beroep

Van ProstaatKankerStichting.nl gehoord via
Meldt zich aan als lotgenoot/donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige bijdrage geldt
van minimaal € 30,=. Graag de bijdrage overmaken op rekening NL90INGB0006206109
t.n.v. ProstaatKankerStichting.nl te Utrecht.
Ondergetekende verleent hierbij éénmalige machtiging om van zijn/haar rekeningnummer

een bedrag van

schrijven.
Datum: 				Handtekening

EENMALIGE AUTOMATISCHE
AFSCHRIJVING

(minimaal € 30,00) af te

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

Nalaten aan
ProstaatKankerStichting.nl
Erfstelling
U vindt dat ProstaatKankerStichting.nl (PKS) heel belangrijk werk doet en wilt graag
ook na uw leven de PKS steunen.
Naast uw familieleden kunt u in uw testament ook goede doelen zoals de PKS als
(gedeeltelijk) erfgenaam benoemen. U kunt bijvoorbeeld bepalen in uw testament
dat drie familieleden ieder 25 procent van uw nalatenschap ontvangen en dat de
overige 25 procent van uw nalatenschap naar de PKS gaat. Dan ontvangt de PKS 25
procent van de opbrengst van al uw bezittingen. Vrij van successierechten.
Legaat
Een andere optie is om een vast geldbedrag na te laten aan de PKS. U kunt
dit regelen door een afspraak met uw notaris te maken. Uw notaris zal dan een
beschikking opnemen in uw testament waarin staat dat na uw overlijden een
bepaald geldbedrag toekomt aan de PKS. Zo’n beschikking noemt men en legaat.
Omdat de PKS een goed doel is, is dit legaat vrij van successierechten.
De PKS steunen zonder het magazine te ontvangen
Enkele lezers vinden het ontvangen van het tijdschrift nogal confronterend,
bijvoorbeeld omdat het lang geleden is dat zij ziek waren. Maar zij staan nog wel
achter de doelstellingen van de PKS. Het is ook mogelijk om donateur van de PKS
te zijn, zonder het tijdschrift te ontvangen.
U kunt dan ook een ander bedrag geven dan de minimumbijdrage van € 30,--.
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl.

STEUN ONS EN WORD
DONATEUR

Postzegel niet
nodig

Met de steun van donateurs
kan ProstaatKankerStichting.nl
zich nóg beter inzetten voor de
belangen van prostaatkankerpatiënten.
Voor een minimale bijdrage van
€ 30,00 per jaar word je donateur van de stichting en krijg je
het Prostaatkankerlogboek als
een welkomstgeschenk.
Vul de bon in en stuur deze op
(postzegel niet nodig).
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Antwoordnummer 4171
3500VB UTRECHT

Quattro urine test nu beschikbaar
In het maart nummer van Nieuws
schreven wij naar aanleiding van de
promotie van Dr. Gisèle Leyten over een
verbeterde urine test, de Quattro test,
die wellicht later dit jaar beschikbaar
zou komen. Welnu, deze test is eind
mei gepresenteerd tijdens de landelijke
urologen dagen en is nu beschikbaar
bij NovioGendix. Met de Quattro test
kunnen agressieve prostaatkankers beter
opgespoord worden.
Waarom een nieuwe prostaatkanker
test?
Sinds bijna 25 jaar kennen wij de PSA
test. Deze bloedtest is echter niet zo
betrouwbaar. Bij twijfel worden dan
biopten genomen. Biopten nemen is
een relatief ingrijpende handeling met 3
nadelen:
1. er bestaat enig risico op pijn,
bloedingen en infecties,
2. er worden ook niet levensbedreigende
kankers aan het licht gebracht die
dan soms (onnodig) behandeld gaan
worden. En die behandeling vermindert
vaak de kwaliteit van leven,
3. er wordt ook nog wel eens naast de
tumorcellen geprikt en dat geeft dan
een vals gevoel van veiligheid.
Sinds 1999 is er de PCA3 urinetest.
Deze is betrouwbaarder dan PSA meten,
maar ook veel duurder en niet zo goed

in het herkennen van agressievere
prostaatkankers. Maar wel een soms
nuttige aanvulling op PSA en biopten.
En nu hebben we dus een nog betere test
dan de PCA3 test, namelijk de Quattro
test. Deze scoort vooral beter bij het
voorspellen van ernstige prostaatkanker.
Ook deze nieuwste test moet als
aanvullend gezien worden. De PSA test
blijft het eerste signaal, maar
daarna kan de Quattro test de Analyse wordt
uroloog helpen om het aantal
binnen een
te nemen biopsies zo laag
week aan de
mogelijk te houden.

aanvragende

Hoe werkt deze test?
arts
Voor deze test moet de
gerapporteerd
patiënt wat urine afstaan.
Maar anders dan gebruikelijk
niet thuis al in een potje te
doen en mee te nemen. Want voor de
Quattro test moet voorafgaand aan het
plassen eerst de prostaat gestimuleerd
worden door de dokter. Pas daarna wordt
de eerst geplaste urine opgevangen
in een urine potje. De dokter bevoelt
met een vinger via de anus de prostaat
(het rectaal toucher), waardoor er meer
prostaatcellen in de urinebuis en dus in
de urine terechtkomen. Dat vergroot de
meetbaarheid van deze cellen in urine.
De geplaste urine wordt met een
pipet overgebracht naar een speciale
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De Quattro
test kan de
uroloog
helpen om
het aantal
biopsies zo
laag mogelijk
te houden

Nog geen
afspraken
gemaakt
omtrent
vergoeding
van deze
urine test
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transportbuis voorzien van een
vloeistof waarmee de cellen intact
blijven. Deze urinebuis wordt naar het
onderzoekslaboratorium van NovioGendix
verzonden en aldaar wordt de hoeveelheid
prostaatkanker specifieke merkstoffen
(combinatie van meerdere genen) in de
urine geanalyseerd en binnen een week
aan de aanvragende arts gerapporteerd.
Een uitslag boven de grenswaarde van
27,5 duidt op een verhoogd risico op
gevaarlijke prostaatkanker. En een uitslag
onder deze grenswaarde van 27,5 geeft
voor 92-93% zekerheid dat er geen sprake
is van gevaarlijke prostaatkanker.
Wat zijn de risico’s?
Urologen zijn zich uitermate bewust
van het risico een mogelijk gevaarlijke
prostaatkanker te missen.
De meerwaarde van de Quattro urine test
is het verbeterde vermogen om patiënten
te selecteren met een hoog risico op een
gevaarlijke prostaatkanker en hiermee
het aantal onnodige prostaatbiopten
te verminderen en daarnaast de mate
van overbehandeling van ongevaarlijke
prostaatkanker te minimaliseren.
Uiteraard kan uw uroloog ondanks een
lage Quattro score, op basis van een
doorstijgend PSA of andere indicatoren,
alsnog besluiten prostaatbiopten te
verrichten. Echter de Quattro urine
test biedt zowel u als patiënt alsmede
uw arts of uroloog extra informatie bij
het inschatten van het risico op een
gevaarlijke prostaatkanker en draagt bij
aan de klinische besluitvorming om al dan
niet over te gaan tot het verrichten van
prostaatbiopten.
Wanneer kan ik een Quattro test laten
doen?
De Quattro urine test kan worden
aangevraagd door een uroloog en worden
ingezet wanneer er bij u, uw huisarts
of uw uroloog zorgen zijn ontstaan
over de mogelijke aanwezigheid van
prostaatkanker. Met name wanneer uw
PSA waarden tussen de 3-10ng/ml liggen
kan de Quattro urine test worden ingezet
om u en uw arts te ondersteunen in de
besluitvorming om al dan niet over te gaan
tot prostaatbiopten. De aanwezigheid van
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een prostaatontsteking of een vergrote
prostaat vormen geen belemmering voor
de inzet van de Quattro urine test.
Hoe kan ik een Quattro test laten doen?
De Quattro urine test kan door een
uroloog worden aangevraagd bij het
onderzoekslaboratorium van NovioGendix.
Indien uw arts extra informatie wenst
over de Quattro urine test en de afname
procedure, kan hij/zij hierover contact
opnemen met NovioGendix.
Waar wordt de Quattro test al gebruikt?
De centra die thans PCA3 aanbieden zullen
ook Quattro (gaan) gebruiken. Er komen nu
ook al aanvragen voor Quattro vanuit de
Andros klinieken, het Radboudumc en het
ZMC. Wanneer u meer informatie wenst
over waar de Quattro urine test gebruikt
wordt kunt u contact opnemen met
NovioGendix.
Wat kost de Quattro test?
Informatie over de prijs van een Quattro
test is op te vragen bij NovioGendix.
De Quattro urine test kost ongeveer
de helft van de PCA3 test.

Wordt deze test door de verzekeraar
vergoed?
Wij adviseren u bij uw verzekering te
informeren of u voor een vergoeding van
de kosten in aanmerking komt. Helaas
zijn er momenteel nog geen structurele
afspraken gemaakt omtrent vergoeding
van deze urine test. n

Doneerjeervaring.nl

Via patiëntenpanel Doneerjeervaring.nl kun jij
jouw ervaring en kennis inzetten voor andere
(ex-)kankerpatiënten en naasten.
Dit voorjaar vroegen we de deelnemers naar hun
ervaring met pijn(behandeling). Het merendeel, 83% gaf
aan pijnklachten te hebben (gehad). Maar niet iedere
behandelaar vraagt hiernaar. Dit is meegenomen in
de herziene richtlijn Pijn bij kanker. Zo gebruiken we
patiëntervaringen om de zorg te verbeteren.

Help andere
kankerpatiënten
met jouw ervaring

Hoe werkt Doneerjeervaring.nl
Je krijgt als deelnemer per e-mail regelmatig een online vragenlijst, met een actueel
onderwerp. De enquêtes zijn afkomstig van Patiëntenbeweging Levenmetkanker,
KWF Kankerbestrijding of Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Na enkele
weken sturen we je de onderzoeksresultaten en geven we aan welke actie we ondernemen.
Doneerjeervaring.nl is onderdeel van Kanker.nl.
Waarom meedoen?
• Help je deelgenoten, het kost slechts 10 minuten.
• Het gaat om jou. Met jouw ervaring en kennis kunnen wij opkomen voor jouw belang.
• Je blijft op de hoogte. Als deelnemer krijg je regelmatig de resultaten van het onderzoek.
Hoe meld ik mij aan?
Ga naar Doneerjeervaring.nl en meld je aan.
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met Levenmetkanker, telefoon: 030 - 291 60 90,
e-mail: secretariaat@levenmetkanker.nl. n
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Onze oudste zoon zou voor een stage
naar Engeland gaan en wij zouden onze
vakantie daar omheen plannen. Met het
oog op de nogal wisselende gezondheidstoestand van mijn man, hadden
we nog niets geboekt. Dat het juist op
dat vlak zo mis zou gaan, heeft niemand
kunnen voorzien en had uiteindelijk ook
niets met zijn prostaatkanker te maken.

lag ingeklemd tussen twee blokken, hij
had een brace om zijn nek, een enorm
gezwollen gezicht en een dicht, blauw oog.
Hij rilde als een rietje. Omdat ik weet hoe
kwetsbaar zijn wervels en botten inmiddels geworden zijn, was de grote vraag of
hij die nekbrace alleen maar uit voorzorg
om gekregen had. Hij vloekte wel veel –
alles deed hem zeer – maar dat maakte

Vakantieplannen
Hij was op zijn
gezicht gevallen,
had een blauw oog
en hij zou verward
zijn. Vooral dat
laatste alarmeerde
me.
Onze jongste zoon was die vrijdag
jarig en we zouden pannenkoeken
eten. In plaats van het verwachte
telefoontje van mijn man dat hij
onderweg naar huis was, kreeg ik
een ambulancebroeder aan de lijn
die me vertelde dat hij op straat
gevallen was. Vijf minuten later
zaten mijn zoon en ik in de auto
op weg naar de EHBO. Hoewel
ik natuurlijk geschrokken was,
werd ik van ‘geconcentreerd’ autorijden
(niet harder dan 50, richtingaanwijzer uit,
stoppen voor oranje, enz.) wel weer wat
rustiger. Ondertussen probeerde ik me een
beeld te vormen van wat ik gehoord had:
hij was op zijn gezicht gevallen, had een
blauw oog en hij zou verward zijn. Vooral
dat laatste alarmeerde me.
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Geen ernstige afwijkingen
We troffen mijn man op een brancard en
de eerste aanblik viel niet mee; zijn hoofd
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op mij nog steeds geen verwarde indruk.
Niettemin bleven we gespannen op de
uitslag van het onderzoek wachten. Na
ruim een uur, hoorden we de verlossende
woorden dat er op de scan geen ernstige
afwijkingen te zien waren. Of een drie maal
gebroken oogkas, nou wel of niet tot de
categorie ‘afwijkingen’ gerekend moet
worden, interesseerde me op dat moment
helemaal niet want wat mij betreft ging het
om al of niet onherstelbaar hoofdletsel.
De blokken mochten weg en de nekbrace

mocht af. Het zag er naar uit dat hij met
ons mee naar huis zou gaan. Alleen toen
hij overeind probeerde te komen, deed zijn
arm wel heel erg zeer en danste alles voor
zijn ogen. Zijn arm bleek toch gebroken te
zijn en de neuroloog wilde nog één keer
naar de scan kijken. Gelukkig leverde dat
niets op.
Afgemat
Pas nadat ze een paar testje uit had gevoerd waarna mijn man vreselijk begon
te spugen, waren alle blessures in kaart
gebracht; hij had een kneuzing van zijn
evenwichtsorgaan waardoor hij niet met
ons mee naar huis kon. Toen hij eindelijk in
een ziekenhuisbed lag, was onze zoon niet

meer jarig en reden wij volkomen afgemat
naar huis.
Bij thuiskomst zat onze oudste zoon bedrukt op ons te wachten. Ik had hem kennelijk per telefoon niet genoeg gerust
kunnen stellen. Hij bleef het erg vinden
dat zijn vader er nu dit weer bovenop gekregen had en hij voorzag ook wel dat zijn
vader over drie dagen niet op het vliegveld
zou staan om hem met mij uit te zwaaien.
Het was niet alleen een ongelukkige val,
het was ook een ongelukkige timing; pre-

Hij bleef het erg
vinden dat zijn
vader er nu dit
weer bovenop
gekregen had
cies voor het afscheid, op de verjaardag en
voor onze vakantie.
Omdat mijn man met de dag opknapte en
je een afscheid niet uit kan stellen, kwamen
we tot de conclusie dat we het verjaardagsc.q. afscheidsfeestje maar gewoon door
moesten laten gaan. Het weer was heerlijk
en iedereen deed zijn uiterste best om het
gezellig te maken.

De pannenkoeken werden alsnog gebakken, mijn man kreeg ruim bezoek en de
volgende dag heb ik met vrienden onze
zoon op het vliegtuig gezet.
En die vakantie? Tja daar moeten we nog
wat op verzinnen want ook al is mijn man
inmiddels weer uit het ziekenhuis, meer
dan een paar dagen in een hotel , zit er
voorlopig niet in. n
Judith
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Nieuw…
de PSMA PET
scan
Chris Laarakker en Wim Nak

Sinds maart 2015 voert het St Antonius
ziekenhuis in Nieuwegein als eerste in
Nederland PSMA PET scans uit op prostaatkanker bij patiënten met na behandeling terugkerende kanker (recidief).
Andere ziekenhuizen volgen snel.
Wat is daar voor bijzonders aan en wat
hebben wij er als patiënt aan? Reden
genoeg voor de redactie om ons licht op
te steken bij Dr. Jules Lavalaye, nucleair
geneeskundige bij het St Antonius.
Wat is dat voor scan?
PSMA (prostaat specifiek membraan antigen) is een eiwit dat zich graag hecht aan
prostaatkanker cellen. Dit eiwit wordt

Dr. Jules Lavalaye

Wat is
daar voor
bijzonders aan
en wat hebben
wij er als
patiënt aan?

gebonden aan radioactief materiaal, in eigen
huis vervaardigd Gallium
68. Dit Ga68 is licht radioactief en is daarmee
zichtbaar te maken met de PET scanner.
Op de PET scan ziet men dus heel goed
waar de kankercellen zitten en er wordt ook
enigszins een indruk gegeven van grootte
en hoeveelheid van de kankercellen. Door
gebruik te maken van deze PSMA PET scan
worden veel duidelijker beelden verkregen
dan met de (voor verschillende doeleinden vaker toegepaste) Choline PET scan,
of met de CT scan of specifieke botscan.
Een duidelijk voorbeeld van het verschil in
beeldvorming tussen de Choline PET en
de PSMA PET is te zien op de foto bij dit
artikel.
Hoe werkt dat voor de patiënt?
De patiënt krijgt het middel, de Ga68PSMA, ingespoten via een infuus in de
arm, hij moet een uurtje wachten en dan
begint de beeldvorming gedurende een
half uurtje rustig liggend in de gecombineerde PET- en CT-scan apparatuur. Na de
scan kan de patiënt zonder noemenswaardig stralingsrisico weer vertrekken, omdat
het Ga68 een korte halveringstijd heeft. De
straling is snel weer uit het lichaam verdwenen.
Wie heeft er wat aan?
Vooralsnog alleen de recidief patiënten.
Dat zijn dus de lotgenoten, die al eerder
een primaire behandeling hebben onder-
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gaan (prostaat eruit of bestraald), maar de pech
hebben dat de kanker later weer terug is gekomen, soms na vele jaren. Helaas zijn er nog heel
wat van die pech gevallen, aantallen van 30% of
meer worden wel genoemd.
Een behandelde patiënt merkt gebruikelijk
aan het weer ontstaan van een meetbare PSA
waarde, of aan het oplopen van deze waarde,
dat zijn prostaatkanker is teruggekomen, dat er
dus een recidief is. En dan is het wel van belang
om te kijken waar die tumorcellen zitten. Dat kan
bijvoorbeeld in een paar lymfeklieren vlakbij de
plek van de prostaat zijn, of verspreid over het
hele lichaam, of alleen in de botten. Een lokale
tumor kan wellicht nog geopereerd worden of
bestraald. Bij een grotere verspreiding van de
tumorcellen denkt de medicus eerder aan
systeemtherapie hormonen of chemotherapie.
Om inzicht te krijgen in waar die kankercellen zitten is beeldvorming nodig. Dat doen we nu ook
al, bij PSA waarden tussen 5 en 20.
De PSMA techniek kan gelukkig ook veel kleinere metastasen/uitzaaiingen onderscheiden, zodat
bij een PSA waarde van slechts 0,2 al bruikbare
beelden worden verkregen. Daardoor kan in een
veel vroeger stadium (met nog maar weinig en
kleine tumoren) overgegaan worden tot de voor
de patiënt meest kansrijke behandeling, of wordt
een belastende behandeling die op dat moment
al niet meer zinvol is voorkomen.
Hoeveel ervaring tot nu toe?
Enkele jaren geleden is in Heidelberg de PSMA
PET scan ontwikkeld. Vele honderden patiënten
hebben er al baat bij gehad. Ook in andere landen heeft men de techniek overgenomen, zoals
in Nieuw Zeeland en België. Er is wereldwijd zeer
veel belangstelling voor deze techniek.
Het St Antonius is er sinds maart als eerste ziekenhuis in ons land mee bezig. Aanvankelijk
1 patiënt per dag, thans 2 patiënten per dag.
De wachtlijst bedraagt globaal 6 weken nu.
Diverse andere ziekenhuizen gaan er op dit moment ook toe over. Zoals ook het Radboudumc
in Nijmegen, waar straks heel goed een interessante vergelijking getrokken zou kunnen worden
met de daar ontwikkelde MRI technieken.
Met de beelden van de PSMA PET scan zijn de
behandelaars beter in staat om te beslissen met
welke vervolgbehandeling de recidief patiënt
het meest gebaat is: bestralen, opereren, sys-

Links een PSMA PET scan, met meerdere lymfklieruitzaaiingen in de buik (a). Rechts een Choline PET scan
bij dezelfde patiënt, waarbij maar 1 lymfkliermetastase
gezien werd (b).
(Eder et al, European Journal of Nuclear Medicine 2013)

teemtherapie hormonen of chemo. Zonder deze
scan worden thans soms vervolgbehandelingen
uitgevoerd, uit zekerheidsoverwegingen, die met
de kennis van de PSMA PET scan onnodig zouden zijn. De PSMA PET scan resulteert dus in een
kostenbesparing door minder onnodige behandelingen en tevens in minder belasting voor de
nu niet meer onnodig te behandelen patiënt.
Wat kost de PSMA PET scan? Wordt die
vergoed?
De kosten komen op ongeveer € 1.200 per scan.
Even prijzig overigens als de breed toegepaste
Choline PET scan. Wel duidelijk duurder dan de
gewone CT scan of de botscan die op circa
€ 200 uitkomen.
De patiënt betaalt deze kosten
De straling is
niet. Dat is goed nieuws…!
snel weer uit
Maar de zorgverzekeraar betaalt
het lichaam
ze ook niet automatisch. Want
de nieuwe PSMA PET scan zit
verdwenen
helaas niet in de voor elke prostaatkanker patiënt vastgestelde
standaard diagnose-behandel-combinatie (DBC)
waar de zorgverzekeraar met het ziekenhuis een
vergoeding voor heeft afgesproken. In Nederland draait het ziekenhuis dus zelf op voor deze
extra kosten. Nu nog wel tenminste.
Dat zal zeker wel gaan veranderen wanneer de
PSMA PET scan in de richtlijnen wordt opgenomen. Maar dat gaat spijtig genoeg nog wel even
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Vele
honderden
patiënten
hebben er al
baat bij
gehad

duren. Daarvoor is eerst wetenschappelijk
onderzoek nodig om te zien wat de exacte
meerwaarde is, en bij welke patiënten.
Met dat oogmerk wordt momenteel door
een nationale groep van nucleair geneeskundigen een studie gestart onder de
coördinatie van professor Verzijlbergen van
het Erasmus MC. Deze studie krijgt vanzelfsprekend de warme steun vanuit
de PKS.
Waarom de PSMA PET scan niet ook
inzetten bij de primaire diagnose?
In Nederland wordt PSMA (bij gebrek aan
ervaring) nog niet gebruikt bij de diagnose
stelling nog voordat de primaire behandeling plaatsvindt. Maar in Duitsland gebeurt
dat ad hoc al wel en gaat men onderzoeken of de PSMA scan daadwerkelijk zin
heeft bij de oorspronkelijke diagnose
(en dus ook bij de keuze van eerste
behandeling). In ons land zou het inzetten
van de PSMA PET scan bij de eerste
diagnose voorlopig hooguit in onderzoeksverband mogelijk zijn.
De PSMA techniek gebruiken
als therapie
Dokter Jules Lavalaye vertelde op de
valreep dat men in het buitenland ook al
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experimenteert met het inzetten van de
PSMA techniek als therapie. Een vorm van
lokale bestraling die men radionuclidentherapie noemt.
Dan wordt de PSMA gekoppeld aan het
radioactieve Lutetium 177 (in plaats van
aan Gallium 68 dus). Dit Lutetium wordt
dan door het PSMA ook naar de kankercellen geleid en geeft daar gedurende
enkele weken op celniveau bèta straling
af die de kankercellen doodt.
Veel ervaring is daar nog niet mee, maar
het lijkt een beslist hoopgevende ontwikkeling. Tot nu toe wordt deze therapie
ingezet bij patiënten met uitgezaaid
prostaatkanker, in het skelet en in
lymfklieren. Tot dusver genoteerde, veel
Bestralen,
voorkomende bijwerkingen zijn een droge opereren,
systeemtherapie
mond en smaakvermindering, maar die
hormonen of
schijnen zich later
chemo?
weer te herstellen, is
de eerste indruk.
In Nederland is er nog geen ervaring
met deze Lu 177 PSMA therapie, maar
er is goede hoop dat dat in 2016 gaat
veranderen. n

STEUN EN TOEVERLAAT ALS HET NODIG IS.
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.
Kijk voor
verdere
informatie
op de
website
van het
betreffende
inloophuis.
Zoekt u een
Inloophuis in
uw omgeving
kijk dan op
IPSO.nl

GESPECIALISEERDE
PSYCHOSOCIALE
ONDERSTEUNING:
Abcoude, Therapeutisch Centrum
Les Vaux. Gein Noord 37
(0294) 284482
Helen Dowling Instituut:
Arnhem, Trans 22, (024) 6843620
Bilthoven, Prof. Bronkhorstlaan 20,
(030) 2524020
Groesbeek, Nijmeegsebaan 27,
(024) 6843620
Amsterdam, Ingeborg Douwes
Centrum. IJsbaanpad 9-11
(020) 3640330
Haren, Het Behouden Huys.
Rijksstraatweg 363a,
(050) 4062400
De Vruchtenburg,
psycho-oncol. centrum:
Leiden, Oude Vest 17,
(071) 3616260
Rotterdam, Straatweg 171,
(010) 2859594
Maasstadweg 90,
(010) 2859594
Kerkrade, Polikliniek Psychosociale
Oncologie. Wijngracht 45,
(045) 5766490
Schalkhaar, Kenniscentrum
Oncologie. Kon.Wilhelminalaan 13,
(0570) 608600
INLOOPHUIZEN:
U bent hier welkom voor advies,
informatie of voor een kop koffie.
Alkmaar, ‘t Praethuys.
Westerweg 50, (072) 5113644
Almere, Parkhuys.
Bunuellaan 1, (036) 5354444
Alphen a/d Rijn, De Gele Linde.
Marsdiep 231, 06-19956927
Amersfoort, Toon Hermanshuis.
Regentesselaan 39, (033) 4655227
Amsterdam, Kraanvogel.
Voorlandpad 13, 06-48362873
Apeldoorn, Stichting ‘k Leef.
Vosselmanstraat 4, (055) 5762676
Arnhem, Toon Hermanshuis.
Eusebiusbuitensingel 34,
(026) 2133196
Barendrecht, De Boei.
Binnenlandsebaan 7, 06-17739666
Barneveld, Toon Hermans Salon.
Krommestraat 4, 06-43379764
Bergen op Zoom, Het Getij.
Burg. v. Hasseltstraat 68,
06-22823504/06-22823531
Boskoop, De Gele Linde.
Zijde 11a, 06-13611988
Breda, de Honingraad.
J.W. Frisolaan 100, (076) 5655291
Delft, Debora. A. v.d. Leeuwlaan 9,
(015) 2572767

Den Haag, Haaglanden.
Mexicosingel 52, (070) 3080654
Den Helder, Inloophuis.
Marsdiepstraat 621a,
(0223) 747041
Doetinchem, Oude IJssel.
Plantenstraat 2, (0314) 646024
Dordrecht, Helianthus
Singel 28, 06-21821443
Ede, Toon Hermanshuis.
Telefoonweg 124b, (0318) 619002
Eindhoven, De Eik.
Aalsterweg 285b, (040) 2939142
Emmeloord, Toon Hermanshuis.
Nijenbeek 4b, 06-12061991
Emmen, Sigrid’s Garden.
Weerdingerstraat 252c,
(0591) 648696
Goes, Palazzolli Huis.
Wijngaardstraat 41, (0113) 212936
Gorinchem, De Blauwe Anemoon.
de Vries Robbéweg 1,
(0183) 820213
Gouda, Inloophuis de Gele Linde.
Stationsplein 6, 06-18299292
Groesbeek, Inloophuis Groesbeek.
De Mallemolen, 06-13321531
Hapert, Kempisch Inloophuis
Alexanderhof 7, 06-42758930
Harderwijk, De Tuinkamer.
Houtkamp 33, (0341) 745035
Heerlen, Toon Hermanshuis
Parkstad. Wilhelminaplein 24,
(045) 5427788
Helmond, Inloophuis de Cirkel.
Piet Heinstraat 59, (0492) 347904
Hengelo (O), Het Nije Huis.
Beursstraat 9, (074) 2772772
’s Hertogenbosch, Vicki Brown
Huis. Hinthammereinde 72-74,
(073) 6148550
Hilversum, Viore. Oostereind 115,
(035) 6853532
Hoogeveen, Toon Hermanshuis.
Hoofdstraat 1, (0528) 820236
Hoogvliet, Inloophuis Hoogvliet.
Kruisnetlaan 200, 06-28645315
Hoorn, Inloophuis PISA.
Draafsingel 59, (0229) 758531
Hulst, Palazzolli Huis.
Steenstraat 37, (0114) 371160
Kampen, Stichting LeMKa.
Noordweg 129, 06-39606936
Leiden, Scarabee.
Oude Vest 17, 06-52586260
Lelystad, Inloophuis Passie.
Hazeleger 8, 06-17228848
Maastricht, Toon Hermanshuis.
Sint Servaasklooster 33,
(043) 3261000
Medemblik, Inloophuis.
Oosterhaven 11, (0227) 820170
Mijdrecht, ’t Anker.
Hoofdweg 85a, (0297) 565172
Musselkanaal, De Nardusbloem.
Schoolstraat 58a, (0599) 653127

Naaldwijk, Carma.
Oranjetuin 15, 06-14237791
Nieuw Vennep, Adamas
Inloophuis. E. Prévinaireweg 61,
(0252) 680233
Ommen, Het Vechtgenotenhuis.
Beerzerweg 5d, 06-39032263
Oostburg, Palazzolli Huis.
Tragelweg 2, 06-20642051
Ossendrecht, Het Getij.
O.L.V. ter Duinenlaan 199,
06-22823504/06-22823531
Ouddorp, Goeree-Overflakkee.
Dijkstelweg 33, 06-22111572
Purmerend, Wij Allemaal
Burg. D. Kooimanweg 11,
(0299) 406094, 06-52321492
Roosendaal, De Rose-Linde.
Langdonk 5, 06-23296161
Rotterdam, De Boei.
Weimansweg 70-72, (010) 2152855
De Boei. Vlietlaan 26, 06-16449213
De Boei. Abtsweg 2-4, 010-2263991
Laurens Cadenza.
Oosterhagen 239, (010) 7535800
Santpoort, Kennemerland.
Wulverderlaan 51, (023) 8885367
Schiedam, De Boei.
Hoogstraat 169, (010) 2152855
Sittard, Toon Hermanshuis.
Paardestraat 31, (046) 4516474
Spijkenisse, De Boei.
Zomerakker 415, 06-38924833
Steenwijk, Steenwijkerland.
J.H. Tromp Meestersstraat 25-27
06-27831118
Terneuzen, Steunpunt Terneuzen.
Diepenbrockstraat 22,
(0115) 618915
Tilburg, Inloophuis Midden
Brabant. Wilhelminapark 29,
(013) 7851681
Utrecht, Inloophuis Cabane.
Hof van Transwijk 2, (030) 2803738
Venlo, Toon Hermanshuis.
Nieuwstraat 41a, (077) 3211433
Vlissingen, Palazzolli Huis.
Vredehoflaan 370, (0118) 413932
Voorne-Putten, De Boei.
Kerkstraat 29, Zuidland,
06-24243189
Waalwijk, Inloophuis Toon.
Grotestraat 316, (0416) 652734
Weert, Toon Hermanshuis.
Graaf Jacobstraat 1, (0495) 541444
Woerden, Leven met Kanker.
Wilhelminaweg 12, (0348) 447643
Zeewolde, Toon Hermanshuis.
Gildenveld 73, (036) 8450265
Zevenaar, Braamhuis.
Reisenakker12, (0316) 332111
Zwolle, IntermeZZo. Dr.
Spanjaardweg 29b,
31
(038) 4246088

Informatie voor prostaatkankerpatiënten gebundeld
Ordner op maat gemaakt, gemakkelijk leesbaar, alle
informatie bij elkaar
V.l.n.r.:
Will Jansen,
Cora Simons,
Wil Pool,
Margreet van Dam,
Niels van Casteren

Elke
prostaatkankerpatiënt krijgt
informatie die
op zijn
persoonlijke
situatie is
afgestemd
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Als je de diagnose ‘prostaatkanker’
krijgt, komt er veel op je af. Je moet die
boodschap zien te verwerken, maar je
krijgt ook veel belangrijke informatie op
basis waarvan je met je arts beslissingen
over je behandeling moet nemen.
Patiënten Informatiemap
Mannen die aan het begin van zo’n
behandeltraject staan, krijgen in het
IJsselland Ziekenhuis sinds kort een
Patiënten Informatiemap. Daarin is alle
schriftelijke informatie gebundeld die
op dat moment voor hen van belang
is. Tijdens het hele zorgtraject voegen
zorgverleners steeds nieuwe informatie en
folders toe.
Zo krijgt elke prostaatkankerpatiënt
informatie die op zijn persoonlijke situatie
is afgestemd.
Eerste exemplaar
Uroloog Niels van Casteren overhandigde
in juni het eerste exemplaar van de
map aan Will Jansen, bestuurslid van
ProstaatKankerStichting.nl. De Stichting is
blij met dit nieuwe voorlichtingsinstrument.
Will Jansen: ‘Als patiënt kun je alles
thuis nog eens rustig nalezen. Je wordt
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niet in één keer overladen met alle
informatie. Door de vele illustraties en
de overzichtelijke manier waarop de
informatie wordt gepresenteerd, is die
beter toegankelijk.’
Patiënten reageren positief
De urologisch oncologieverpleegkundigen
Wil Pool en Cora Simons geven de map
aan patiënten. De eerste reacties die zij
kregen, zijn positief:
‘Wat een service, deze
informatieverstrekking. De map wordt
speciaal voor mij op maat gemaakt, zo
voel je je geen nummer maar echt een
individu.’
‘De ordner is heel makkelijk leesbaar en
de informatie is erg begrijpelijk. Ook
de contactgegevens zijn overzichtelijk
zodat duidelijk is wie je moet bellen bij
problemen. Ook de
pagina’s waar je zelf
‘Wat een
de PSA-waarden kunt
bijhouden zijn een echte service,
aanvulling. Voorheen
deze
waren de folders soms
informatiekwijt, nu heb ik alles bij
elkaar’. n
verstrekking’

Harm Kuipers
in het Toon
Hermans Huis
Drenthe
ProstaatKankerStichting.nl organiseerde 3 juni
in Hoogeveen in samenwerking met het Toon
Hermans Huis Drenthe een thema-avond over
prostaatkanker.
Voor een volle zaal (ca.60 m/vr) sprak Harm
Kuipers over zijn ervaringen als kankerpatiënt
en de keuzes die hij heeft gemaakt om
zijn kwaliteit van leven zo lang mogelijk te
handhaven.
Het werd een bijzondere lezing voor een
aandachtig gehoor.
Harm Kuipers vertelt over zijn loopbaan en zijn
betrokkenheid bij prostaatkanker

Hij sprak over:
• De functie van de
• prostaat.
• Cellen, cel functie,
•DNA en celdeling.
• Het ontstaan van een
Een volle zaal luistert vol
• kankercel, de vorming,
aandacht naar Harm Kuipers
• groei en agressiviteit van
• een tumor.
• Een lage- en een hoge Gleason score.
• Gleason score 2-10.
• Stadia van prostaatkanker (T1 t/m T 4) en het •
• verloop van kanker.
• Opties bij T1-T2 van prostaatkanker.
• Opties bij T3-T4 van prostaatkanker, de •
• behandelopties (operatie is geen optie!).
• Hormoonbehandeling, wanneer daar mee te
• beginnen en de mogelijke bijwerkingen.
• Intermitterende hormoonbehandeling.
• Hormoonresistentie.
• Prostaatkanker hebben hoeft geen doodvonnis
• te zijn, overlevingskansen nemen toe.
• PSA , PCA3.
• PSA screening.
• De kosten van een behandeling.
Als de diagnose prostaatkanker is gesteld:
• Laat je goed informeren alvorens een beslissing
• te nemen over een behandeling.
• Ga niet alleen naar de specialist, neem je
• partner of iemand anders mee.
• Weeg de voordelen van een behandeling af
• tegen de nadelen. Laat de kwaliteit van leven
• de doorslag geven.
• Vraag naar de PSA-waarde en de Gleason
• score.
In de pauze konden de
bezoekers de stand van PKS
bezoeken, het leverde (nog)
geen nieuwe donateurs op.

Inge Stevens van het Toon Hermans Huis
Drenthe leidde de avond in en vertelde welke
activiteiten er in het Huis plaatsvinden.
Vervolgens deed Harm met behulp van sheets
zijn presentatie. Hij vertelde over zijn loopbaan
en zijn betrokkenheid bij prostaatkanker.
Bij toeval werd bij hem in maart 2010 de
diagnose prostaatkanker gesteld, in november
2011 eveneens bij toeval slokdarmkanker! Na
diverse behandelingen gaat het nu beter dan hij
had kunnen hopen. Hij werd in 2010 vrijwilliger
bij PKS.

Na de pauze beantwoordde
Harm de ingediende vragen.
Binnen de afgesproken tijd kon
Inge Stevens de geslaagde
avond afsluiten. n

Laat je goed
informeren
alvorens een
beslissing te
nemen
over een
behandeling

Gerard Dijkstra,
regiovertegenwoordiger Drenthe

33

Oplossing:

HORIZONTAAL
1. Lid van de E.U. 5. Lid van de E.U. 12. Van ...gekke 13. ...voor allen,allen voor ... 15. Stank
16. De volle ... 18. Enig 20. Brand 22. Eenstemmig 23. ... dito 24. Fractuur 26. Wis ... waarachtig
27. Frisjes 28. Te land en ... zee 29. Medelijden 31. Is ... wat? 33. U 34. Precies 36. Slaginstrument
38.... entop 40. Internetextensie van Litouwen 42. ...to joy 43. ... Havre 44. Onwaarheid 47. Noorse
popgroep 49. Zeezoogdier 51. Supermarktketen 52. Humberto ... 54. Niente 55. Lid van de E.U.
56. Toespraak 57. ...zit! 58. Netjes 59. Sneeuwhut 61. ... van tong 62. Forse beweging 64. Werk ...!
65. Platenmaatschappij 67. Overdreven 69. ... Ta Tovenaar 70. Richard ...(acteur) 72. Eivormig
74. Apenstaartje 76. Brigitte Bardot 78. Zigzaggen80. Vis 82. Drug 84. Internet-extensie van Letland
86. Soort auto 87. Feest 88. Oosterse wervelstorm 90. Anaïs ... (schrijfster) 91. Start 92. ...tafel!
93. Engelse kostschool 95. Af en ... 96. Schijfje 97. Lid van de E.U. 98. Lid van de E.U.
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VERTICAAL 1. Troep 2.Grondsoort 3.Ben je ...!? 4.Modieus 6....en nabij 7. Mannelijk dier
8. Herkennings-melodie 9. Plas10. Herrie 11. Soepel 12. Lid van de E.U. 14. Waterplant
17.Lid van de E.U. 19. Van een Europees land 20. Zoogdier21. Bekwaamheid 24. Restrictie
25. ...royal 29. Fido ...30. Onnozel 32. Vis 35. ...be or not ...be 37. Sympathie 39. Doopvader
41. Van een Aziatisch land
Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | jseptember 2015 | nr. 16

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN
WAAR
PLAATS
DATUM
TIJD		
Inloopmiddag
De Gele Linde
Gouda
Elke woensdag
10.00/13.00
						
Inloophuis
De Eik
Eindhoven
1 oktober
14.00/16.00
						
Inloophuis
Oude IJssel
Doetinchem
6 oktober
14.00/16.00
						
Inloophuis
Helianthus
Dordrecht
8 oktober
15.30/18.00
						
Informatieavond
Helianthus
Dordrecht
1 oktober
19.30/21.00
Inloophuis
Cabane
Utrecht
8 oktober
16.00/18.00
						
Inloophuis
Inloophuis Midden Brabant
Tilburg
8 oktober
14.00/16.00
						
Inloophuis
De Cirkel
Helmond
19 oktober
14.00/16.00
						
Inloophuis
Toon Hermans Huis
Tiel
22 oktober
10.00/12.00
						
Lotgenotencontact
Bravis Ziekenhuis
Roosendaal
27 oktober
14.00/16.00
						
Inloophuis
Toon Hermans Huis
Roermond
29 oktober
14.00/16.00
						
Inloopochtend
Beatrixziekenhuis
Gorinchem
30 oktober
09.30/11.30
						
Informatiedag prostaatkanker
Spaarne Gasthuis
Hoofddorp
31 oktober
10.30/15.30
						
Inloophuis
Oude IJssel
Doetinchem
3 november
14.00/16.00
						
Informatie inloop Movember
ADRZ
Goes
4 november
09.00/15.00
						
Inloopochtend
Bravis Ziekenhuis
Roosendaal
5 november
10.00/12.00
						
Inloophuis
De Eik
Eindhoven
5 november
14.00/16.00
						
Voorlichtingsbijeenkomst
Vechtgenotenhuis
Ommen
10 november
19.00/22.00
						
Informatie inloop Movember
ADRZ
Vlissingen
10 november
10.00/13.00
						
Inloophuis
Helianthus
Dordrecht
12 november
15.30/18.00
						
Inloophuis
Cabane
Utrecht
12 november
16.00/18.00
						
Inloophuis
Inloophuis Midden Brabant
Tilburg
12 november
14.00/16.00
						
Inloophuis
De Cirkel
Helmond
16 november
14.00/16.00
						
Voorlichtingsbijeenkomst
Inloophuis Sigrid’s Garden
Emmen
18 november
19.30/22.00
						
Lotgenotencontact
Langeland Ziekenhuis
Zoetermeer
26 november
10.30/12.00
						
Inloophuis
Toon Hermans Huis
Tiel
26 november
10.00/12.00
						
Inloophuis
Toon Hermans Huis
Roermond
26 november
14.00/16.00
						
Inloophuis
Oude IJssel
Doetinchem
1 december
14.00/16.00
						
Lotgenotencontact
Bravis Ziekenhuis
Roosendaal
1 december
19.00/21.00
						
Inloophuis
De Eik
Eindhoven
3 december
14.00/16.00
						
Inloopochtend
Bravis Ziekenhuis
Roosendaal
8 december
10.00/12.00
						
Inloophuis
Helianthus
Dordrecht
10 december
15.30/18.00
						
Inloophuis
Inloophuis Midden Brabant
Tilburg
10 december
14.00/16.00
						
Inloophuis
Toon Hermans Huis
Tiel
17 december
10.00/12.00
						
Inloophuis
De Cirkel
Helmond
21 december
14.00/16.00
					
IN VOORBEREIDING
WAAR
PLAATS
DATUM
TIJD		
Voorlichtingsavond
Toon
Hermans
Huis
Tiel
7
oktober
Voorlichtingsavond
Hermans Huis
oktober 			
						
Voorlichtingsbijeenkomst
Inloophuis Oude IJssel
Doetinchem
17 november			
						
Bijeenkomst
Ziekenhuis Rivierenland
Tiel				
						
Voorlichtingsbijeenkomst
THH Arnhem
Arnhem				
						
Voorlichtingsbijeenkomst
THH Ede
Ede				
				

43. Aziatisch land 45. Bolgewas 46. Voegwoord 48. Volgeling 50. Prikkelbaar 51. Meisjesnaam 53. Lid van
de E.U. 58. ...van Dijk (acteur) 60. Aziatisch land 63. Bot 64. Getal 66. Ezelgeluid 68. Lid van de E.U. 71.
Ondersoort 72. Stad in Algerije 73. Gemeen 75. Russisch heerser 77. Meel 79. Azijn 81. ... in Wonderland 83.
... Bouterse (zoon van Desi) 85. Ruzie 87. ... zien van nijd 89. Kloosterzuster 91. Slang94. De ridders die ...
zeggen (Monty Python and the Holy Gram
Onder de goede inzendingen verloot de redactie 3 VVV-bonnen van € 10,-- per stuk.
De puzzel is beschikbaar gesteld door FNV veiligheid. Stuur uw oplossing van de puzzel voor 1 november
naar: ProstaatKankerStichting.nl, Tav Redactie Nieuws, Postbus 8152, 3503 RD Utrecht, Of e-mail naar:
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl
Prijswinnaars puzzel Nieuws nr. 15: Kees Gosens, Gilze, W.S.M Fakkeldij, Biezelinge, W. van Ravens, Tiel
De oplossing van de Nieuws puzzel nr. 15 luidde ‘Letland, Turkije, Tsjechië, IJsland en Kazachstan’.
Helaas is er door een technische oorzaak iets mis gegaan bij puzzel nr. 15, de redactie biedt hiervoor haar
excuses aan.
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Lotgenotentelefoon
0800 - 999 2222
Maandag, woensdag, vrijdag van 10.00 - 12.30
uur, dinsdag en donderdag van 19.00 - 21.00 uur.
Naast een grote informatiebank waarin alles wat
rechtstreeks of zijdelings met prostaatkanker te
maken heeft zijn ruim 25 vrijwilligers ook via e-mail:
lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl bereid hun
specifieke ervaringen te delen met lotgenoten.
Onder hen 3 partners voor partneraangelegenheden.
Indien de 0800 lijn langdurig in gesprek is en u belt
met nummerherkenning wordt u zo spoedig mogelijk
teruggebeld.

www.prostaatkankerstichting.nl
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht • e-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
• telefoon: 088-0029768

