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

Het jaar 2015 is bijna teneinde. Na een
mooie zomer en een zacht najaar gaan we
de winterperiode in. Afgelopen jaar is er
veel gebeurd. De ontwikkelingen staan
niet stil, dagelijks komt er informatie in
de media over nieuwe resultaten van
onderzoeken, vernieuwde apparatuur en
innovatieve medicijnen op het gebied
van kankerzorg. Soms is de veelheid aan
informatie zo groot dat het gevaar dreigt
dat patiënten overspoeld worden met
informatie en nauwelijks meer weten wat
voor hen de beste weg is.
Zoals reeds eerder vermeld, zijn de
patiëntenorganisaties nauw betrokken bij al
deze ontwikkelingen. Steeds vaker worden
wij gevraagd naar onze mening vanuit het
patiëntperspectief. Dit maakt dat input van
onze donateurs van steeds groter belang
wordt. Wij willen u nogmaals vragen om
ons van informatie te voorzien wanneer u
dit van belang acht, voor uzelf of voor uw
medepatiënten.

IETS TE SCHENKEN?
Direct of via testament?
Vergeet
ProstaatKankerStichting.nl
niet!
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Blue Ribbon
Blue Ribbon heeft in november, de maand
waarin aandacht besteed wordt aan o.a.
prostaatkanker, veel media aandacht
gekregen rondom bewustwording van
de prostaat bij de gezonde man. Het
nieuwe bestuur heeft een ludieke actie
ontwikkeld waarbij ook vrijwilligers van
ProstaatKankerStichting.nl betrokken waren.
Meer informatie over deze actie is te vinden
op www.blueribbon.nl.
Adviesreis naar Suriname
Afgelopen maand is een deel van
het bestuur afgereisd naar Suriname
samen met een team van specialisten
en verpleegkundigen van het Groene
Hart Ziekenhuis in Gouda. In Suriname
komt veel prostaatkanker voor.
ProstaatKankerStichting.nl is gevraagd om
ondersteuning te bieden en ervaringen te
delen bij het opzetten van een Surinaamse
patiëntenorganisatie op basis van een
Nederlands model. Tot nu toe was er in
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Suriname vrijwel geen sprake van adequate
voorlichting aan patiënten. De kersverse
stichting met Surinaams bestuur heeft een
eerste informatieavond gehouden waarbij
ruim 125 mannen en vrouwen aanwezigen
waren!
Volgende donateursdag tevens Europese
jaarvergadering
Het bestuur van Europa Uomo heeft tijdens
de laatste Genaral Assembly in Warschau
gevraagd of ProstaatKankerStichting.nl
voor 2016 de rol van gastheer zou willen
vervullen. Inmiddels is met dit voorstel
ingestemd en een aantal bestuursleden
heeft het voortouw genomen bij zowel
het vinden van een mooie locatie als de
invulling van het programma. Besloten
is om de donateursdag in 2016 te laten
we samenvallen met dit evenement wat
inhoudt dat deze komend jaar in juni zal
plaatsvinden. Nadere berichtgeving krijgen
jullie in een volgend nummer van Nieuws
of via de website.
In december en januari 2016 zullen we onze
activiteiten en ons jaar programma voor
2016 vaststellen.
Namens het bestuur wens ik u een goede
kerstdagen en een voorspoedig 2016 toe.

Kees van den Berg

Welkom op de
DONATEURS
DAG 2015
Boeiende
lezingen op de
donateursdag
Een impressie van Wim Nak

Op 14 oktober 2015 bezochten
ongeveer 550 donateurs en hun partners
Reehorst in Ede. Aan hen werd een
boeiend en leerzaam programma
voorgeschoteld. Ook aan de inwendige
mens was gedacht, zo werd het een
geanimeerde, gezellige dag van elkaar
weer treffen, wat bijpraten en nog iets
nuttigs opsteken ook!
PKS voorzitter Kees van den Berg opende
de dag. Kees bedankte Will Jansen en
Frank de Vries voor het organiseren van
deze dag. Hij stond stil bij het aanhalen
van de band met Blue Ribbon, vandaag
gaat de samenwerking tussen PKS en
Blue Ribbon officieel van start. Hij gaf het
woord aan Huib van Santen, de nieuwe
voorzitter van Blue Ribbon.

prostaatkanker
geconfronteerd zijn, onder andere
door prostaatkanker bij het grote publiek
bespreekbaar te maken. Dat doet
men ondermeer door de ‘plasvlieg’ te
verspreiden over zoveel mogelijk urinoirs.
En door allerlei acties te organiseren of
eraan deel te nemen. Zo gaat volgens Huib
op 21 november de actie ‘Blijf stralen’ in
Den Bosch van start. Hij nodigt iedereen
uit om Blue Ribbon in te schakelen
wanneer men een idee heeft voor de een
of andere actie. Meld je dan bijv. via www.
blueribbon.nl.

nsdag 14 oktober 2015, Reehorst Ede
Blue Ribbon
Die vertelde dat Blue Ribbon zich
richt op de mensen die nog niet met

Blue Ribbon had ook een eigen stand,
die heel goed bezocht werd. Daar kon
men de CD kopen van Matthijs van Hall,
waarvan de opbrengst ten goede komt
aan Blue Ribbon. Er werden er zo’n 70

Geert Chatrou
zorgde tussendoor
voor ontspanning
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Dr. Wouter de Vogel, sprak over
de doorbraak van Radium

De dagvoorzitter,
Harm Kuipers, pijntje
hier ongemakje daar

stuks van verkocht! Ook tientallen speldjes
en polsbandjes werden spontaan gekocht
door onze donateurs.
Vervolgens nam Harm Kuipers als
dagvoorzitter de regie over. Hij stelde
zichzelf voor als patiënt met zowel
prostaatkanker als slokdarmkanker. Na
heel wat behandelingen kon hij zich op dit
moment gelukkig prijzen met de woorden
dat hij zichzelf zag als een PHOD patiënt,
pijntje hier ongemakje daar!

Jelle
Barentsz:
‘Ik vecht
tegen
kanker’
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zinloos en wordt active surveillance
geadviseerd. Bij Pirads 2 worden pas
biopten genomen wanneer de PSA sterk
stijgt.
Een vraag na afloop luidde of de zaal
niet beter gevuld had kunnen zijn met
radiologen en urologen, omdat veel artsen
uit die groepen het interessante verhaal van
Jelle Barentsz nog niet kennen, dan wel er
in de praktijk nog geen gebruik van maken.
Goede vraag, zei Jelle, dus moet je als
patiënt zelf nadrukkelijk om die MRI gaan
vragen bij je behandelaars wanneer die er
eigener beweging niet mee komen. Dat zet
hen onder druk.

MRI beeldvorming
Prof. dr. Jelle Barentsz (radioloog) was de
eerste op het programma
vermelde spreker.
Hij zei van zichzelf: ‘Ik
Vervolgens zorgde
vecht tegen kanker met
Geert Chatrou,
beelden, daarom ben ik
Brabander en
geen chirurg geworden’.
wereldkampioen
Op uiterst bevlogen wijze
kunstfluiten
nam hij ons mee in zijn
voor een leuk
wereld van diagnose door
intermezzo. Zo
beeldvorming. Hij besprak
wonderlijk mooi als
ondermeer de multi
hij fluiten kan, dat
parametrische MRI en de
was voor menigeen
nano MRI, waarmee 2 mm
nieuw en zeker
Prof.dr. Chris Bangma, sprak over
kleine uitzaaiingen zichtbaar
aangenaam.
hormonale en chemotherapeutische
behandelingen
gemaakt kunnen worden.
Hij was (terecht) trots op
het tot stand komen van de universele
Gezamenlijke besluitvorming
beoordelingstaal PIRADS voor de MRI
Daarna kwam de ‘gezamenlijke
beelden. Daarmee geven radiologen
besluitvorming’ aan de orde. Anneke
van over de hele wereld eenduidige
Meerkerk (verpleegkundig specialist
beoordelingen voor de urologen die
urologie) en Dr. Ingrid Koeter (uroloog/
er verder mee moeten. In 5 PIRADS
oncoloog) vroegen al vrij snel aan de zaal
classificaties, met als resultaat dat
wie de hulp heeft gehad die je graag had
onnodige biopten voorkomen worden.
willen hebben en op het moment dat je die
Bij een beoordeling Pirads 1 zijn biopten
nodig had. Bij ongeveer de helft bleek dat
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< Soms moest er
gestemd worden

het geval. Bij de andere helft is er ruimte voor
verbetering dus.
Door gezamenlijke besluitvorming wordt de
beslissing beter overwogen, blijkt de artspatiënt relatie sterker en is de zorg effectiever
door hogere therapietrouw. Maar in de
ervaring van de dames is slechts de helft van
de patiënten voldoende geïnteresseerd om
daadwerkelijk mee te kunnen beslissen.
Er zijn hulpmiddelen, zoals het Onco
Kompas en de keuzehulp, die de
patiënt ondersteunen. Maar gezamenlijke
besluitvorming is geen dogma, het blijft de
patiënt zelf die bepaalt of hij daaraan meedoet,
dan wel alles aan de dokter overlaat.
Het was opvallend dat in gezamenlijke
besluitvorming heel vaak het medisch advies
werd overgenomen (rond 90%), behalve bij
Active Surveillance. Daar volgde slechts 29% dit
advies op. De meesten durven dat dus niet aan.
(Dat riep bij schrijver dezes de vraag op of
dit extreem lage percentage zou verbeteren
wanneer verplichte bewaking middels de mp
MRI in het AS protocol zou worden opgenomen,
maar hij mocht die vraag wegens tijdgebrek niet
meer stellen. Bij deze dan maar alsnog ….…)
Ontwikkeling nieuwe hormonale en
chemotherapeutische behandelingen
Na de lunch gaf Prof. Dr. Chris Bangma (uroloog)
ons inzicht in wat er op deze terreinen zoal
speelt. Van de 90.000 prostaatkanker patiënten
hebben er 4 à 5.000 last van botuitzaaiingen.
Omdat testosteron de groei van tumorcellen
bevordert wordt testosteron ‘bestreden’. Dat
kan operatief door een deel van de teelballen
te verwijderen, maar dat gebeurt vaker met
hormonen (chemische castratie).
Sommige hormonen blokkeren de aanmaak

Anneke Meerkerk (links) en Dr. Ingrid Koeter
bespraken de ‘Gezamenlijke besluitvorming’

van testosteron. Andere hormonen voorkomen
dat het testosteron de kans krijgt de tumorcel
te benadelen. De nieuwste medicijnen zijn
abiraterone en enzalutamide, die zijn behoorlijk
kostbaar, maar bieden wel
overlevingswinst. Met al deze
therapieën wordt de kanker
Blue Ribbon
niet verdreven, maar wordt de
groei ervan afgeremd. Maar
maakt prostaater zijn helaas vaak wel nare
bijwerkingen aan verbonden.
kanker bij een
Tot voor kort werd
chemotherapie pas ingezet
groot publiek
nadat de hormoontherapie niet verder
bespreekbaar
meer hielp.
Nu wordt veelal de
chemo al gegeven
tegelijk met de
hormonen wanneer
daarmee begonnen
wordt. Dat geeft
een grotere
overlevingswinst.
Er zijn nu zoveel
middelen inzetbaar
dat medici naarstig
zoeken naar de
beste volgorde.
Blue
Want soms werken die medicijnen elkaar
Ribbon
tegen.
verkocht
Docetaxel is de meest gegeven chemo, maar
70 CD’s op de
die werkt bijv. niet goed na eerder gegeven
donateursdag
enzalutamide. Cabazitaxel is een chemo die in
dat geval nog wel zou werken, maar dat is wel
een paardenmiddel, 70% van de patiënten krijgt
er flink last van (in het bloed).
Dan is er als nieuwste ook nog de nucleaire
therapie, maar daar gaat de volgende spreker
het over hebben.
Al met al, vat Chris Bangma samen, bespreek
als patiënt je eigen case bij voorkeur in een
multidisciplinair spreekuur. Dat geeft de
beste afstemming van de behandeling op je
persoonlijke toestand.
Radium 223
Dr. Wouter Vogel (nucleair geneeskundige)
vertelde over de huidige doorbraak van het
al 100 jaar bekende Radium. Destijds was
het de eerste stof waarvan men wist dat
de stof ‘straalde’. Radium werd ingezet in
fluorescerende wijzerplaten van horloges.
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Dr. Hilde de Vocht (links) en Dr. Marjolein den Ouden,
de enquête over intimiteit en seksualiteit werd door
hun besproken

Het blijft de
patiënt zelf
die bepaalt

Welkom op de
DONATEURS
DAG 2015

nsdag 14 oktober 2015, Reehorst Ede

De nieuwste
medicijnen

zijn behoorlijk
kostbaar

1

8

29-09-15 09:43

Inmiddels
weet men
dat Radium
α-straling
afgeeft, die
heeft maar
heel weinig
doordringend vermogen, maar werkt dus
super geconcentreerd. Meer bekend is
de γ-straling van Röntgen, met een heel
hoog doordringend vermogen. Qua
doordringend vermogen ligt de β-straling
(elektronen) daar tussenin.
Radium lijkt wat op Calcium en richt zich
net als Calcium vooral op botweefsel,
dus kan het - eenmaal aangekomen in de
botten - de tumorcellen bestralen zonder
de omgeving aan te tasten, dankzij het
geringe doordringend vermogen. Mooi
dus. Maar de keerzijde is dat vaak toch
ook het beenmerg wordt aangetast.
Marie Curie, de ontdekster van Radium,
is aan het beschadigde beenmerg zelfs
overleden!
Bovendien doet Radium niets tegen
andere uitzaaiingen, in bijv. lymfeklieren.
Maar voor mensen met uitsluitend
metastasen in de botten heeft Radium
zijn waarde bewezen. In meerdere fase
2 en fase 3 studies, zoals in de studie
ALSYMPCA, waarbij bleek dat Radium
minder bijwerkingen bleek te geven
dan een placebo (sic!). Er is met Radium
(handelsnaam Xofigo) een levensverlenging
mogelijk van meerdere maanden met
slechts relatief weinig bijwerkingen.
Intimiteit en seksualiteit
De laatste presentatie werd verzorgd door
dr. Hilde de Vocht (lector verpleegkunde)
en dr. Marjolein den Ouden (hoofddocent/
onderzoeker verpleegkunde).
Zij bespraken de resultaten van de onder
donateurs gehouden enquête over
wat prostaatkanker met je intimiteit en
seksualiteit doet. Het initiatief voor dat
onderzoek is van de PKS uitgegaan.
De resultaten zijn vervat in een brochure
die op de donateursdag voor een ieder
beschikbaar was en door belangstellenden
kan worden opgevraagd bij het secretariaat
van ProstaatKankerStichting.nl.
Intimiteit en seksualiteit blijken zoals

verwacht door prostaatkanker te worden
benadeeld, maar blijven in veel gevallen
toch op een aanvaardbaar niveau. Echter
niet bij de patiënten met uitzaaiingen. De
behandeling met hormonen vernielt toch
wel erg veel in het vlak van de intimiteit en
seksualiteit.
Vooral voor die groep lotgenoten is het
dus van belang om de communicatie met
de partner goed te houden. Er is op het
vlak van intimiteit en seksualiteit ook dan
nog veel moois mogelijk, mits je over
de beperkingen en mogelijkheden maar
duidelijk bent naar elkaar toe.
De dames gaan nu voort met persoonlijke
interviews over dit onderwerp, dus: wordt
vervolgd.
Uit de zaal kwamen nog wat aardige
suggesties, zoals: spreek niet meer over
lotgenoten, maar over bondgenoten (door
het lot verbonden weliswaar….) en maak
onderscheid binnen de groep met of
zonder hormoonbehandeling. Ook leeftijd
zou een onderscheidend criterium behoren
te zijn.
Afsluiting
Dagvoorzitter Harm Kuipers zei dat een
medische promotie altijd exact op tijd
wordt afgesloten met de woorden ‘Hora
est’. In ons geval wilde hij de dag afsluiten
met de woorden ‘Horeca est’. Want de
drankjes en hapje zouden ons al staan op
te wachten.
Maar voordat het zover was werden wij
eerst nog getrakteerd op een tweede
optreden van onze fenomenale kunstfluiter
Geert Chatrou, die de zaal actief aan het
meefluiten kreeg!
Na het verlaten van de zaal was het rond
de hapjes en de drankjes nog geruime tijd
onrustig…… n

De PKS stand, Harry Boogh informeerde bezoekers
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Josine Buiter is bekkenfysiotherapeut
en heeft haar praktijk in Meppel

Verbeteringen
op komst…
‘Zo worden de risico’s op complicaties kleiner’.
In mijn praktijk zie ik veel mannen ná een
prostaatoperatie, gelukkig maken steeds meer
mannen al vóór hun operatie een afspraak. Zo
kan ik met het goed in kaart brengen van hun
bekkenbodem een ‘nulmeting’ doen. Ik zie of
er al iets mankeert en kan dan proberen de
conditie van het gehele buik/bekkengebied
voor de operatie zo optimaal mogelijk te
maken. Na de operatie kan ik dan vergelijken
met wat er al voor de operatie aanwezig was.
Er zijn nog meer voordelen wanneer men vóór
de operatie een afspraak maakt. Ik vind het
fijn om al voor de operatie kennis te hebben
gemaakt. De drempel om hulp te vragen na de
operatie is dan beduidend lager. Een gesprek
vooraf roept soms vragen op die we dan rustig
door kunnen nemen. Vaak geef ik dan wat
praktische tips.
‘Neem een plastic zak mee wanneer u op pad
gaat’ is één van die tips. Immers, in veel heren
toiletten staan geen emmertjes. Veel mannen
gaven aan dit echt vervelend te vinden.
Hier lijkt nu langzaam verandering in te
komen. Dit jaar had ik geluk dat er nog één
plek vrij was op een camping in Ommen.
Mijn zoon riep ‘het is de beste camping van
dit jaar!’ Met recht mag ik wel zeggen. Naast
een leuke glijbaan, mooie staanplaatsen en
een fantastisch animatie team heeft men ook
gedacht aan de ongemakken die mannen
ondervinden bij een openbaar toilet!
‘Zit er op het heren toilet ook zo’n handig
luikje’ vroeg ik mijn zoons, zij knikten
bevestigend. Ik vond het raar om daar zelf
te gaan rondneuzen maar kon het niet laten
om navraag te doen bij de eigenaar van de
camping. Tot mijn vreugde vertelde hij mij dat

zij ook op de herentoiletten gebruik maken
van een luikje met daarachter een stortkoker.
Een heel simpel hygiënisch en effectief
systeem. Een grote pluim hiervoor.
Naast het boeken van vooruitgang in
oplossingen voor het dagelijks leven heb ik
dit jaar ook een paar boeiende cursussen
gevolgd en lukte het mij (hoera!) om de Maple
van Novuqare aan te schaffen. Ik raad u aan
om een kijkje te gaan nemen op hun site,
www.novuqare.nl. Het is een onderzoeks/
behandel methode/apparaat, waarmee we
het functioneren van de bekkenbodem nog
nauwkeuriger in kaart kunnen brengen.
We onderscheiden daarmee links en rechts
en voor of achter nog beter van elkaar.
Zo krijgt U een zorgvuldige analyse van uw
bekkenbodem. Ook kunnen we veel gerichter
stimuleren. Want wanneer we weten waar we
moeten beginnen is de kans op succes groter.
Een sprong voorwaarts in de diagnostiek en
de behandeling van urineverlies en andere
bekkenbodemdysfuncties.
Zelf heb ik het voornemen om in 2016 deel te
nemen aan onderzoek…om zo nog dichter bij
oplossingen te komen… n

Een sprong voorwaarts
in de diagnostiek en de
behandeling
van urineverlies
9

Wim Nak

De PSMA PET
scan is echt
een flinke
stap vooruit

10

Begin september verscheen er in de
Limburgse pers een artikel onder de kop
‘Jagen op uitzaaiingen’. Jagen met de
nieuwe Maastrichtse PET-MRI scanner.
In dat krantenverhaal wordt gespeeld
met de suggestie dat er wel eens sprake
zou kunnen zijn van de Magic bullet.
Met Magic bullet wordt een middel
bedoeld dat niet alleen de kanker overal
opspoort, maar deze kanker bovendien
ook nog vernietigt. Genoeg reden voor
de redactie om voor onze lezers eens
zelf ter plekke poolshoogte te gaan
nemen.
Op 21 oktober waren wij (Harm Kuipers,

Prof.dr. Felix M. Mottaghy
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Bram Planje en Wim Nak) in Maastricht
te gast bij de nucleaire geneeskundigen
Prof.dr. Felix M. Mottaghy en
dr. Stefan Vöö. Direct bij het begin
van het gesprek werd al duidelijk dat
de ontwikkelingen waarover in het
krantenartikel werd gesproken weliswaar
bijzonder hoopgevend zijn, maar niet zo
heel snel beschikbaar zullen komen.
Pas in 2017 vermoedelijk.
Waar draait het om? Vooral om de
volgende 3 zaken: diagnose met PSMA,
de PET-MRI scanner en therapie met
Lutetium 177.
PSMA - diagnose
PSMA staat voor Prostaat Specifiek
Membraan Antigeen. Het is een eiwit dat
voorkomt in de celwand van prostaatcellen.
Van belang is, dat wanneer zo’n cel zich
tot kankercel heeft ontwikkeld, dat dan
de hoeveelheid PSMA 10 tot 200 keer
hoger is dan in een gezonde cel. Evenzeer
van belang is dat er ‘verklikstofjes’ zijn
gevonden die zich speciaal binden aan
het PSMA. En aan zo’n verklikstofje kan
dan weer bijvoorbeeld Gallium 68 worden
verbonden. Dat Gallium is radioactief,
zodat op de PET scan zichtbaar wordt
gemaakt waar ergens in het lichaam zich
concentraties van PSMA bevinden. Dat zijn
de verdachte plekken, de waarschijnlijke
uitzaaiingen.
Maar aan dit mooie systeem kleven nog
wel wat nadelen. Zo reageert niet iedereen

zoals hierboven beschreven. Bij een kleine
10% van de patiënten maakt de kankercel
geen extra PSMA aan en dan zie je dus niets
bijzonders op de PET scan, de tumor wordt
dan gemist. En er zijn buiten de prostaat nog
andere delen van het lichaam waar zich ook
PSMA in de cellen bevindt, zoals bijvoorbeeld
in de speekselklieren en de nieren. Een PET
scan waarneming op die plekken hoeft dus
geen uitzaaiing te zijn.
Al met al is de PSMA PET scan toch een echt
flinke stap vooruit in de diagnostische fase. In
het vorige nummer van Nieuws maakten wij op
pagina 28 al melding van deze verbeteringen
in Nieuwegein.

PET-MRI scanner
Voor het goed waarnemen van de PSMA
concentraties is een PET scanner nodig.
Om het beeld dat de PET scanner maakt van
de weke delen goed te kunnen positioneren
wordt het tot nu toe gecombineerd met
het beeld van de CT scanner waarop de
lichaamsdelen beter herkenbaar zijn.

Deze
nucleaire
therapie is
geschikt
voor
uitgezaaide
prostaatkanker

In Maastricht is sinds kort een PET/MRI
scanner beschikbaar. Door het combineren
van de gevoelige PSMA PET scan met het
MRI beeld van de anatomische plaatjes van
de prostaat en omliggende weke delen wordt
verwacht dat de hybride PET-MRI een grote
verbetering brengt in het opsporen van laesies
bij prostaatkanker met verbeterd contrast.

Stand van zaken
PSMA en Lutetium
177 in Maastricht
Dit vergeleken met standaard beschikbare
tracers als radioactief gemerkt choline, in het
bijzonder bij het opsporen van een recidief /
metastase als het prostaat specifiek-antigeen
(PSA) weer stijgt na eerdere behandeling.
Het voordeel van de MRI scanner is dat
deze los van de PET functie ook heel goed
is in te zetten bij het diagnosticeren van
prostaatkanker in nieuwe patiënten.

Dr. Stefan Vöö

Lutetium 177 - therapie
Met het radioactieve Gallium wordt de
tumorcel zichtbaar gemaakt. Dat is een
belangrijke verbetering in het stellen van
de juiste diagnose. Maar je kunt het PSMA
ook gebruiken als richtingaanwijzer (drager)
voor een behandelende therapie. Dan wordt
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Patiënten die
hiervoor in
aanmerking
komen worden
naar Aken
verwezen

er ander radioactief materiaal aan het
verklikstofje verbonden, zoals Lutetium
177. Ook dat Lutetium komt dan met name
bij de PSMA in kankercellen terecht en kan
daar met zijn zwaardere straling gericht de
tumorcel doden.
Dit principe lijkt veelbelovend. Maar we
moeten ons wel realiseren dat het Lutetium
dan helaas ook op plekken komt waar het
eigenlijk niet gewenst is, zoals bijvoorbeeld
in de speekselklieren en veroorzaakt
daar problemen die er eerst niet waren.
Deze problemen zijn over het algemeen
tijdelijk van aard, maar ze kunnen toch heel
vervelend zijn. Daarbij is het ook belangrijk
om te weten dat bij de 10% van de
patiënten die weinig PSMA aanmaakt de
therapie niet goed zal werken.
Overigens is deze nucleaire therapie wel
geschikt voor uitgezaaide prostaatkanker,
maar niet toepasbaar als primaire
behandeling. Immers, dan zou het
Lutetium zich niet beperken tot slechts
de tumorcellen, want alle prostaatcellen
hebben PSMA, met als gevolg dat de hele
prostaat bij wijze van spreken ‘ontploft’.
Brachy therapie komt dan meer in
aanmerking.
Tijdsfasering
In Maastricht wordt momenteel het
hele laboratorium verbouwd. Daarna
kunnen nieuwe tracers, zoals de
Gallium 68-gelabelde PSMA en nieuwe
radiofarmaca, zoals de Lutetium177gelabelde PSMA, in eigen huis gemaakt
worden.
De verwachting is dat op zijn vroegst vanaf
medio 2016 de patiënten in Maastricht
zelf terecht kunnen voor de diagnostische
PSMA PET scan. Op dit moment worden
patiënten die hiervoor in aanmerking
komen wel al naar Aken verwezen. Het
universitair ziekenhuis Maastricht werkt al
langer samen met het Klinikum in Aken.
Professor Mottaghy is verbonden aan
zowel Maastricht als Aken. In Aken is men
al wat verder dan in Maastricht.
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De Lutetium therapie is qua
beschikbaarheid ook gekoppeld aan de
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verbouwing van het laboratorium en zou
dus rond de jaarwisseling 2016/2017 in
principe mogelijk zijn. Maar of die therapie
dan daadwerkelijk toegepast kan gaan
worden, dat hangt vooral af van het fase 3
onderzoek. Zo’n fase 3 onderzoek houdt
in dat onder een grotere groep patiënten
bekeken wordt of de nieuwe therapie
meerwaarde biedt ten opzichte van de
huidige standaardbehandeling.
Dit onderzoek is nu nog niet gestart, spijtig
genoeg. Zonder een gunstige uitkomst
van een fase 3 onderzoek is de vergoeding
van de behandeling door de Nederlandse
zorgverzekeraars nog onduidelijk/niet
goedgekeurd.
In Aken past men de Lutetium therapie al
wel toe, maar dat is nog experimenteel.
Enkele tientallen patiënten zijn daar al
behandeld met op het eerste gezicht
zeer positieve resultaten. Bij elk van die
patiënten is daar wel telkens een PET
scan aan voorafgegaan. Voor de patiënt
betekent de therapie dat hij tijdens een
3 daags verblijf in het ziekenhuis een
Lutetium injectie krijgt, die na telkens
8 weken nog 2 of 3 keer herhaald moet
worden. Per keer kost dat ongeveer
€ 5.000-6.000. In Aken wordt dat bedrag
veelal betaald door de persoonlijke (privé)
verzekering van de patiënt of door de
patiënt zelf.
Maastricht kan patiënten die zich
aanmelden voor de nucleaire diagnostiek
of therapie doorverwijzen naar Aken.
Echter, dan moet wel voldaan worden
aan diverse voorwaarden. Zoals de
voorwaarde dat de hoofdbehandelaar (dus
de behandelend oncoloog of uroloog)
de patiënt doorverwijst. En dat zaken
als bloedwaarden, algehele conditie,
persoonlijke instelling en voorgeschiedenis
plus de PSA waarde, het aannemelijk
maken dat de nucleaire therapie de meest
geschikte therapie is en een redelijke kans
van slagen heeft. n

Ontwikkelingen
zijn bijzonder
hoopgevend

Als je als vader
kanker hebt,
wat betekent
dat voor het
gezin?

De diagnose prostaatkanker wordt bij het
merendeel van de patiënten pas na het 55e
levensjaar gesteld.
Toch blijkt ongeveer 30 procent van de mannen
de ziekte op jongere leeftijd, rond hun 40e te
krijgen. Prostaatkanker is daarmee niet een
typische ‘oude mannenkwaal’, maar een ziekte
die mensen treft die midden in het leven staan
en mogelijk een gezin met (jonge) kinderen
hebben. En mannen van 55 jaar of ouder
hebben vaak de zorg voor jongeren in de
puberteit; een fase waarin opvoeden niet altijd
vanzelf gaat.
Wat maakt dat sommigen gezinnen zich relatief
goed kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie
waarin de ziekte een centrale rol speelt en
andere gezinnen hier heel veel moeite mee
hebben? Het antwoord daarop is niet zo
gemakkelijk te geven. Wat we weten is dat
eerlijke informatie over wat komen gaat, zonder
teveel in technische details te treden, kinderen
helpt om met de veranderingen om te gaan.
Maar: veel ouders en kinderen ervaren dat het
moeilijk is om met elkaar te praten over de
ziekte en de gevolgen die dit heeft voor het
gezinsleven.
De vanzelfsprekendheid waarmee je als partners
met elkaar omgaat en je kinderen opvoedt
valt weg op het moment dat je in de medische
molen belandt. Jonge kinderen kunnen angstig

en emotioneel reageren. En pubers lijken
soms zo veel mogelijk tijd buitenshuis te willen
doorbrengen. Het kan dan moeilijk zijn om oog
te hebben voor wat wél goed gaat in het gezin.
Kwaliteit van leven
Bij de Universiteit Utrecht wordt op dit moment
gewerkt aan een boek voor informatie en
ondersteuning van gezinnen waarvan een van
de ouders kanker heeft.
Het doel is om aan te sluiten bij de behoeften
van de mensen die het aangaat, vandaar dat
contact gezocht wordt met ouders en kinderen
die te maken hebben met kanker in het gezin.
Zo proberen we meer te weten te komen over
wat bijdraagt aan de kwaliteit van leven voor
alle gezinsleden.
Naar aanleiding van het invullen van vragenboekjes krijgen de deelnemers persoonlijk te
horen of er opvallende uitkomsten zijn voor een
van de gezinsleden.
Zo kun je als ouder gerustgesteld worden
dat de kinderen er goed mee om kunnen
gaan óf dat je er op tijd bij bent om meer
hulp te bieden. Ook zijn er themabijeenkomsten
over opvoeden in Utrecht en Amersfoort,
waarbij je als ouders met elkaar in gesprek
kunnen gaan. n
Voor meer informatie:
https://www.facebook.com/gezinenkanker
of mail naar d.verkaik@uu.nl
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Kanker
in het
gezin
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In één van mijn vorige ervaringsverhalen
heb ik al eens geschreven over het
gebrek aan aandacht vanuit de medische
hoek voor de partner of voor de impact
die ziekte heeft op het hele gezin.
Onlangs viel mijn oog op een aankondiging
in de nieuwsbrief van Cabane, een van de
centra voor mensen met kanker.
De Universiteit van Utrecht lijkt het signaal
opgepikt te hebben en wil bij Cabane
themabijeenkomsten organiseren over hoe
het opvoeden in gezinnen verandert nadat
één van de ouders kanker heeft gekregen.
De aankondiging wekte meteen mijn
interesse en ik heb een mailtje gestuurd
naar betreffende medewerkster van de
universiteit over hoe het ons de afgelopen
vijf jaar vergaan is met betrekking tot
opvoeden en dat ik die ondersteuning
gemist heb.
Niet het moment
Hoewel ik destijds ik vrijwel meteen na de
diagnose contact gezocht heb met een
gezinstherapeut voor ondersteuning van
onszelf en onze kinderen (van toen 15 en 17
jaar) is mijn man na twee keer gestopt.
Ik heb zelf nog een tijdje van het
hulpaanbod gebruik gemaakt maar ook
voor de kinderen was het niet de ingang
of het moment. Omdat ook mijn wereld
volledig op zijn kop stond, vond ik het
moeilijk om onderscheid te maken tussen
mijn eigen behoeftes en die van mijn man
of mijn kinderen.
Onze jongste zoon is als eerste al op zijn
zeventiende het huis uit gegaan. Hij woont
inmiddels weer dicht in de buurt en is nu
alsnog zijn middelbare school aan het
afmaken. De oudste zoon is in verband
met zijn studie op kamers gegaan en zit nu
voor een stage in het buitenland. Mijn man
en ik wonen nu dus zonder kinderen, maar
bij al die veranderingen in onze situatie
hebben wij, in combinatie met zijn slechte
prognose, steeds
weer moeite om
Ook mijn
die gebeurtenissen
wereld stond samen betekenis en
volledig op
een plek te geven.

zijn kop

Ik had destijds graag ondersteunende
gesprekken gehad over ‘opvoeden bij
kanker in het gezin.’ Ik verwacht dat het
helpend geweest was als we er met elkaar
en eventueel ook met andere ouders over
in gesprek gekomen waren.
Mijn mail leidde tot een telefoongesprek,
waarin we onder andere geïnventariseerd
hebben wat mij nog meer geholpen zou
hebben ten aanzien van begeleiding en/of
wat ik daarin gemist heb.
Ik denk dat ik graag gezien had dat iemand
- bij voorbeeld onze huisarts -sturing
(en ook erkenning) aan het hele proces
gegeven had door ouderwets bij ons op
huisbezoek te komen. Een gesprek in de
eigen vertrouwde omgeving, waarin er voor
iedereen gelegenheid is om zijn zorgen
en gevoelens uit te spreken. En liefst
zou je zo’n gesprek met enige regelmaat
herhalen omdat niet alleen de fases van de
ziekte en de verwerking ervan, regelmatig
veranderen maar het hele gezin verandert.
Verder had het mij ook erg geholpen als
de uroloog hier ook bij stil had willen
staan en ons gewezen had op mogelijke
ondersteuning. Dat had mij onder andere
een hoop omzwervingen gescheeld.

Een gesprek
in de eigen
vertrouwde
omgeving,
waarin er
voor iedereen
gelegenheid
is om zijn
zorgen en
gevoelens
uit te
spreken.

Behoefte aan handvatten
Hoe het ook gelopen is, we blijven samen
de ouders en hebben - als zo veel gezinnen
in een dergelijke situatie - nog steeds
behoefte aan handvatten met betrekking
tot hoe wij elkaar als partners en als ouders
in deze situatie kunnen begrijpen en
steunen, zodat we onszelf en de kinderen
kunnen voorbereiden op wat komen gaat.
Het idee om al die ervaringen van gezinnen
waarin een vader of moeder kanker krijgt,
te verzamelen en te beschrijven en als
handreiking te gebruiken voor gezinnen in
vergelijkbare omstandigheden, spreekt me
erg aan. n
Judith

Eventuele vragen en reacties kunt
u mailen naar
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl
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Richard de Boer

Moeilijk kiezen in
de Ierse pub

Bomscherven
Ik was verheugd toen
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) vroeg
om dit kwartaal weer een stukje te
schrijven. Hartverwarmende reacties op
mijn vorige stukje gekregen en sindsdien
in contact gekomen met vele lotgenoten;
wij gaan allen bijna hetzelfde traject
door. Elke uitslag is weer spannend,
soms hoopgevend en soms een enorme
domper.
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Op het moment dat ik dit schrijf is het
begin november en 2 dagen voor de
deadline van dit kerstnummer, en heb ik
besloten om mijn stukje dat ik al klaar had
liggen volledig te veranderen. Waarom?
Afgelopen week kreeg ik de uitslag van
een CT scan en natuurlijk van de PSA
uitslag; na het einde van mijn docetaxel
kuren op 10 juli was mijn PSA behoorlijk
gezakt. Van 193 in februari naar 1,1 in
augustus. Dat leek dus helemaal top
te gaan, echter de PSA waardes van
september (3.4), oktober (6.96) en van
gister (11.86) waren iets minder top.
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Vette teleurstelling
De uitslag van de CT-scan die ik deze week
kreeg waren eigenlijk een behoorlijke vette
teleurstelling. Ja, hoe omschrijf je netjes
hoe je je precies voelt na zo’n uitslag?
Ach, de lymfeklieren waren nu ‘schoon’,
maar de meest actieve uitzaaiing in mijn
botten zit hoog bovenin mijn wervelkolom
en de wervel is gedeeltelijk aan het
inzakken. Wat gaat er gebeuren als die
helemaal inzakt? Zit ik straks als 48 jarige
in een rolstoel, die ik zelf niet zou kunnen
besturen?

Ja, hoe omschrijf je netjes hoe je
je precies voelt na zo’n uitslag?
Ik weet het niet, niemand weet het!
Om uiteindelijk in een rolstoel terecht te
komen had ik wel ‘verwacht’, en kan ik mee
dealen, maar volledig verlamd raken is dan
toch weer wat anders. Ik moet deze uitslag
van gister nog laten bezinken en ben het
over een week wel weer kwijt, heb het dan

Flyboarden met
z’n broers

fysio, dat doet me goed! Gesprekken
met andere kanker-patiënten en heerlijk
uit je dak gaan op allerlei apparaten
onder professionele begeleiding.
Ik zweet me gek, doe mijn best, wil de
beste zijn (heb nog steeds een beetje
testosteron) en vind het superleuk.
Daarnaast ga ik vanaf januari deelnemen
aan een gespreksgroep met lotgenoten,
daar heb ik veel zin in! Hoewel niet
iedereen van die groep PK heeft, hebben
we overeenkomsten; omgaan met het
leven met kanker zonder uitzicht op
genezing.
weer van mij af geschreven op mijn blog,
weer besproken met geliefden, vrienden
en familie. Wat hebben die het allemaal
zwaar, wat laat die bominslag van begin
dit jaar toch een hoop scherven achter
bij je naasten. Dat blijft het moeilijkste
om mee om te gaan, zien hoe zwaar je
kinderen, je vrouw, je broers en je ouders
het hebben met mijn ziekte. Natuurlijk
kan je na een orchidectomie ook niet
echt meer vrijen, maar het ergste is dat
ik niet meer tegen mijn vrouw aan kan
liggen ’s avonds, omdat ik dan meteen
opvliegers krijg. Is dat erg? Ja, zeer erg!
Maar tegelijkertijd ook weer zeer relatief.
Bijzonder jaar
Ondanks alles, of dankzij alles, is 2015
een bijzonder jaar geweest. We hoorden
de slechtste boodschap ooit, maar wat is
het jaar vervolgens ‘geweldig’ verlopen.
Naast de lichamelijke dipjes tijdens
de chemo en de bijwerkingen van de
orchidectomie en de psychische dipjes
zo nu en dan, herinner ik me enkel en
alleen hoogtepunten van 2015. Dit jaar
lijkt veel langer geduurd te hebben dan
alle voorgaande jaren, door vele mooie
en intense momenten, b.v. flyboarden
met je broers, stappen met je dochter
in Groningen, weekendje Dublin met
topvrienden etc. etc. De meeste staan
vermeld op mijn blog. Kerst 2015 zal
sowieso anders zijn dan Kerst 2014, maar
hoe zal Kerst 2016 zijn? Ik weet dat die
wederom anders zal zijn. Ik hoop dat
ik dan stralend aan tafel zit of de hele
maaltijd heb bereid.
Momenteel heb ik twee maal per week

Leven rekken
Ik ga komend weekend beginnen aan
mijn behandeling met enzalutamide
en daarnaast om mijn botten stevig te
houden ook aan denosumab en ga ervan
uit dat dit mijn leven nog maanden/
jaren gaat rekken. Ik wens mezelf weinig
bijwerkingen toe en wens iedereen een
voorspoedig en mooi 2016. Helaas ben
ik me bewust dat niet iedereen Kerst
2016 zal halen; ik wens hen en hun
naasten heel veel sterkte, wijsheid
en liefde tijdens de komende weken/
maanden. Mogen alle scherven die
we achterlaten bij onze naasten lang
herinnerd blijven. n
Blog: rdeboer67.wordpress.com

Dit jaar lijkt
veel langer
geduurd
te hebben
dan alle
voorgaande
jaren

Anderhalve week na
de slechte PSA en
CT uitslag en een
week nadat ik aan
de enzalutamide ben
begonnen, heb ik
mijn zinnen weten te
verzetten! Ik heb me
ingeschreven voor
Alpe d’HuZes om
geld in te zamelen
voor het KWF. Ik heb
er enorm veel zin in!
Twee vrienden hebben zich bij mij aangesloten. Ons team
“De Ballen”
is te vinden op:
http://deelnemers.
opgevenisgeenoptie.nl/deballen

Omgaan met het leven met
kanker zonder uitzicht op
genezing

Alhoewel ik niet gelovig ben, denk ik met
Kerst altijd een beetje extra aan andere
mensen, mensen die het niet zo goed
hebben als wij in Nederland, mensen die
dagelijks met bomscherven te maken
hebben.
Enne... kerst is een geweldig moment om
met de hele familie samen te zijn, geniet
daarvan!
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Kanker raakt in Nederland op elk
gegeven moment 500.000 mensen en
ieder jaar 110.000 nieuwe mensen.
Een aantal dat nog elk jaar groeit met
3%. Kanker veroorzaakt de grootste
ziektelast van niet overdraagbare
ziekten, waarbij 85% van de patiënten
angstig, vermoeid en/of depressief is.

Cliënt en
behandelaar met
elkaar in gesprek

Cornelis, 67 jaar, heeft prostaatkanker.
Na een reeks blaasontstekingen gaat hij
naar de huisarts die hem doorverwijst naar
het ziekenhuis. Daar wordt de diagnose
kanker gesteld. Cornelis krijgt te maken
met allerlei heftige gevoelens, waaronder
vermoeidheid en somberheid. Hij besluit
hulp te zoeken.

enorm aangeslagen. De focus kwam al snel
op de behandelingen te liggen. Er werd
een behandelplan opgesteld dat bestond
uit 35 bestralingen en een hormoonkuur.
Door omstandigheden is dit plan een
maand op de plank blijven liggen waardoor
mijn behandeling vertraging opliep. Toen
we met de bestralingen begonnen, bleek
dat de tumor al was opengegaan en
uitgezaaid naar de lymfeklieren.
Ik belandde in een emotionele achtbaan:
eerst geen kanker, toen wel kanker,
achteraf een foute diagnose en de
uiteindelijke boodschap dat het te laat
voor een kans op genezing is. Ik voelde
me moe, uitgeteld en somber. Ook had

Kanker.. en dan?
De psychologische gevolgen
van kanker

De dag van de diagnose
De dag dat ik gediagnosticeerd werd met
prostaatkanker zal ik nooit vergeten.
Het traject tot mijn diagnose was lang.
Vier maanden eerder was ik bij de huisarts
geweest, omdat ik regelmatig last had van
blaasontsteking. Na inwendig onderzoek
vond de huisarts een bultje, waarvoor
ik beter even langs het ziekenhuis kon
gaan. In het ziekenhuis kreeg ik een
penicillinekuur voor vier maanden
voorgeschreven. Na deze kuur had ik nog
steeds klachten en ik vertrouwde het niet.
Daarom bezocht ik een andere uroloog.
Deze deed een biopsie en kwam al gauw
tot de conclusie: een kwaadaardige
tumor. Mijn wereld stortte op dat moment
volledig in.
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Emotionele achtbaan
Toen ik deze boodschap aan het thuisfront
vertelde, was er veel verdriet. Mijn vrouw
was overstuur en ook mijn kinderen waren
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ik ontzettend veel vragen. De oncoloog
kon voorzien in medische informatie, maar
kon mij niet helpen omgaan met mijn
emoties. Op aanraden van de huisarts ben
ik daarom naar het Helen Dowling Instituut
(HDI) gegaan.
Hulp gezocht
Bij het HDI leerde ik omgaan met de
onzekerheid en de angst voor de toekomst.
Ik voerde gesprekken met een therapeut
die veel kennis had van de oncologie
en precies wist wat de behandelingen
voor een impact hadden. Ik leerde meer
op mezelf te vertrouwen en niet zomaar
op te geven. Ook heb ik bereikt dat de
boosheid en spanning die ik voelde door
mijn diagnose en de emotionele gevolgen
daarvan, zijn afgenomen. Dat proces is
nog niet voorbij. Soms gaat het goed en
soms niet. Dan bekruipt me het gevoel
‘van mij hoeft het allemaal niet meer’. De
gesprekken bij het HDI helpen me daar

doorheen. In het begin ben ik er alleen
naar toe gegaan, maar nu gaat mijn vrouw
ook wel eens mee. Voor haar is het niet
gemakkelijk; leven met onzekerheid en met
een zieke man. Bij het HDI is er ook ruimte
voor haar gevoelens en verdriet.
Wat fijn is, is dat er bij het HDI
verschillende disciplines samenwerken
onder één dak. Naast de gesprekken die ik
daar voer, ben ik ook met gespecialiseerde
fysiotherapie (oncologische revalidatie)
begonnen. Ik was vaak vermoeid en had
geen energie en kracht meer. Door de
fysiotherapie is mijn conditie aanzienlijk
verbeterd, ben ik veel overtollige kilo’s
kwijtgeraakt en heeft het een positieve
invloed op mijn diabetes en cholesterol.
Ik fiets en wandel weer en voel me fysiek
sterker.

eerder geweten. Dan hadden we nu
misschien meer mogelijkheden gehad.
Gelukkig heb ik mijn moestuin en ga ik
graag fietsen of vissen. Dat doe ik alleen,
zodat ik mijn hoofd kan leegmaken. Ook
sta ik maandelijks op een antiekmarkt.
Onder meer op advies van mijn therapeut
die zegt: blijf actief. Ik probeer weer te
genieten van mijn leven. Ook al is dat nu
met kanker.
Hulp bij kanker
Het hebben van kanker is ingrijpend. Niet
alleen voor diegene zelf, maar ook voor
de partner of naast familielid. De ziekte
slaat vaak in als een bom, verstoort het
evenwicht en kan vragen, gedachten en
gevoelens oproepen waar je je geen raad
mee weet. Kanker is niet alleen een ziekte
die lichamelijke impact heeft, maar ook
emotioneel, sociaal en geestelijk. Angst,
vermoeidheid, stress en verdriet zijn veel
voorkomende klachten.

Leven met kanker
De bestralingen zijn inmiddels voorbij en
met de hormoonkuur ben ik gestopt. Ik
had erg veel last van bijwerkingen, terwijl
Helen Dowling Instituut
de prognose niet veel beter werd door de
Als het niet goed lukt om emotioneel
kuur. Mijn levensverwachting is nu nog
overeind te blijven, om welke reden dan
1 tot 5 jaar. Soms voelt
ook, kan psychologische
het alsof we achter
zorg bij kanker uitkomst
Psychologische zorg
de feiten aanlopen.
bieden. Het Helen
Hadden we het maar
Dowling Instituut biedt
bij kanker kan uitkomst

bieden.

Mijn vrouw
en ook mijn
kinderen
waren enorm
aangeslagen.
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deze zorg vanuit Bilthoven, Groesbeek
en Arnhem. De zorg staat open voor
iedereen, ongeacht de fase van de ziekte,
medische behandeling, prognose, sekse
of leeftijd. De behandelingen zijn gericht
op het emotioneel verwerken van de
ziekte, en kunnen bestaan uit individuele
behandelingen, groepsbehandelingen,
relatie- of gezinsbehandelingen of een
combinatie daarvan.

Soms voelt
het alsof
we achter
de feiten
aanlopen.

Ik leerde
omgaan
met de
onzekerheid
en de angst
voor de
toekomst.
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E-health
Ook kunnen mensen zelf thuis aan de slag
met behulp van online therapie gericht
op het verminderen van vermoeidheid
en angst bij kanker. Het voordeel van de
online therapie is dat je thuis op een zelf
gekozen moment kan werken aan deze
klachten.
Minder Moe bij Kanker
De therapie Minder Moe bij Kanker is een
elf weken durende online therapie waarbij
de deelnemer effectiever leert omgaan met
de energie. Ruim 80% van de deelnemers
is minder moe en 35% is zelfs helemaal
niet meer moe. De therapie bestaat uit
informatie, opdrachten en oefeningen en
elke week heeft de deelnemer contact
met een therapeut van het HDI om de
voortgang te bespreken. De therapie wordt
vergoed vanuit de basisverzekering.
www.mindermoebijkanker.nl.
Minder angst bij kanker
De nieuwe online zelfhulptraining Minder
Angst bij Kanker leert mensen die kanker
hebben gehad, omgaan met de angst voor
terugkeer van deze levensbedreigende
ziekte. Minder Angst bij Kanker is een
drie maanden durende online training
die bestaat uit twee basismodules en vier
keuzemodules met informatie, opdrachten
en filmpjes.
Op dit moment wordt de effectiviteit van
de online zelfhulptraining bij vrouwen met
borstkanker wetenschappelijk onderzocht.

Daarnaast is recent een onderzoek gestart
ter evaluatie van de online zelfhulptraining
bij mensen met andere soorten kanker. Het
is mogelijk om de online zelfhulptraining
alvast te volgen tegen een gereduceerd
tarief van € 44,- euro.
www.minderangstbijkanker.nl
Als u denkt hulp nodig te hebben, dan
kunt u dit het beste bespreken met uw
huisarts. Ook kunt u rechtstreeks met het
HDI bellen om uw vragen of een mogelijke
aanmelding te bespreken.
De zorg wordt meestal vergoed vanuit de
basisverzekering. Hiervoor heeft u een
verwijsbrief nodig van uw huisarts. n
Helen Dowling Instituut
Psychologische zorg bij kanker
Bilthoven: 030 252 4020
Groesbeek/Arnhem: 024 684 3620
www.hdi.nl
Kijk voor andere locaties in Nederland die
psychologische zorg bij kanker bieden op
“http://www.ipso.nl” www.ipso.nl

Het Helen Dowling Instituut in Bilthoven

Het atrium van het HDI

NOTEER VAST IN UW AGENDA:
Donateursdag 2016, vrijdag 17 juni van 12.00 uur tot 18.00 uur op het schip
SS Rotterdam te Rotterdam.
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‘Het prostaatkankerlogboek
sterk vernieuwd en verbeterd’
De eerste editie van het prostaatkankerlogboek dateert uit 2009.
Al onze donateurs hebben hun exemplaar van het logboek ooit gratis gekregen.
Omdat zij toen al donateur waren of omdat zij het later werden.
Sindsdien is er veel veranderd op het gebied van
prostaatkanker. Daarom heeft de PKS besloten om
een grondige revisie van het logboek te verzorgen.
Dit is inmiddels gelukt, onder leiding van Pieter van
Zanten, destijds voorzitter van de PKS. Het nieuwe
logboek (de 5e sterk gewijzigde herdruk) zal begin
2016 beschikbaar zijn. Onderdeel daarvan vormt een
tabellenboekje, dat eenvoudig in de binnenzak kan
worden meegenomen naar een volgend consult bij
uw specialist. Nieuwe donateurs ontvangen dan
voortaan het vernieuwde logboek.

sterk
vernieuwd

Het kan zijn dat u zelf ook belangstelling
heeft voor deze nieuwe editie van het
logboek. Het bestuur hecht er waarde aan dat alle donateurs actueel
geïnformeerd zijn over de ziekte en de behandeling daarvan.
Om die reden heeft het besloten, dat bestaande donateurs het
nieuwe logboek kunnen bestellen bij het secretariaat voor de
speciale prijs (kostprijs) van slechts € 10,00 incl. verzendkosten.
In de winkel gaat het boek € 22,00 kosten.
Besteladres: e-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl

STEUN ONS EN WORD DONATEUR

Naam 				

Voorletters

m/v*
EENMALIGE AUTOMATISCHE
AFSCHRIJVING

Adres 			
Postcode

plaats

Telefoonnummer 		

E-mailadres

Geboortedatum 		

Beroep

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

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

een bedrag van 		

af te schrijven.
Datum: 				Handtekening

(minimaal € 30,00)

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.

NOTEER VAST IN
UW AGENDA:
Donateursdag 2016,
vrijdag 17 juni van
12.00 uur tot 18.00
uur op het schip
SS Rotterdam te
Rotterdam.

Legaat
Een andere optie is om een vast geldbedrag na te laten aan de PKS. U kunt
dit regelen door een afspraak met uw notaris te maken. Uw notaris zal dan een
beschikking opnemen in uw testament waarin staat dat na uw overlijden een
bepaald geldbedrag toekomt aan de PKS. Zo’n beschikking noemt men en legaat.
Omdat de PKS een goed doel is, is dit legaat vrij van successierechten.
De PKS steunen zonder het magazine te ontvangen
Enkele lezers vinden het ontvangen van het tijdschrift nogal confronterend,
bijvoorbeeld omdat het lang geleden is dat zij ziek waren. Maar zij staan nog wel
achter de doelstellingen van de PKS. Het is ook mogelijk om donateur van de PKS
te zijn, zonder het tijdschrift te ontvangen.
U kunt dan ook een ander bedrag geven dan de minimumbijdrage van € 30,--.
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl. n

STEUN ONS EN WORD
DONATEUR

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.
Vul de antwoordkaart in en stuur
deze op (postzegel niet nodig)
ING Bankrekening nr.
NL90INGB0006206109
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Antwoordnummer 4171
3500VB UTRECHT

Patiënt en zijn partner in
gesprek met de arts

Behoefte aan
informatie over

seksualiteit
en intimiteit
bij prostaatkanker
Marjolein den Ouden, Myrna Keurhorst en Hilde de Vocht, Saxion, lectoraat Verpleegkunde

‘De nazorg na de operatie en begeleiding
is echt onvoldoende. Na de operatie had
ik een betere opvang nodig, zeker op het
gebied van intimiteit en seksualiteit.’

• Het cijfer voor seksualiteit daalt nog sterker
met ruim twee punten. Donateurs gaan
van gemiddeld een 7.4 naar een 4.6 en
hun partners van 7.4 naar een 5.2.

Dit stelde een donateur tijdens het
onderzoek over intimiteit en seksualiteit
van ProstaatKankerStichting.nl. Seks blijkt
nog steeds onvoldoende besproken te
worden binnen de gezondheidszorg. Van
de donateurs en partners wist bijvoorbeeld
ruim een kwart (28%) voorafgaand aan de
behandeling niet dat (de behandeling van)
prostaatkanker invloed zou hebben op het
seksueel functioneren.

• Het cijfer voor de kwaliteit van leven daalt
eveneens. Donateurs gaan van een 8.2
naar een 7.3 en hun partners van 8.2 naar
7.8.

Het onderzoek is uitgevoerd door het
lectoraat Verpleegkunde van Saxion door
middel van een vragenlijst. In totaal hebben
1008 donateurs en partners deelgenomen
aan het onderzoek. Uit het onderzoek
blijkt dat de tevredenheid over de relatie
op peil blijft, dat intimiteit afneemt en dat
seksualiteit gemiddeld echt als onvoldoende
wordt beoordeeld. Het onderzoek heeft de
volgende inzichten opgeleverd:
Na de diagnose daalt de tevredenheid over
intimiteit bij donateurs en hun partners. Voor
de diagnose geven zij gemiddeld een acht
voor intimiteit, na de diagnose een zeven.

• Veel genoemde problemen bij donateurs
zijn libidoverlies, erectieproblemen,
lichamelijke problemen en moeite met het
omgaan met de diagnose prostaatkanker.
Daarnaast zijn veel donateurs anders in
het leven gaan staan, dit kan zowel
negatiever of positiever zijn.
• Uitgezaaide prostaatkanker vergroot
de impact op intimiteit en seksualiteit.
Mannen met uitgezaaide prostaatkanker
geven een aanzienlijk lager cijfer voor
seksualiteit, lichamelijke gesteldheid en
kwaliteit van leven vergeleken met mannen
met gelokaliseerde prostaatkanker.
• De ervaringen en wensen met betrekking
tot (het bespreekbaar maken van) intimiteit
en seksualiteit zijn divers: ‘one size does
not fit all’.

Goede
voorlichting en
ondersteuning
door artsen en
verpleegkundigen kan
een belangrijk
verschil
maken
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Maak
problemen op
het gebied
van intimiteit
en seksualiteit
bespreekbaar

Goed nieuws
Het onderzoek bevat ook goed nieuws.
Het cijfer voor de onderlinge relatie tussen
donateur en partner blijft stabiel op een
hoog niveau. De communicatie over
intimiteit, seksualiteit en de gevolgen van
prostaatkanker verloopt bij de meerderheid
van partners ‘voldoende’ of ‘goed’.
Communicatie speelt een belangrijke rol
bij het vinden van een nieuwe balans in de
relatie en het omgaan met veranderingen
op het gebied van intimiteit en seksualiteit.
Goede voorlichting en ondersteuning
door artsen en verpleegkundigen kan een
belangrijk verschil maken. Donateurs die
‘matig’ of ‘slecht’ zijn voorgelicht door
hun arts geven een beduidend lager cijfer
voor intimiteit, seksualiteit, lichamelijke
gesteldheid en hun kwaliteit van leven.

Aanbeveling voor mannen met
prostaatkanker:
• Maak problemen op het gebied van
intimiteit en seksualiteit bespreekbaar,
zowel met uw partner als met artsen en
verpleegkundigen. Als het onderwerp
niet door de ander ter sprake wordt
gebracht, neem dan zelf het initiatief.
• ‘Maak het bespreekbaar en geef alle
oplossingen een kans. En ja je moet ook
dingen voor jezelf overwinnen en een
beetje doorzetten.’ (citaat donateur)
Hoe artsen en verpleegkundigen u
hierbij kunnen helpen:
• Door de (mogelijke) veranderingen/
problemen op het gebied van intimiteit
en seksualiteit bij prostaatkanker
bespreekbaar te maken.
• Met voorlichting en begeleiding op
verschillende momenten (voorafgaand
aan de behandeling aanstippen, tijdens
en na afloop seksualiteit en intimiteit
benoemen en van man/partner laten
afhangen welke behoefte er is).
• Met duidelijke en kwalitatief goede
inhoudelijke voorlichting, waarbij er
gebruik wordt gemaakt van diverse
vormen van informatievoorziening:
lotgenotencontact, mondelinge en
schriftelijke voorlichting.
• Aandacht voor de wensen en behoeften
van de partner en haar/hem te betrekken
bij de informatievoorziening

De onderzoeksgroep
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Donateurs en hun partners hebben in
een vroeg stadium behoefte aan eerlijke
informatie over de bijwerkingen. Dit kan
zowel mondelinge als schriftelijk, maar
ook via lotgenotencontact. Verder is
aandacht voor de partner in gesprekken
met zorgverleners gewenst. Of zoals
een partner het treffend verwoordde:
‘Seksualiteit is een niet besproken thema
geweest bij de behandeling van mijn
man. Voor ons is dit erg belangrijk in onze
relatie. Het zou mooi zijn dat hier meer
aandacht voor kwam.’
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Het volledige onderzoeksrapport
‘Prostaatkanker verstoort intimiteit en
seksualiteit: maak het bespreekbaar!’
H.M. de Vocht, M.E.M. den Ouden en
M.N. Keurhorst is te downloaden op de
website van ProstaatKankerStichting.nl of
kan worden opgevraagd bij het secretariaat
van ProstaatKankerStichting.nl. n

Seks blijkt nog steeds
onvoldoende besproken
te worden binnen de
gezondheidszorg

20 jaar 						

prostaatonderzoek!

Wim de Kort

Mijn vader, bij hem was de blaas verwijderd en had prostaatkanker, was
de aanleiding om in 1995 contact op te nemen met mijn huisarts, ik
was toen 55 jaar. Deze stuurde mij door naar de uroloog. Er werd niets
gevonden. Daarna werd jaarlijks de PSA gecontroleerd.

Was dit slijtage
of een tumor?

In 2003 steeg de PSA, er werden biopten genomen, in 2010 was er reden
om opnieuw te biopteren. Tijdens de bespreking over de uitslag stelde de
uroloog voor dat wanneer er opnieuw aanleiding zou zijn tot biopteren om dan de
PCA-3 test te doen. Maar na een sterke stijging van de PSA in 2013 werd een PCA-3 test
door de uroloog afgeraden. In de biopten werd opnieuw geen prostaatkanker gevonden.
De PSA was 16
Wanneer de PSA zou stijgen boven 13 zou er een MRI-scan worden gemaakt en biopten
genomen d.m.v. een echo. In mei 2015 is dit in het Erasmus Medisch Centrum uitgevoerd,
de PSA was 16, binnen de prostaat werd prostaatkanker gevonden, Gleasonscore 7.
Op de MRI-scan waren er ook 2 plekjes zichtbaar op de rugwervels 4 en 5. Een botscan
moest uitsluitsel geven of dit slijtage was of een tumor.
Eind augustus werd de uitslag besproken met de uroloog en de radioloog, onduidelijk
was wat de oorzaak kon zijn, ook kon niet vastgesteld worden of er metastasen aanwezig
waren. Een gericht MRI-onderzoek was noodzakelijk, een nieuwe periode van afwachten
begon. We hoopten het traject van onderzoek af te sluiten en inzicht te krijgen in de
behandelingsmogelijkheden. Het gesprek met de uroloog en urologisch-oncologie
verpleegkundige verliep zeer emotioneel, ik twijfelde aan mijzelf, na 16 weken
was er nog geen uitslag.
Klankbord
Ik zocht een klankbord, ik stuurde een mail naar het Lotgenotencontact
van de PKS, heel snel werd ik teruggebeld. Dit gesprek motiveerde me
om verder te gaan. Die dag ben ik donateur geworden en ontving snel het
Prostaatkankerlogboek. Na het lezen van de relevante hoofdstukken en een
gesprek met iemand van de Lotgenotentelefoon ontstond er ruimte in mijn
hoofd. De vechtlust kwam terug.

Het gesprek
met de uroloog
verliep zeer
emotioneel

De uitslag over de wervels kwam op 14 september, geen uitzaaiingen gevonden.
Dat drong pas goed tot mij door nadat we onze dochters hiervan op de hoogte hadden
gesteld. In hetzelfde gesprek kwam de uroloog terug op het vorige gesprek: ‘Waarom ik
zo agressief met hem communiceerde?’. Ik vertelde wat ik had ervaren tijdens het intake
gesprek. Zijn welgemeende reactie: ‘Ik heb vandaag weer wat geleerd’. We hebben
afgesproken met een schone lei verder te gaan. Ik had mijn probleem eerder bespreekbaar
moeten maken. Dank aan het Lotgenotencontact, de uroloog en mijn vrouw, zij was een
onmisbaar klankbord. n
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Willen de consultants on
OPROEP TOT DEELNAME AAN MR ANTENNA, EEN ONLINE CONSULTING
Wat hieraan vooraf ging:
Mr. Magazine / Mr. Manual
Ruim anderhalf jaar geleden verschenen
een magazine en een werkboek voor
mannen met gevorderde prostaatkanker
en hun omgeving, ‘Mr Magazine & Mr
Manual’.

Janssen
laat
zich graag
adviseren
door
een
selecte
groep
consultants.
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om met behulp van verhalen juist dit soort
zaken waarmee mannen met gevorderde
prostaatkanker te maken kunnen krijgen,
beter bespreekbaar te maken. Het kan dan

Dit project streefde ernaar (en nog)
patiënten en hun omgeving zo goed
mogelijk te informeren en ondersteunen in
hun leven met gevorderde prostaatkanker
en kwam tot stand in een samenwerking
tussen medicijnfabrikant Janssen en
ProstaatKankerStichting.nl.
Het heeft dus een heel andere
insteek dan bijvoorbeeld het
PROSTAATKANKERLOGBOEK, wat een
totaaloverzicht pleegt te bieden van
alles wat een patiënt tegen kan komen
bij de diagnostiek en (ondersteunende)
behandelingen rond prostaatkanker.
Als je de diagnose uitgezaaide
prostaatkanker hebt gekregen, breekt er
een onzekere tijd aan. Hoe je zult reageren,
is heel persoonlijk. Het is vrij normaal dat
de diagnose emoties bij je losmaakt en
deze emoties zijn bij iedereen anders.
Er zullen veel vragen in je opkomen.
Misschien moet je een keuze maken over
de behandeling die je kunt volgen of wil je
alles weten over de mogelijkheden die er
zijn. Maar ook kan het belangrijk zijn een
aantal zaken in je leven (beter) te regelen.
Of je realiseert je dat je in de toekomst
misschien meer hulp nodig kunt hebben.
Maar waar haal je die vandaan? De
hoofdvraag is hoe je zo optimaal mogelijk
kunt leven na een diagnose waarbij het
voor je omgeving moeilijk in te schatten is
wat die met je doet.
Mr. Magazine was en is als blad bedoeld
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gaan om zaken die betrekking hebben
op de relatie met bijvoorbeeld je
arts, maar ook kan het gaan om meer
persoonlijke relaties en emoties.
Vervolgens biedt het werkboek
Mr. Manual handvatten en praktische
tips om grip op je situatie te krijgen
daar waar je die behoefte ervaart, om je
ondersteuning te organiseren en om een
goede samenwerking met je zorgteam te
bewerkstelligen.

nder u alstublieft opstaan?
BOARD VOOR EN DOOR MANNEN MET PROSTAATKANKER
Sommigen van u zullen het project kennen,
en voor degenen die er nog niet mee
bekend zijn: het is integraal te downloaden
via www.misterantenna.nl
Nu een oproep voor Mr. Antenna:
want wie weet het nu eigenlijk beter?
De patiënt!
Inmiddels is er veel ervaring opgedaan met
deze materialen en het enorme succes heeft
Janssen doen
besluiten tot een
opvolger. Maar…
wàt zou dan de
beste insteek
zijn?
Is er behoefte
aan een
Mrs. Magazine
misschien?
Of zitten
de hiaten
bijvoorbeeld
bij het moeilijk
(vinden van
informatie
over) mee
kunnen doen
aan klinische
onderzoeken?
Is er behoefte
aan meer
richtsnoeren
voor een
gelijkwaardig
gesprek met de
behandelaar? Zo ja, hóe dan? Of is er al
lang voldoende informatie en moeten
we totaal andere zaken ontwikkelen als
we de patiënt zo goed mogelijk willen
ondersteunen?
Janssen laat zich graag adviseren door een
selecte groep consultants.

Via een online Consulting Board* willen
we graag gedurende een afgebakende
periode (maximaal 4 maanden, begin 2016
de aftrap) met prostaatkankerpatiënten
ideeën uitwisselen, gezamenlijk ‘hardop
denken en discussiëren’ en op die manier
komen tot een Patient Support Strategy
Guide. Diegenen die het bèste weten wat
relevant is voor patiënten letterlijk ‘een kijkje
in de keuken bij Janssen’ geven, dat is het
grondbeginsel.
Alle deelnemende consultants worden
(desgewenst) co-auteur van deze gids,
waarvan wij hopen dat zij van enorme
waarde zal zijn bij het ontwikkelen van
toekomstige materialen en support
voor patiënten. Daarnaast krijgen de
deelnemende consultants de mogelijkheid
zelf thema’s en Meet The Experts (online en
eventueel offline) te agenderen gedurende
deze 4 maanden. n
Hoe doet u mee?
Heeft u interesse om mee te doen aan dit
project en tijdelijk in de rol van adviseur van
Janssen te stappen?
En heeft u (eventueel via iemand in uw
omgeving) regelmatig toegang tot internet
via de computer, Android telefoon of
IPhone?
Meld u zelf dan nu aan via
https://start.insites.eu/patient-consulting
.board of neemt u voor meer informatie
contact op met Silvia Bakkers (Patient
Advocate Janssen), 06-20006052.

*) Janssen wordt voor Mr. Antenna technisch
ondersteund door InSites (http://www.insitesconsulting.com/). InSites verplicht zich alle
persoonlijke gegevens van deelnemers aan
projecten confidentieel te behandelen. Janssen
krijgt deze dus niet. Dit is ook beschreven in de
privacy policy: http://www.insites-consulting.
com/privacy/english.
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Handige weefsel
markers op komst
Wim Nak

Wat zou er wel fijn zijn voor toekomstige
prostaatkanker patiënten?
Nou, bijvoorbeeld dat je aan de biopten
al zou kunnen aflezen welke behandeling
voor jouw type kanker het meest
geschikt is. Of dat je aan de biopten
al kunt zien of de kanker ondanks
een operatie later toch weer zal gaan
terugkomen.
Toekomstmuziek? Jawel, maar het komt al
dichterbij.
Dr. Marije Hoogland
tussen haar paranimfen
Esther Verhoef en
Hester Hoogland

Haar onderzoek
is gericht op
het vinden
van geschikte
weefsel
markers die
meer vertellen
over type
kanker
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Op 28 oktober 2015 is Dr. Marije Hoogland
gepromoveerd op een proefschrift over
haar onderzoek dat gericht is op het
vinden van geschikte weefsel markers
die meer vertellen over type kanker en
hoe die kanker zich in de toekomst zal
ontwikkelen, dan slechts de Gleason score
die nu nog alleen bepalend is. Vooral
in het grensgebied Gleason score 3 + 3
(laaggradig) dan wel 3 + 4 (hooggradig)
is de beoordeling door de patholoog nu
eenmaal lichtelijk subjectief. Met het risico
dat soms niet de feitelijk meest geschikte
behandeling volgt.
Uitgebreide test
Voor het zoeken naar bruikbare weefsel
markers wordt in eerste instantie het
weefsel van uitgenomen prostaten
gebruikt. Een daarin gevonden marker
moet vervolgens uitgebreid worden
getest. En tenslotte, wanneer er met
die marker een echt bruikbare indicatie
wordt verkregen, dan moet nog worden
onderzocht of die indicatie ook in biopten
weefsel zichtbaar is. Het voor het stellen
van de diagnose afgenomen biopten
weefsel is nu eenmaal veel kleiner in
omvang en beslist ook verser.
Dat onderzoek in biopten is wel lastiger.
Immers, van jaren geleden uitgenomen
prostaten is al bekend hoe de verdere
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ziektegeschiedenis van de patiënt is
verlopen. Daar kun je dus direct conclusies
aan verbinden. Maar bij verse biopten zit er
niet anders op dan te wachten tot de tijd
heeft geleerd hoe het die patiënt vergaan
is. Het vergelijkend onderzoek is al wel
gedaan op weefsel van oudere biopten
uit het archief. En dan blijkt bijvoorbeeld
dat twee markers, die bij uitgenomen
prostaten een goede indicatie geven,
totaal niet werken in biopten weefsel.
Helaas.
Tumorstamcellen
Marije Hoogland heeft ook meer speciaal
naar tumorstamcellen gekeken. In elke
prostaat zit een klein
deel tumorstamcellen,
Wat zie je met
die veel agressiever
die markers?
zijn dan de gewone
doorsnee uitgerijpte
PSA-producerende
cel. Aan de hand van dit tumorstamcel
onderzoek op 481 uitgenomen prostaten
heeft zij drie wellicht bruikbare markers
gevonden. Wat zie je met die markers?
De marker α6-Integrine indiceert een
niet agressieve tumor met laag PSA,
lage Gleason en lage stadiering. Geen
behandeling nodig dus, anders dan Active
Surveillance. De marker HELLS werkt bij
hoge Gleason scores en is voorspellend
voor de kans op een recidief. De derde
marker, ZIC5 manifesteert zich eveneens
bij hogere Gleason scores.
Naar de opvatting van Dr. Hoogland is
een combinatie van deze 3 markers heel
nuttig om de besluitvorming over de te
volgen behandeling te ondersteunen.
Het gebruik van die combinatie naast de
Gleasonscore wordt thans al onderzocht op
nieuw af te nemen biopten en kan dus in
de komende jaren hopelijk tot meer inzicht
en nauwkeuriger behandeling gaan leiden.
Mooi toch, voor volgende prostaatkanker
patiënten! n

Achter de schermen

Wim Nak

Uit onze prostaat kan weefsel worden
verwijderd. Bij een biopsie om te kijken of
er al dan niet sprake is van kanker. Bij een
TURP om het plassen te verbeteren. En
bij een prostatectomie wordt de gehele
prostaat verwijderd.
Wat gebeurt er nu eigenlijk met dit weefsel?
Hoe gaat men daarmee om? De redactie
mocht een kijkje nemen achter de schermen
van het Erasmus MC in Rotterdam.
Dr. Peter Riegman is daar ondermeer hoofd
van de weefselbank. Hij is zelf moleculair
bioloog, maar zeer direct betrokken bij het
werk van de patholoog. Peter Riegman
houdt van zijn vak en vertelt bijzonder
enthousiast over wat er met onze weefsels
gebeurt en laat uitgebreid zien hoe dat
allemaal in zijn werk gaat.
Er zijn twee basisfuncties. Een, de bijdrage
van de patholoog aan het stellen van de
diagnose (voor alleen één patiënt). En twee,
het op aanvraag beschikbaar kunnen stellen
van geselecteerde weefsels voor medisch
onderzoek (in het belang van alle patiënten
dus).
Patholoog en diagnose
Van elk stukje weefsel dat mogelijk kanker

bevat wordt eerst een ‘blok’
gemaakt om er daarna
een ‘coupe’ van te maken
die de patholoog onder
de microscoop kan gaan
beoordelen. Wat houden
deze ‘vaktermen’ in?

Peter Riegman

Een blok maakt men als volgt. Het stukje
weefsel wordt in een soort cassette
gelegd en geconserveerd door deze in de
formaline te leggen gedurende minimaal
24 uur. Na een automatische bewerking
wordt het weefsel met de cassette op een
mal geplaatst en vervolgens met warme
paraffine vol gegoten, waardoor het stukje
weefsel geheel wordt ingekapseld. Na
afkoeling kan het blok paraffine, met het
weefsel daarin, uit de mal genomen worden
en bij kamertemperatuur bewaard blijven.
De coupe wordt gemaakt van een uiterst
dun plakje dat gesneden wordt uit het
blok met een speciaal daarvoor ontworpen
snijmachine. Zo ongeveer als de slager
dat doet, maar dan veel
fijner. Het oppervlak van
De patholoog
het blok wordt eerst vlak
draagt bij aan
geschaafd. Daarna worden
stellen van de
er flinterdunne plakjes van
gesneden, slechts 4 micron
diagnose
dik (0,004 mm dun dus).

het
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Achter de schermen
De Gleason
score wordt
door de
patholoog
toegekend

Prostaatbiopt met
200 x vergroting
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daarvan een stukje van 1 cc bewaard.
De blokjes en plaatjes worden bij
kamertemperatuur bewaard. De overige
weefsels gaan de diepvriezer in. Bij 196
graden onder nul! Zo blijft het materiaal
heel erg lang bruikbaar.

Snijden van 4 micron dunne plakjes voor de
coupe

Die plakjes gaan in een geprepareerd
waterbad. Met een glaasje wordt elk plakje
afzonderlijk eruit geschept, zodanig dat het
weefsel meteen vlak op het glaasje komt
te liggen. Dit glaasje wordt in een kleurbad
gelegd, opdat de cellen meer contrast
krijgen en daardoor beter onderscheiden
kunnen worden onder de microscoop. Na
droging is de ‘coupe’ klaar.
Deze coupe gaat naar de patholoog, die
er dan de Gleason score aan toekent.
Daarna kan de coupe bewaard worden.
Net als het blok bij kamertemperatuur in
het pathologie archief. Voor het eventueel
herhalen van de beoordeling of voor nader
onderzoek.
Dat bewaren is zelfs wettelijk verplicht.
De administratie rond het wegnemen
van het weefsel en de beoordeling ervan
moeten volgens de Nederlandse wet 40
jaar (!) bewaard blijven. Dat geldt zowel
voor de plaatjes als voor het blok waar de
plaatjes vanaf gekomen zijn. De Universitair
Medische Centra gaan daarin nog een
stap verder, het materiaal moet daar wel
zo’n 100 jaar bewaard blijven, want het
kan mogelijk altijd nog van nut zijn bij
toekomstige medische onderzoekingen.
Weefselbank
Al dit te bewaren ‘diagnose-materiaal’
kan door de weefselbank uitgegeven
worden voor medisch wetenschappelijk
onderzoek. Maar er komt ook ander
prostaatweefsel op de afdeling. Zoals uit
compleet weggenomen prostaten. En ook
door donoren voor medisch onderzoek
afgestaan weefsel. Bij voorkeur wordt
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Je hebt nu vast al wel begrepen dat het
hier om hele grote getallen gaat. Er komen
in het Erasmus MC weliswaar elk jaar
slechts zo’n 500 patiënten waarvan biopten
genomen worden ter beoordeling door
de patholoog, goed voor zo rond 5.000
blokjes, maar er zijn meer ziektes dan
alleen prostaatkanker…… Jaarlijks komen
er in het pathologie archief zo’n 160.000
blokjes en coupes bij! In Rotterdam
liggen er momenteel zo’n 3 mln. blokjes
opgeslagen. In geheel Nederland zijn dat
er geschat zelfs 60 mln.!
Dat bewaren is aan heel
strikte regels gebonden.
In Rotterdam
Vanwege de kwaliteit
liggen zo’n 3
en de bescherming
van het weefsel, maar
mln. blokjes
ook in verband met
opgeslagen
privacy regelgeving.
De beroepsgroep
heeft daartoe in 2011
een gedragscode vastgelegd waaraan
weefselbanken zich houden. Ook
internationaal zijn toenaderingen gaande
om tot meer uniformiteit te komen.
Kosten en opbrengsten
Weefselbanken mogen geen winst
maken. Zo’n biobank is dan ook geen
aparte rechtspersoon. De weefselbank

Blokjes archief

Bij 196 graden
onder nul
worden de
weefsels
ingevroren

van Peter Riegman is integraal onderdeel
van het Erasmus MC. De kosten van het
opslaan vanwege de diagnose-functie
worden - globaal berekend - vergoed
door de zorgverzekeraars. De kosten
van het opslaan en beschikbaar maken
van weefsels voor medisch onderzoek
worden centraal vanuit het Erasmus MC
onderzoek ondersteund. Wat daarin niet
toereikend is wordt aan elk onderzoek
apart toegerekend. Dat houdt in dat de
onderzoeker dus met die kosten tevoren
rekening dient te houden bij het aanvragen
en verkrijgen van de vereiste subsidie om
het onderzoek te kunnen doen.

of hospital biobank samples’.
In dat artikel wordt de
weg gewezen naar hoe de
weefselbanken zouden kunnen
samenwerken. En waarom?
Vanwege het belang van
bredere en mogelijk betere
medische onderzoeken, waarvan de
uitkomsten van belang kunnen zijn om
alle toekomstige patiënten nog beter te
kunnen behandelen.

In de praktijk maakt een onderzoeker
bij een universitair medisch centrum
meestal slechts van de eigen weefselbank
gebruik. Er wordt wel samengewerkt in
landelijke projecten, zoals in het Parelsnoer
instituut (PSI) dat sinds 2007 de 8
universitair medische centra in Nederland
koppelt, maar niet alle ziektebeelden
zijn daarin al vertegenwoordigd. Om de
samenwerking nog verder te stimuleren
heeft Peter Riegman in juli 2015 een artikel
gepubliceerd in Science Translational
Medicine getiteld ‘Optimizing sharing

Peter Riegman wordt heel hartelijk bedankt
voor zijn bereidwilligheid om voor ons een
flinke tip van de sluier op te lichten. n

Zo zie je maar hoeveel er achter de
schermen gebeurt, waar de gemiddelde
patiënt geen weet van heeft………

Samen werken vanwege
het belang van bredere en
mogelijk betere medische
onderzoeken

PKS-regiovertegenwoordigers
denken mee
Het Martini Ziekenhuis te Groningen heeft de meest
geavanceerde Da Vinci operatierobot aangeschaft.
In eerste instantie voor de behandeling van
prostaatkanker. Door de goede verstandhouding
tussen de PKS en het Martini Ziekenhuis werden de
PKS Regiovertegenwoordigers betrokken bij dit besluit
en mochten hun 'zegje’ zeggen. De projectleiders: ‘we
hebben goed gebruik gemaakt van jullie deskundigheid
op dat terrein’.
Als vervolg op bovengenoemd initiatief is de PKS ook
betrokken bij het samenstellen van het Zorgpad
en is een voorlichtingsavond over dit onderwerp gepland
in januari 2016. Om alle huisartsen in de noordelijke
provincies te informeren ontvangen zij binnenkort de
Martini Wijzer.
De nieuwe Da Vinci robot van het Martini Ziekenhuis
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Blijft mCRPC
(uitgezaaide castratie
resistente prostaatkanker)
een dodelijke ziekte?
Chris Laarakker en Wim Nak

Bij ongeveer
een derde van
deze mannen
blijft de
prostaatkanker
niet definitief
weg

Op 9 september 2015 promoveerde
Dr. Robert J. van Soest in het Erasmus
mc te Rotterdam op zijn proefschrift met
als titel : ‘Taxanes and Novel Androgen
Receptor Targeted Agents in the
Management of Metastatic CastrationResistant Prostate Cancer’. De redactie
van Nieuws was daarbij, in de persoon
van Chris Laarakker en Wim Nak.

De promovendus Robert Van Soest (rechts) met
zijn paranimfen Linda van Soest en Rik Zijp

De titel zal wellicht voor veel van onze
lezers niet geheel begrijpelijk zijn. Vandaar
dat wij hieronder proberen om in gewone
patiënten taal duidelijk te maken wat
voor ons als patiënt van belang is aan dit
onderzoek.
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Wat is mCRPC?
Dat is uitgezaaide castratie resistente
prostaatkanker en uitsluitend daarover gaat
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het in dit proefschrift. Voor wie ook die
omschrijving nog niet helemaal duidelijk is
het volgende.
Fase 1. Een patiënt met prostaatkanker
wordt - als er niet langer afgewacht kan
worden - primair behandeld door bijv. de
prostaat operatief te verwijderen (al dan
niet met hulp van de robot) of door de
prostaat radioactief te bestralen, uitwendig
of inwendig (Brachy therapie). Bij ongeveer
een derde van deze mannen blijft daarna
de prostaatkanker niet definitief weg, die
komt terug helaas.
Fase 2. Na terugkeer van de prostaatkanker
(recidief) wordt de patiënt ‘gecastreerd’ om
de testosteron productie lam te leggen.
Testosteron doet de kankercellen groeien.
Dat castreren kan letterlijk, door operatief
de zaadballen weg te nemen, maar dat
kan ook chemisch, met medicijnen, veelal
hormoonpreparaten die het testosteron
doen verdwijnen of verminderen. Bij alle
patiënten zal daarna de prostaatkanker nog
terugkeren in de vorm van uitzaaiingen,
soms al snel, maar soms ook pas na heel
wat jaren.
Fase 3. Dan spreekt men van uitgezaaide
castratie resistente prostaatkanker
(mCRPC). Tot voor enkele jaren werd dan
standaard met chemo therapie behandeld.
Vaak docetaxel, soms cabazitaxel. En dat
zijn de ‘Taxanen’ waarover Van Soest het
in zijn proefschrift heeft. Er zijn echter
nog andere middelen bijgekomen, zoals
Abirateron en Enzalutamide, dat zijn de
op de androgeen receptoren gerichte

‘agents’, waar hij over schrijft. Androgeen
receptoren zijn de plekken waar testosteron
aangrijpt. Door die plekken te beïnvloeden
wordt de kankergroei geremd. Ook een
nucleaire behandeling met Radium 223
is aan de overige behandelingen nog als
mogelijke optie toegevoegd.
Onderlinge beïnvloeding
In het proefschrift wordt verslag gedaan
van onderzoekingen die nagaan in hoeverre
de verschillende behandelingen tegen
mCRPC elkaar beïnvloeden, of soms zelfs
tegenwerken. Dat is van belang om de
juiste volgorde van behandeling te kiezen
en om de meest ideale combinatie van
behandelingen te vinden.
Zo blijkt ondermeer dat voor iemand waarbij
de enzalutamide is uitgewerkt, verdere
behandeling met docetaxel ook niet veel
soelaas meer biedt, maar daarentegen een
behandeling met cabazitaxel juist nog wel.
Eerstelijns chemo
Ook blijkt uit zijn onderzoekswerk dat
patiënten met een oorspronkelijk hoge
Gleasonscore (7-10) het meeste baat hebben
bij een docetaxel behandeling (eerstelijns
chemo) zodra er sprake is van mCRPC. De
mediane overleving bedroeg voor hen 4,4
maanden tegenover 2,9 maanden voor de
gehele onderzoekspopulatie.
Hij heeft ook een goedkope bio marker
gevonden die voorspellende waarde heeft
m.b.t. de overlevingsduur van mCRPC
patiënten die met eerstelijns chemo worden
behandeld. Die marker wordt afgeleid
van de verhouding tussen neutrofielen en
lymfocyten in het bloed.
Hoe verder?
Ondanks alle nieuwe behandelmethoden en
onderzoekingen is mCRPC nog steeds een
dodelijke ziekte. Herstel is niet mogelijk.
Van Soest dringt er op aan om meer studies
te verrichten naar op de persoon van de
patiënt toegesneden behandelingen die
ervoor moeten gaan zorgen dat mCRPC
uiteindelijk verandert van een dodelijke in
een chronische ziekte. n

Subsidie voor het
beter gebruiken van
geneesmiddelen
bij gemetastaseerd
castratieresistent
prostaatkanker
Het Radboudumc heeft een subsidie
gekregen om uit te zoeken of eerder
en beter voorspeld kan worden hoe
mensen met prostaatkanker reageren
op de geneesmiddelen abirateron en
enzalutamide (REFINE). De subsidie is
toegekend door ZonMW in opdracht van
het ministerie van VWS.
Het REFINE-project moet ertoe leiden
dat patiënten met prostaatkanker de
optimale dosis en het meest effectieve
geneesmiddel krijgen. Daarmee voorkomen
we langdurige en ineffectieve behandeling.
Om dit te onderzoeken, meten we
een combinatie van farmacokinetische
(geneesmiddelblootstelling) en
farmacodynamische biomarkers
(circulerend tumor mRNA) op
verschillende momenten na start van de
behandeling in de pre-chemotherapie
setting. Daarnaast wordt onderzocht of
patiëntkarakteristieken van invloed zijn op
de geneesmiddelblootstelling.
Het REFINE onderzoek wordt uitgevoerd
door een multidisciplinair team vanuit het
Radboudumc, in nauwe samenwerking met
meerdere ziekenhuizen in Nederland. Een
vrijwilliger van ProstaatKankerStichting.nl
participeert in het onderzoek.

NOTEER VAST IN UW AGENDA:
Donateursdag 2016, vrijdag 17 juni van
12.00 uur tot 18.00 uur op het schip
SS Rotterdam te Rotterdam.
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Is de PSA wel van waarde?
Hoe je die vraag beantwoordt, dat
hangt af van het stadium waarin de
patiënt zich bevindt.
De PSA waarde is van groot belang bij
die groep patiënten die de primaire
behandeling al achter de rug hebben. De
prostaat is dan verwijderd of bestraald,
inwendig of uitwendig. Wanneer daarna
de PSA waarde meetbaar wordt, dan is dat
een signaal dat de kanker zich niet rustig
houdt.
Maar is de PSA waarde van even groot
belang voor active surveillance patiënten of
voor mensen die nog niet eens weten dat
ze prostaatkanker hebben?
Neen, moet op deze vraag het antwoord
luiden. Want de betrouwbaarheid van de
conclusies die aan de PSA waarde worden
gekoppeld laat ernstig te wensen over.
Immers:

• een te hoge PSA geeft lang niet altijd

• een lekker lage PSA geeft geen zekerheid
dat je kankervrij bent.

Veel medici hanteren desondanks de PSA
waarde als een essentieel instrument,
soms het enige zelfs! Maar niet alle artsen.
Zo is Dr. Saskia van der Meer in oktober
gepromoveerd op haar onderzoek aan het
Universitair Medisch Centrum Groningen.
Zij vindt dat het vrij zinloos is om zomaar
slechts de PSA test te doen, zonder rectaal
toucher en zonder uitgebreid overleg over
wat er aan de hand kan zijn en wat de
(keuze-)mogelijkheden zijn.
Zij is overduidelijk geen voorstander van
het eventueel screenen van de bevolking
met behulp van de PSA test. De uitslagen
daarvan zijn te discutabel. Overigens
kan de PSA test toch wel van nut zijn bij
een goed geïnformeerde patiënt, die er
voldoende uitleg bij krijgt. n

kanker aan en

Rectificatie AD artikel over second opinion.
Wim Nak

In ons magazine Nieuws van juni 2015
hebben wij uitgebreid aandacht besteed
aan het fenomeen second opinion.
Ongeveer tezelfdertijd is er een enquête
over second opinion gehouden onder
479 prostaatkanker patiënten en 210 rug
patiënten.
Over de resultaten van die enquête is
op 16 oktober 2015 een artikel in het
Algemeen Dagblad verschenen met als
kop: ‘Second opinion scheelt zomaar
duizenden euro’s’ met daaronder de
conclusie: ‘Patiënt vraagt nog te weinig
oordeel andere arts’.
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In dat artikel wordt ook Chris Laarakker
van ProstaatKankerStichting.nl geciteerd,
zie het krantenknipsel elders op deze
pagina. Maar hij werd helaas onjuist
geciteerd. Er is absoluut geen sprake van
dat Chris het niet vragen van een second
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opinion altijd zou zien als een gemiste
kans. Dat is aperte onzin. Een second
opinion vragen kan vaak nuttig zijn, maar
is zeker lang niet altijd nodig of
gewenst.
Ook de
ontwikkelde
keuzehulpen voor
prostaatkanker
kunnen de
patiënt (en zijn
behandelend arts)
van dienst zijn.
Overigens is uit
de antwoorden op
de enquêtevragen
wel een aardig
beeld
samen te stellen.
> lees verder op
pagina 43

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. Abtsweg 2-4, 010-2263991
Laurens Cadenza.
Oosterhagen 239, (010) 7535800
Santpoort, Kennemerland.
Wulverderlaan 51, (023) 8885367
Schiedam, De Boei.
Dam 30, 06-17854461
Sittard, Toon Hermanshuis.
Paardestraat 31, (046) 4516474
Spijkenisse, De Boei.
Zomerakker 415, 06-24243189
Steenwijk, Steenwijkerland.
J.H. Tromp Meestersstraat 25-27
06-27831118
Terneuzen, Steunpunt Terneuzen.
Diepenbrockstraat 22,
(0115) 618915
Tiel, Toon Hermans Huis Tiel
Lingedijk 58, (0344) 606459
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.
Dorpshuis Abbenbroek, Kerkplein
7, Zuidland, 06-81817422
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,
(038) 4246088
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Spelen met de robot
Voor de PKS waren aanwezig, Martin,
John, Rob en Willem

Bezoekers
konden
ook even
plaatsnemen
achter de
Da Vinci

In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam
werd vrijdag 18 september de ‘Dag van
de Urologie’ gehouden. De dag werd
goed bezocht.
De ‘Dag van de Urologie’ valt in de
‘Europese Week van de Urologie’,
deze week is een initiatief van de EAU
(European Association of Urology)
waarin aandacht wordt gevraagd
voor urologische- en oncologische
aandoeningen.
Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van
de ‘Coöperatie Zorg op Zuid’. Het werkt
intensief samen met het Ikazia Ziekenhuis,
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het
Spijkenisse Medisch Centrum. De urologen
van de vier ziekenhuizen doen dat in de
vorm van ‘Urologen Beneden de Maas’.
Zelf ‘besturen’
In de centrale hal van het ziekenhuis was
een ‘Da Vinci robot’ opgesteld.
Ervaren robotchirurgen demonstreerden
hoe de operatierobot ingezet wordt
voor urologische- en oncologische
aandoeningen. Bezoekers konden
ook even plaatsnemen achter het
bedieningspaneel van de robot. Natuurlijk
grepen wij ook onze kans zoals onze
regiobestuurder Rob Mol, die bijgestaan
door een operatieverpleegkundige de
demonstratie puzzel met de robot oploste.
Door dat men ook in de kunstbuik kon
kijken werd het vergrotings effect van de
Da Vinci zichtbaar gemaakt.
Met speciale videobrillen konden
bezoekers die niet achter het

bedieningspaneel zaten meekijken en
zagen hetzelfde scherpe beeld als de
robotchirurg tijdens een operatie.
Naast ProstaatKankerStichting.nl waren
ook medewerkers van de Stichting OOK
van het nabij gelegen inloophuis aanwezig.
Ook was er een oncologieverpleegkundige
van het ziekenhuis om de vele vragen van
bezoekers te beantwoorden.
Voor ons was het de kans om de PKS
onder de aandacht van de bezoekers te
brengen en de contacten met het medisch
personeel te verstevigen.
Veel belangstelling voor presentaties van
urologen
Veel geïnteresseerden waren er voor
de presentaties van urologen Sjoerd
Klaver en Melanie Gan, waarin de meest
voorkomende klachten, onderzoeken
en behandelingen bij prostaatkanker,
blaaskanker en nierkanker uitgebreid
werden besproken. n

Rob Mol achter de Da Vinci
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NOTEER VAST IN UW AGENDA:
Donateursdag 2016, vrijdag 17 juni van 12.00 uur tot 18.00 uur op het schip
SS Rotterdam te Rotterdam.
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Matinee
VieCuri
Ziekenhuis
Venlo in het
teken van
screening
Wim van Es, Regio Limburg

Zondag 1 november werd voor de 7e maal
het VieCuri matinee gehouden in het VieCuri
ziekenhuis in Venlo.
Twee keer per jaar organiseert VieCuri MC
de VieCuri Matinee. Een gratis toegankelijk
evenement waar het VieCuri MC inwoners uit
de regio wil laten zien wat het ziekenhuis naast
medische zorg nog meer te bieden heeft. Op
een interactieve manier werden thema’s zoals
gezondheid, wetenschap, zorg en andere
interessante onderwerpen behandeld.
Thema
Bij elke matinee
Het screening
wordt een thema
proces is
gekozen waarbij aan
nog volop in
de hand van lezingen,
ontwikkeling
informatiestands en
demonstraties de
aanwezigen worden
voorgelicht over onderwerpen die verband
houden met het thema. Deze matinee had als
thema ‘Een leven lang Screenen’.
Aan de hand van presentaties werden diverse
methodes van screening onder de aandacht
van de aanwezigen gebracht. Uroloog Dr Gilè
Yurdakul leidde de plenaire sessie waar een
aantal sprekers inging op screening.
In de introductie door huisarts Dr. Koen van
Wersch werd het onderwerp behandeld vanuit
de optiek van de huisarts. Voor- en nadelen van
screening werden uitgelegd.

Gerard van Kasteren, links en Bob Schouwenberg in de
PKS stand

Radioloog Dr. Heleen de Bruin gaf in haar
inleiding uitleg over de voortgang van het
bevolkingsonderzoek naar borstkanker.
Arts assistent mevr. Lian
van Meijel ging nader in op
het bevolkingsonderzoek
‘Een leven
darmkanker dat in 2014
Screenen’
van start ging. Wat in alle
inleidingen goed aan
de orde kwam is dat het
screening proces nog volop in ontwikkeling is en
de patiënt, zonodig samen met zijn arts, zelf zijn
afweging moet maken.
Tot slot hield Dhr. Leonard Bokhorst
promovendus/arts-assistent van het Erasmus
MC, een inleiding met als thema: PSA screening
prostaatkanker.
Dhr. Bokhorst zette in een heldere presentatie de
voor- en nadelen van PSA screening op een rij.

lang

Informatiestands
Na de presentaties was de mogelijkheid
om de informatiestands van de diverse
afdelingen van het Viecuri MC, verschillende
patiënten verenigingen en ondernemers
van de zorgboulevard te bezoeken. Ook
kon er een kijkje worden genomen in de
opblaasbare darm van de Maag Lever
Darmstichting. ProstaatKankerStichting.nl was
vertegenwoordigd met een informatiestand die
goed bezocht werd. De aanwezigen werden
uitgebreid voorzien van hapjes en drankjes en
werden getrakteerd op zang van
‘Ensemble Per Caso’.
Het was een zinvolle middag waarbij alle
inwoners/bezoekers kennis konden maken met
het ziekenhuis en zaken die normaal niet naar
buiten komen. n
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Auditorium MCL goed gevuld
Siebe Katsma,
regiovertegenwoordiger in Friesland.

Nieuwe
prostaatkankerpatiënten
ontvangen
een
overzichtelijke
ordner
met alle
relevante
informatie.

Dinsdagavond 13 oktober 2015 vond
in het Pieter Bonnema auditorium van
het Medisch Centrum Leeuwarden de
jaarlijkse informatieavond plaats over
prostaatkanker.
Het MCL is een ziekenhuis met een
adherentiegebied van ruim de noordelijke
helft van Friesland. Buiten het grote
ziekenhuis in Leeuwarden heeft het
MCL nog een vestiging in Harlingen (het
vroegere ziekenhuis Oranjeoord). Alle MCLspecialisten houden ook hier spreekuur.
De urologen van het MCL houden ook
spreekuur in het voormalige ziekenhuis
Sionsberg te Dokkum. Na het faillissement
van de Sionsberg faciliteren de nieuwe
eigenaars een afgeslankt medisch aanbod.
Er vinden geen ingrepen plaats en alle
verpleegafdelingen zijn gesloten.
Al sinds vele jaren bestaat er een
goede samenwerking tussen het MCL
en ProstaatKankerStichting.nl (PKS).
Het MCL verstrekt aan alle nieuwe
prostaatkankerpatiënten een overzichtelijke
ordner met alle relevante informatie.
Ondergetekende herinnert zich dat die
ordner ontstaan is uit een project van het
MCL met de voorloper van de PKS die toen
nog Stichting Contactgroep Prostaatkanker
heette en De Friesland Zorgverzekeraar.
Het MCL had alle nieuw gediagnostiseerde
prostaatkankerpatiënten van het afgelopen
jaar uitgenodigd, 89 personen hadden zich
aangemeld, veelal met partner. De 150
beschikbare plaatsen van het auditorium
waren daarmee goed bezet.
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Ook dit jaar weer was voldoende ruimte
ingepland voor een presentatie over de
PKS. Namens de PKS waren Ruth vd.
Hul, Jan Cuperus en ondergetekende als
regiovertegenwoordigers aanwezig. Naast
een inleiding door ondergetekende was het
vertonen van de PKS film met ondertiteling
een uitstekend middel om de PKS te
promoten.

Tijdens de avond belichtten de specialisten,
te weten: dhr. drs. W.H.de Munck Keizer
- uroloog, mw. dr. A.Slot - radiotherapeut
oncoloog en mw. dr. R.S.van Rijn - internist
oncoloog, elk vanuit hun eigen discipline
alles over prostaatkanker.
PKS film
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De informatietafel van de PKS met daarachter
Ruth vd. Hul.

De PKS had een tafel waarop het
informatiemateriaal was uitgestald.
Iedereen ontving een pakket met een editie
van ‘Nieuws’ en enkele folders van de PKS.
Onder het genot van een hapje en een
drankje was er voor, tijdens en na de
bijeenkomst ruime mogelijkheid om met
belangstellenden te praten. Dat leverde
een aantal positieve- en geanimeerde
gesprekken op. n

Prostaatkanker
met een lach en
een traan.
Gerard Dijkstra en Harm Heuvink,
regiovertegenwoordigers

Mw. Bootsma, dhr. Blankenburg en mw. Willems tijden
het beantwoorden van de ingeleverde vragen.

In het Vechtgenotenhuis (inloophuis)
in Ommen is op 10 november
i.s.m. de Saxenburgh Groep en
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) een
informatieavond gehouden met zowel ernst
als humor.

De voorlichting over de PKS werd verzorgd door
Gerard Dijkstra, hierbij werd ook de PKS film
vertoond.
Na de pauze werden de vragen die in de
pauze d.m.v. briefjes verzameld waren door de
specialisten beantwoord of nader uitgelegd.
In de open sfeer van de avond vertelde een
lotgenoot spontaan over zijn incontinentie
probleem dat onlangs is opgelost door het
plaatsen en gebruiken van de sfincterprothese.
Hij sprak ‘ik ben overgegaan van automaat naar
handbediening’.
Humor en mededogen
Het ’Theater van het Gedeelde
Er werd
leed’ besloot de avond met een
een traantje
voorstelling. Nicoline van de Beek
weggepinkt
speelde Anna van Spanje, haar
man heeft prostaatkanker met als
gevolg dat zij vol vragen zit. Met
veel humor, mededogen en inlevingsvermogen
schetste ze de moeizame weg, die haar Wim en
zij afgelegd hebben.
Haar verhaal maakte veel los bij de aanwezigen,
in de zaal werd soms even stevig in een
hand geknepen en hier en daar een traantje
weggepinkt. Na afloop was er een geweldig
applaus voor deze zeer herkenbare voorstelling
van Nicoline.

Dhr. Ab Veldhuis, vrijwilliger van het
Vechtgenotenhuis, verwelkomde de ruim 40
aanwezigen. Waarna Rina Willems, oncologie/
regieverpleegkundige en gespreksleidster van
de avond, de sprekers voorstelde, mw. A.M.J.
Bootsma (uroloog) en dhr. R. Blankenburgh
(internist oncoloog).
Mw. Bootsma hield met een power point
presentatie een helder verhaal over de prostaat
en over prostaatkanker. Zij sprak over de
verschillende manieren van behandeling.
Diverse vormen van medicatie
Hierna ging dhr. Blankenburg in op de niet
genezende behandelingen van prostaatkanker.
Hij liet beelden zien van verschillende scans en
scanvormen. Ook kwamen diverse vormen van
medicatie aan de orde.

Nicoline van de Beek speelt als Anna van Spanje

Later dan gepland kwam een einde aan deze
geslaagde avond waarop zeker een vervolg
komt. n
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VERTIKAAL
1. Oude lengtemaat 2. Onderricht 3. Paar, koppel 4. Slijtage 5. Ontvreemden 6. Vloeibaar maken 7. Bouwen met
stenen en specie 8. Onderdeel 9. Hiaat 10. Strijdgewoel 11. Tot poeder gemalen graan 12. Rivier in Utrecht
13. Mobiele Eenheid
Stuur uw oplossing van de puzzel vóór 16.11.2015 naar:
Marechausseevereniging,
Postbus
Stuur Redactie
uw oplossing
van de puzzel vóór 16.11.2015
naar: 157, 3440 AD Woerden
Of stuur
een e-mail naar puzzel@marechausseevereniging.nl
Redactie
Marechausseevereniging,
Postbus 157, 3440 AD Woerden

HORIZONTAAL
14. Voorbij, wegens 15. Afgemat 16. Eer 17. Zeden, gedragsregels 18. Knoeien 19. Italiaanse badplaats die bekend
Of stuur een e-mail naar puzzel@marechausseevereniging.nl
is van een wielerklassieker die start inVergeet
Milaanniet
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uwInadres
te vermelden want onder
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inzendingen
verloten 22. Eigentijds
23. Duivel, boze geest 24. Spraakorgaan
25.
Onverstandig
26.
Muzieknoot
wij niet
eenuw
Boncadeau
ter waarde
vanonder
25 euro!
Uit de goede
oplossingen
van de
Vergeet
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want
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inzendingen
verloten
puzzel
uit het vorige
nummer
wijUit
dede
heer
H. Damkot
uit Didam.
wij een
Boncadeau
ter waarde
vantrokken
25 euro!
goede
oplossingen
van de

VERTIKAAL
puzzel uit het vorige nummer trokken wij de heer H. Damkot uit Didam.
27. Uitgeput, niet meer voorradig 28. Marihuana 29. Sterke wijn uit de Dourovallei 30. Forse tegenslag 31. Bruin
vlekje op de huid 32. Aan lichaamsbeweging doen 33. Stenen constructie in een dierentuin 34. Stalen bekleding,
schild 35. Kwek, bek 36. Meeuwachtige vogel 37. Bed, vogelverblijf 38. Keurig, pas 39. Plus

Door PIPuzzels

Onder de goede
inzendingen
verloot de
12
23
redactie
3 VVV-bonnen
12
23 van € 10,-- per stuk.
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48. Leus
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52
50. Doel

52. Berg

HORIZONTAAL
40. Achter 41. Vochtig 42. Gereedschap 43. Vrees 44. Iemand die erkent niet te weten of God bestaat
45. Onvrijwillige beëindiging van een dienstverband 46. Soort grote kreeft 47. Door fel licht veroorzaakt probleem
met het gezichtsvermogen 48. Leus, korte reclamezin 49. Door Israël geannexeerd heuvelgebied 50. Doelpunt
51. Waterplant 52. Bergruimte in een bureau
Stuur uw oplossing van de puzzel voor 1 februari naar: ProstaatKankerStichting.nl, Tav Redactie Nieuws,
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht, Of e-mail naar: redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl
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Prijswinnaars puzzel Nieuws nr. 16: Gerard Dijkstra, Oosterhesselen, J.A.M. Renkers, Maastricht,
L. Jansen, Edam. De oplossing van de Nieuws puzzel nr. 16 luidde: Grensovergang
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Handboek
voor
overlevers
van kanker
Wim Nak

Dit boek van Jeroen Terlingen heeft als
kenmerkende ondertitel: ‘Een gids voor mensen
die vooruitkijken’. Het boek is voor het eerst
gepubliceerd in 2003 en in 2014 geheel herzien
in verband met alle ontwikkelingen in de
tussenliggende jaren.
Het boek is vooral
bestemd voor mensen
die kanker hebben of
daarvan ‘genezen’ zijn
en voor de mensen in
hun omgeving. Het boek
staat barstensvol adviezen
over hoe om te gaan met
kanker en de gevolgen daarvan, in allerlei vormen.
Vaak aan de hand van tientallen erin opgenomen
ervaringsverhalen. Maar verwacht geen adviezen
t.a.v. medische behandelingen of zo. Daarvoor
moet je bij de dokter zijn.

Kanker is
ontzettend
ingrijpend voor
patiënten en
hun naasten

Maar wanneer je worstelt met hoe je met (of na) je
kanker in het leven staat, of een patiënt in je eigen

42

omgeving wilt ondersteunen bij dat geworstel,
dan is dit boek een aanrader. n
In zijn voorwoord zegt Jeroen Terlingen
er ondermeer het volgende over.
Kanker is ontzettend ingrijpend voor patiënten
en hun naasten. Hopelijk is dit Handboek een
bron van inspiratie voor iedere overlever, die
beseft dat de ziekte ook kans biedt om te groeien:
als persoon en in kwaliteit van leven.

Voor diegenen die dit boek willen aanschaffen:
ISBN/EAN: 978-90-807678-9-8 en NUR-code: 863.

NOTEER VAST IN UW AGENDA:
Donateursdag 2016, vrijdag 17 juni van 12.00 uur tot 18.00 uur op het schip
SS Rotterdam te Rotterdam.
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VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN

WAAR

PLAATS

DATUM

TIJD

Inloopmiddag

De Gele Linde

Gouda

Elke woensdag

10.00/13.00

Inloophuis

Oude IJssel

Doetinchem

5 januari

14.00/16.00

Inloophuis

De Eik

Eindhoven

7 januari

14.00/16.00

Inloophuis

Inloophuis Honingraad

Breda

11 januari

14.00/16.00

Inloophuis

Helianthus

Dordrecht

14 januari

14.30/16.30

Inloophuis

De Cirkel

Helmond

18 januari

14.00/16.00

Inloophuis

Cabane

Utrecht

19 januari

13.30/15.30

Inloophuis

Toon Hermans Huis

Tiel

28 januari

10.00/12.00

Lotgenotencontact

Toon Hermans Huis

Roermond

28 januari

14.00/16.00

Lotgenotencontact

Langeland Ziekenhuis

Zoetermeer

28 januari

10.30

Inloopochtend

Bravis Ziekenhuis

Roosendaal

2 februari

10.00/12.00

Inloophuis

Oude IJssel

Doetinchem

2 februari

14.00/16.00

Inloophuis

De Eik

Eindhoven

4 februari

14.00/16.00

Lotgenotencontact

Inloophuis De Blauwe Anemoon

Gorinchem

5 februari

09.30/11.30

Inloophuis

Inloophuis Honingraad

Breda

8 februari

14.00/16.00

Inloophuis

Helianthus

Dordrecht

11 februari

14.30/16.30

Inloophuis

De Cirkel

Helmond

15 februari

14.00/16.00

Lotgenotencontact

Toon Hermans Huis

Roermond

25 februari

14.00/16.00

Inloophuis

Oude IJssel

Doetinchem

1 maart

14.00/16.00

Inloophuis

De Eik

Eindhoven

3 maart

14.00/16.00

Inloophuis

Helianthus

Dordrecht

11 maart

14.30/16.30

Inloophuis

Inloophuis Honingraad

Breda

14 maart

14.00/16.00

Inloophuis

Cabane

Utrecht

15 maart

13.30/15.30

Inloophuis

De Cirkel

Helmond

21 maart

14.00/16.00

Lotgenotencontact

Langeland Ziekenhuis

Zoetermeer

24 maart

10.30

Lotgenotencontact

Toon Hermans Huis

Roermond

31 maart

14.00/16.00

Inloophuis

Toon Hermans Huis

Tiel

31 maart

10.00/12.00

In voorbereiding			
Prostaatkanker, wat nu?

Inloophuis Toon

Waalwijk

24 februari

Lotgenotencontact

Inloophuis De Boei

Spijkenisse

februari 2016

Voorlichtingsavond

SMC

Spijkenisse

Voorlichtingsavond

ASZ, locatie Dordwijk

Dordrecht

6 april

vervolg van pagina 34
Het blijkt dat 70% aangeeft niet te weten hoe ze een second opinion kunnen aanvragen. Die moeten dan
Nieuws nummer 15 nog maar eens goed nalezen dan.
Ook blijkt dat de mensen die wel een second opinion hebben gekregen daar heel tevreden over zijn.
De belangrijkste redenen die zijn opgegeven om een second opinion aan te vragen zijn: bij twijfel (van
patiënt en/of arts) over welke behandeling het meest geschikt is, om de diagnose bevestigd te krijgen of
om medisch advies in te winnen.
Chris vindt dat hij slecht geciteerd is. Maar het citaat waarin hij zegt ‘dat veel patiënten geen second
opinion durven te vragen uit angst de relatie met de behandelend arts te beschadigen’, ja, dat klopt wel.
Maar die angst is ongegrond. Temeer daar, wat hij ook gezegd heeft, ‘ dat menig arts, wanneer het hemzelf
zou overkomen, dan zonodig een second opinion zou vragen voor zichzelf’. n
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