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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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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@
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Naast een grote informatiebank
waarin alles wat rechtstreeks of
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te maken heeft zijn ruim
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delen met lotgenoten.
Onder hen 3 partners voor
partneraangelegenheden.
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Kees van den Berg

Herziene locatie!!!

Meld je aan voor de

DONATEURSDAG
2016
Vrijdag 17 juni, van
12.00 uur tot
18.00 uur
Schouwburg
het Park in Hoorn.
Vul bijgesloten
uitnodigingskaart in

Nu de winter op zijn einde loopt en
de dagen weer langer worden, wil ik
jullie graag op de hoogte brengen
van de laatste ontwikkelingen binnen
ProstaatKankerStichting.nl.
Logboek
Met trots kunnen we melden dat
ProstaatKankerStichting.nl sinds januari
2016 beschikt over een geheel vernieuwde
uitgave van het Prostaatkankerlogboek.
Een team van vrijwilligers onder leiding van
oud voorzitter Pieter van Zanten heeft alles
op alles gezet om deze nieuwe uitgave
te realiseren. Samen met ons vernieuwde
foldermateriaal hebben we nu een volledige
lijn van voorlichting te bieden aan de
prostaatkankerpatiënten. Onze vrijwilligers
in de verschillende regio’s zijn momenteel
bezig alle ziekenhuizen en instanties te
voorzien van nieuw materiaal. Heeft u het
oude logboek in uw bezit en wilt u het
nieuwe graag ontvangen, stuur dan een mail
naar secretariaat@prostaatkankerstichting.nl.
Kwaliteit
Op het gebied van concentratie van zorg
valt op te merken dat de ziekenhuizen
ons steeds vaker benaderen om
vanuit het patiëntperspectief mee te
denken bij hun plannen om onderlinge
samenwerkingsverbanden tot stand te
brengen en te verstevigen. Bij verschillende
zorgverzekeraars staat prostaatkanker als
belangrijk thema op de agenda om aan
de patiënten die vergoedingen te kunnen
bieden die ze nodig hebben.

prostaatkanker sneller geconstateerd
wordt en er eerder met behandelen
kan worden gestart. Ook vanuit diverse
wetenschappelijke onderzoeken komen er
naast de bekende hormoontherapieën meer
behandelmogelijkheden die het ziekteproces
vertragen.
Groei
Ook valt op dat de belangstelling voor het
werk van onze stichting toeneemt. Wekelijks
mogen we nieuwe donateurs verwelkomen.
Het aantal donateurs is inmiddels gestegen
tot zo’n 2.500. Daar zijn we blij mee want
zonder donateurs en onze ± 90 vrijwilligers
zou ProstaatKankerStichting.nl niet kunnen
bestaan.
Komende maanden wordt er gewerkt
aan een nieuwe website voor
ProstaatKankerStichting.nl. Deze website
wordt gemakkelijker vindbaar en de
informatie erin toegankelijker.
Verderop in deze uitgave van Nieuws kunt
u meer lezen over onze donateursdag
die dit jaar in juni wordt gehouden.
Deze zal onderdeel uitmaken van de
jaarlijkse bijeenkomst van Europa UOMO.
Uit vele Europese landen komen de
vertegenwoordigers van de verschillende
patiëntenorganisaties bijeen en we zijn er
trots op dat PKS dit jaar hun gastheer mag
zijn. Op vrijdag 17 juni heten wij u van harte
welkom in Schouwburg Het Park in Hoorn.

Kees van den Berg
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De verwachting is dat de komende jaren de
kwaliteit van de behandelingen verbetert
maar ook dat met behulp van de meest
moderne technologieën duidelijker en
sneller in beeld kan worden gebracht in welk
stadium de patiënt zich bevindt. Vanuit het
ministerie is er een werkgroep opgericht
die de mogelijkheden voor screening op
prostaatkanker onderzoekt. De verwachting
is dat er binnen een aantal jaren een
methode wordt gevonden waarbij agressieve
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Heb je pijn?

Praat erover, ook
met de dokter!
Wim Nak

Mannen weten niet wat pijn is. Dat
zeggen vrouwen die kinderen gebaard
hebben. Mannen moeten stoer zijn
en vooral niet kleinzerig. Dat denken
mannen zelf.
Met als gevolg dat veel mannen die
werkelijk pijn lijden daar niet genoeg
aandacht aan besteden en denken dat
het er nu eenmaal bij hoort. Jammer voor
hen. Want er kan veel aan pijnbestrijding
gedaan worden. Meer dan menigeen denkt
en ook meer dan sommige artsen denken.
Daarom is het van belang dat je erover
durft te praten, ook met je arts(en).
Een prostaatkanker
patiënt kan pijn
ondervinden. Van
de chemo of van de
uitzaaiingen in de
botten bijvoorbeeld.
En ja, dat hoort erbij,
helaas. Maar die pijn
kan in de meeste
gevallen verminderd
worden. Draaglijker
gemaakt met een
betere kwaliteit van
leven als gevolg.

Pijnladder
Maar als je niet aangeeft dat je pijn hebt,
dan zal de dokter er niet altijd naar vragen.
Door je pijn wel te benoemen kan de
dokter je vaak helpen. Want er is meer dan
alleen het paracetamolletje. Veel meer.
De WHO (wereld gezondheids organisatie)
kent een pijnladder die begint met
paracetamol (toch wel) en via de NSAID’s
oploopt naar zwakke opiaten en eindigt bij
sterke opiaten.
NSAID’s zijn niet specifieke
ontstekingsremmers. Ze werken ook
koortsverlagend en pijn verminderend.
De oudst bekende NSAID is aspirine, maar
er zijn er tegenwoordig veel meer. Als die
niet meer of onvoldoende werken, zelfs
bij hogere dosis, dan wordt overgestapt
naar opium achtige
medicijnen. Niet
deskundigen denken
helaas nogal eens
dat zodra je opium
moet gebruiken, dat
dan het einde al wel
in zicht zal zijn. Maar
dat hoeft helemaal
niet het geval te zijn.
Integendeel.

Schema achtergrondpijn

Een opiaat als morfine
kan prima helpen

Er zijn de
laatste jaren
goedwerkende middelen
ontwikkeld
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Er kan veel
aan pijnbestrijding
gedaan
worden

Heb je pijn?
Praat erover,
ook met de
dokter!

tegen de pijn. De dosis en de frequentie
ervan kunnen worden opgevoerd als de
pijn toch te heftig blijft. Het voordeel is dat
deze ook weer kunnen worden afgebouwd
wanneer de pijn draaglijker is geworden.
Totdat een niveau is bereikt van evenwicht
met de pijn zoals deze door je aandoening
wordt veroorzaakt. Hoe minder je ervan
gebruikt hoe minder last ook van de
bijwerkingen, zoals kans op verstopping
bijvoorbeeld.
Praat over je pijn
Als je tijdig over je pijn met je arts
praat, dan wordt je beslist geholpen
(door gebruik van de juiste medicijnen)
om je pijn te minimaliseren in een
soort evenwichtssituatie. En dat is toch
aantrekkelijker dan alleen maar op je
tanden bijten, nietwaar?
De aldus bestreden pijn wordt
achtergrondpijn genoemd. Er is ook nog
zogenoemde doorbraakpijn. Dat is de
pijn die je ondanks het bereikte evenwicht
extra voelt wanneer er iets bijzonders moet
gebeuren. Dat kan bijv. bij bedlegerigheid
de wasbeurt zijn, of de gang naar het toilet
of zo. Of bij een niet bedlegerige patiënt
het gaan wandelen of hoesten. Maar soms
kan ook zonder zichtbare aanleiding de
pijn opvlammen. Meestal duurt zo’n aanval
van doorbraakpijn niet zo erg lang, de pijn
komt snel maar wel heel hevig op, bereikt
binnen enkele minuten haar maximum en
zakt vervolgens binnen een uur weer af tot
het normale door medicijnen gereguleerde
achtergrondniveau.
Ook speciaal voor de bestrijding van
doorbraakpijn zijn er de laatste jaren
goedwerkende middelen ontwikkeld.
In verschillende vormen, afhankelijk van
wat de patiënt zelf nog kan, zoals pillen
voor onder je tong, sprays voor in je neus
en pleisters voor in je wang bijvoorbeeld.
Voor de bestrijding van je doorbraakpijn
zal de arts eveneens met een lage dosering
beginnen en de dosering opvoeren
naarmate het middel niet effectief genoeg
blijkt te zijn.
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Balans in pijnmanagement
Door erover te praten zoek je samen met
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je behandelaar als patiënt naar de voor
jou beste balans in het managen van
jouw pijn. Dat is altijd maatwerk. Wat jij
voelt en ervaart kan sterk afwijken van wat
een andere patiënt ervaart bij dezelfde
aandoening. Wees niet bang dat men je
een zeurkous vindt. Nee, jouw kwaliteit
van leven staat voorop en daar hebben
behandelaars alle begrip voor.
Elk ziekenhuis in Nederland is vanaf
2017 verplicht een palliatief team te
hebben ter begeleiding van patiënten
met een chronisch ziekteproces dat pijn
veroorzaakt. Vraag er zonodig je dokter
naar. Het palliatief team kan je waarschijnlijk
goed helpen en zodoende je dokter tijd
besparen.
Tot slot
Wie na het lezen van dit verhaal er meer
van wil weten, zou eens een kijkje kunnen
nemen op de website
www.pijnbijkanker.nl. Daar is heel wat
te vinden. Zoals de voor geneesheren
bedoelde uitspraak van Hippocrates, de
grondlegger van de westerse geneeskunde.
Vrij vertaald luidt deze : ‘genees soms,
behandel vaak en maak het altijd de patiënt
gemakkelijk’. n

Blue Ribbon,
een actieve club
Beide
organisaties
passen
goed bij
elkaar

Huib van Santen

Will Jansen

Wim Nak
Tijdens de donateursdag in oktober
werd een intensievere samenwerking
tussen onze PKS en Blue Ribbon bekend
gemaakt. Huib van Santen, de nieuwe
voorzitter van het Blue Ribbon bestuur,
vertelde ons toen van de plannen.
Om te vernemen hoe het nu met
Blue Ribbon gaat sprak de redactie met
Huib van Santen en Will Jansen, de PKS
vertegenwoordiger in het Blue Ribbon
bestuur.
Beide heren vinden dat de samenwerking
heel goed en vooral positief verloopt. Er is
veel enthousiasme en de plannen worden
in goed onderling vertrouwen voorbereid
en uitgevoerd. Beide organisaties passen
ook goed bij elkaar.

Immers, bij PKS wordt iemand pas
donateur nadat er bij hem prostaatkanker
is vastgesteld terwijl Blue Ribbon zich richt
op de man die nog geen patiënt is maar
het ooit nog wel zou kunnen worden,
als een van die andere 10.000 nieuwe
patiënten per jaar.
Huib: ‘Blue Ribbon wil zorgen dat
prostaatkanker niet langer een taboe is.
De ziekte moet bespreekbaar zijn. Zonder
valse schaamte. Mannen moeten bij
plasproblemen niet meer denken, oh dat
hoort bij het ouder worden. Blue Ribbon
wil bevorderen dat ze al eerder bij de
dokter aankloppen. Het is heel vervelend
als een man er moet achter komen dat
zijn prostaatkanker helaas al uitgezaaid
is wanneer hij voor het eerst de moed

7

heeft opgebracht er met de dokter over te
praten.’

Wanneer
de plasvlieg
niet meer
krachtig
geraakt
wordt,
raadpleeg
de dokter

Betere bewustwording
Will: ‘De PKS kan deuren openen, die
anders voor Blue Ribbon gesloten
blijven, bijv. bij inloophuizen of
voorlichtingsbijeenkomsten. En waar
de PKS maar weinig kan doen om te
voorkomen dat mannen pas in een te laat
stadium bij de dokter aankloppen, zal
Blue Ribbon daar wellicht wel een bijdrage
aan kunnen leveren, immers Blue Ribbon
maakt zich nadrukkelijk sterk voor betere
bewustwording van mannen met betrekking
tot prostaatkanker. En dat zal zeker helpen.’
Wat doet Blue Ribbon nu zoal? Huib: ‘We
hebben de “plasvlieg” geïntroduceerd,
er staan leuke filmpjes op Facebook en
YouTube. Er worden sponsoren geworven,
ondermeer voor een autorally voor
urologen, een ijshockey wedstrijd en meer
van dergelijke plannen.’
Al dit werk wordt gedaan door vrijwilligers,
net als bij de PKS. Er is in de voorbije
maanden al heel wat bereikt, maar er moet
veel meer nog gebeuren. Er moeten meer
acties komen. Enerzijds om prostaatkanker
onder ieders aandacht te brengen,
anderzijds om sponsorgelden te werven.
Want zonder geld gaat het ook bij
Blue Ribbon niet. Anders dan PKS kan
Blue Ribbon niet aankloppen bij KWF,
want dat fonds stelt geen geld beschikbaar
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voor preventie en bewustwording. Er kan
daar alleen geldelijke steun gevonden
worden ten bate van de reeds zieke
medemens.
Plasvlieg
Huib: ‘We vragen iedereen om de sticker
met de plasvlieg in het urinoir te plakken.
Op die sticker staat de tekst ‘blijf stralen’,
waarmee aangegeven wordt, dat wanneer
een man niet meer goed kan stralen, d.w.z.
de plasvlieg niet meer met een krachtige
straal raken kan, dat het dan tijd wordt de
dokter te raadplegen.’ De plasvlieg is te
koop door een donatie te doen op
NL66 INGB 0001 8776 32 t.n.v. de
Stichting Blue Ribbon onder vermelding
van het aantal gewenste plasvliegen.
Ze kosten € 5,00 per stuk.
Oproep voor steun
Ook u kunt Blue Ribbon helpen. Hoe?
Dat kan op vele manieren.
Zoals bijv. een idee voor een leuke
(sponsor-) actie aandragen (dat kan op
www.blue ribbon.nl), of zelf iets organiseren
met inschakeling van Blue Ribbon, of door
donateur te worden bijv.
U vindt het toch ook een goed doel om
via Blue Ribbon eraan mee te helpen dat
toekomstige lotgenoten al in een vroeg
stadium weten dat ze prostaatkanker
hebben en niet pas tot die ontdekking
komen nadat de kanker al is uitgezaaid? n

Danielle Pinedo en Enzo van Steenbergen

Rapport Psychosociale zorg moet onderdeel van behandeltraject zijn

Kankerpatiënt
krijgt niet genoeg
psychische zorg
Patiënten met een ernstige lichamelijke
ziekte, zoals kanker, krijgen vaak
niet de psychische zorg die ze nodig
hebben. Artsen die, bijvoorbeeld,
kanker behandelen hebben te weinig
tijd voor psychische hulp en zij
herkennen psychische problematiek
bovendien onvoldoende.
Dit staat in een kritisch rapport
over psychosociale zorg bij ernstige
lichamelijke aandoeningen, dat werd
gepubliceerd in opdracht van het
ministerie voor Volksgezondheid. De
onderzoekers constateren ook dat
onbekend is wat goede psychosociale
zorg inhoudt voor mensen met een
ernstige lichamelijke ziekte. Een
landelijke richtlijn daarover ontbreekt,
staat in het rapport.
Uit het rapport is op te maken dat
een grote groep kankerpatiënten niet
de juiste zorg krijgt. Ieder jaar krijgen
100.000 Nederlanders de diagnose
kanker.
Dertig procent van hen ervaart zulke
ernstige psychische problemen tijdens
of na de ziekte, dat gespecialiseerde
hulp nodig is. KWF Kankerbestrijding
stelt in een reactie ‘verheugd’ te zijn
over het rapport, omdat voor de eerste
keer duidelijk wordt dat psychosociale
zorg daadwerkelijk onderdeel moet
zijn van een behandeltraject voor
kankerpatiënten; ook wat betreft de
financiering.

Opvallend is dat in het rapport geen
aandacht wordt besteed aan een eerdere
noodkreet van KWF hierover. Enkele
maanden geleden had KWF kritiek op
minister Schippers (Zorg, WD), omdat
veel kankerpatiënten die kampten met
een ‘aanpassingsstoornis’ niet meer
konden rekenen op een vergoeding
van hun zorgverzekeraar als ze daarvoor
werden behandeld buiten het ziekenhuis.
In 2012 werd de aanpassingsstoornis uit
het basispakket gehaald;
KWF constateerde dit jaar dat daardoor
veel patiënten helemaal geen psychische
zorg krijgen. Het rapport gaat hier niet
op in; wel schrijven de onderzoekers
dat er ‘onduidelijkheden’ zijn in de
financiering van psychische zorg
voor kankerpatiënten. KWF noemt
het ‘verbazingwekkend’ dat er geen
aandacht voor de aanpassingsstoornis is
in het rapport.
Minister Schippers stelt in een
schriftelijke reactie dat de conclusies in
het rapport ‘duidelijk’ zijn: ‘Psychosociale
zorg is een onlosmakelijk onderdeel
van de behandeling van een ernstige
somatische aandoening. Ook wat betreft
financiering.’ De minister wil in gesprek
met belangenverenigingen om concrete
verbeteringen door te voeren. Dat gaat
KWF niet snel genoeg. De organisatie
wil dat patiënten die op dit moment
verstoken blijven van psychische zorg,
daar direct mee geholpen worden. n

GESPECIALISEERDE
HULP
Nodig voor eenderde
van kankerpatiënten

✓ 700.000 mensen in
Nederland leven met
en na kanker.

✓ 100.000 personen
per jaar krijgen de
diagnose kanker.

✓ 30 procent van de
kankerpatiënten heeft
gespecialiseerde
psychosociale zorg
nodig.
Bron: NRC Handelsblad van
29 oktober 2015
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Stijgend
De Ballen, vlnr Bas Wegman,
Richard de Boer
en Albert Buijs

Mijn PSA is weer
gedaald, mijn
opvliegers zijn
toegenomen

Geweldig
hoeveel
kinderen met
ons doel bezig
zijn

Richard de Boer

Na de slechte uitslag die ik beschreef in
het vorige NIEUWS magazine; stijgende
PSA, stijgend alkalisch fosfatase en
stijgende activiteit van mijn uitzaaiingen
in mijn hoge wervels, moest ik iets
ondernemen.
Ik zat op mijn werk weg te dromen.
Ja ik wilde wel werken, maar het lukte niet.
Ik keek vanachter mijn bureau uit over
Schiphol en zag de opstijgende en dalende
vliegtuigen, ik droomde weg en voordat ik
het wist had ik Alpe d’HuZes gegoogeld.
De inschrijving was net 5 dagen open.
Ik ben jong, ik wil wat en ik wil wat met
kankeronderzoek. Dat heb ik al 25 jaar
beroepsmatig gedaan, maar lukt me nu
niet altijd meer. Ik ga me inschrijven dacht
ik, en dat deed ik!
Geld inzamelen voor KWF
Vanaf die dag in november is er veel
veranderd; racefiets gekocht, kleding en
schoenen gekocht, medische sportkeuring
ondergaan, Alpe d’HuZes kleding gepast,
en naast de vele trainingen bovenal bezig
geweest met mijn twee maten Albert en
Bas om geld in te zamelen voor het KWF.
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Onze spontane actie om ons in te schrijven
onder de teamnaam ‘De Ballen’ heeft veel
losgemaakt bij ons, bij de mensen om ons
heen en bovenal bij mijn kinderen en mijn
vrouw. De emoties bij de vele mooie
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Emoties van Bal #1: ‘
Onder de indruk van alle positieve reacties, geheime
inzamelingsacties van leerlingen en ouders. Maar
ook leerlingen van jaren geleden die contact zoeken.
Onder de indruk van wat Alpe d’HuZes in algemene
zin allemaal losmaakt. Met ons Ballen team, werk,
thuis, maar ook merk ik dat ik zelf, tsja hoe zal ik
het zeggen, anders tegen dingen aan kijk? Er door
veranderd ben? In ieder geval heel erg gemotiveerd
ben en er geen enkel risico is dat die motivatie inzakt.
Ook ik ben heel emotioneel, dat wist ik eigenlijk al,
maar nu wordt dat ook voor mezelf duidelijker.’

donaties die we in levende lijve mogen
ontvangen zijn niet altijd makkelijk voor
onze kinderen, maar volgens mij ook nodig
op het pad van acceptatie en verwerking.
De dag na de inschrijving voor
Alpe d’HuZes ben ik begonnen met
enzalutamide en gelukkig werkt het;
mijn PSA is weer gedaald, mijn alkalisch
fosfatase is gedaald, mijn opvliegers zijn
toegenomen en
ik heb minder last
van lage rugpijn.
Gedurende de
nachten heb ik meer
gewrichtspijnen en ik
krijg sinds een week
misschien borsten en
ik krijg weer haar op
mijn hoofd. Allemaal
tekenen dat mijn
nog steeds ‘hoge’

testosteron, ondanks de orchidectomie van
een jaar geleden, nu toch echt wel onderdrukt
wordt.
Stapje meer doen
Trainen daarentegen is voor mij vechten tegen
de bierkaai omdat door de enzalutamide ook
mijn ‘mannelijke’ spierkracht afneemt.
Ik moet net een stapje meer doen om te
werken aan mijn spieropbouw. De fysio en de
vele fietstochtjes door weer en wind zullen er
echter voor zorgen dat ik die berg bedwing!
Een jaar met uitgezaaide prostaatkanker is
al emotioneel, maar meedoen aan
Alpe d’HuZes overstijgt alles. Wat een hoop
emoties ondergaan wij drieën door alle mooie,
lieve en aardige aanmoedigingen die wij
krijgen bij de donaties (en buiten de donaties
om)!
Het is werkelijk onbeschrijfelijk. De lagere
school van mijn kinderen die heel veel
geld binnen halen met statiegeld flessen,
de voetbalteams, de leerlingen van het
Luzac college Groningen. Dan is er nog een
fietstocht die twee van onze dochters gaan
ondernemen om geld in te zamelen, een
vriendengroep die nog eens een enorm
bedrag bij elkaar brengt, een aantal anonieme
donateurs die geweldige bedragen storten,
een dame van de fysio die haar hele buurt
is afgelopen om geld in te zamelen, een
vriend van me die een benefiet disco gaat
organiseren, twee andere vrienden die een
sponsorschaatstocht gaan ondernemen,
onbekende mensen die geld storten met
geweldige aanmoedigingen. Alle familieleden,
collega’s en vrienden die de mooiste
aanmoedigingen hebben met veelal de wat
kleinere bedragen.
Motivatie bij elke donatie
Het geld maakt helemaal niets meer uit, wat
een enorme boost hebben wij gekregen door
al deze steun. Geweldig hoeveel kinderen
met ons doel bezig zijn, leren over kanker,
kankeronderzoek en leren over het KWF.
Ik weet nog niet exact hoe ik al mijn emoties
van het afgelopen kwartaal zou moeten
omschrijven, maar mijn twee maten in het
team ‘De Ballen’ konden dat wel. Naast alle
mooie steun over e-mail/telefoon en zoals
vermeld bij iedere motivatie bij elke donatie
op onze Alpe d’HuZes site, vond ik het

Emoties van Bal #2:
‘Het bijzondere van Richard’s verhaal is de manier
waarop hij zijn situatie verwerkt. Hij blogt op een
manier, waarvan je leert dat je van allerlei grote
en kleine dingen in het leven kunt genieten, zelfs
als het tegen zit. Als klap op de vuurpijl om uit het
leven te halen wat er in zit heeft hij besloten om aan
Alpe d’HuZes mee te doen om een doel te hebben
ondanks de wetenschap dat hij 2 juni misschien niet
eens zal halen. Na mijn besluit om met hem mee
te gaan kwam er een enorme hoeveelheid energie
los. De drang om die berg op te gaan, de steun
van vele mensen, familie, kennissen en collega’s,
de gesprekken over deze actie geeft een enorme
boost, zo erg dat ik zelfs een beetje bang ben dat er
een gat komt als we de berg achter de rug hebben.’

volgende een van de aangrijpendste reacties
van een zoontje van een van onze donateurs,
wiens oma laatst overleed aan kanker, zei:
‘Mama, nu wil ik ook Alpe d’HuZes beklimmen,
voor oma’.
Onze tocht naar die berg wordt, is en blijft een
mooie en emotionele beleving. Qua trainingen
zijn we er nog niet, qua motivatie zijn we de
top al zes maal gepasseerd en de motivatie
stijgt bij iedere (financiële) ondersteuning. n

Meedoen
aan Alpe
d’HuZes
overstijgt
alles

Op de fiets tijdens de sportkeuring

Alpe d’HuZes site:
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/
deballen
Blog: rdeboer67.wordpress.com
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‘Doorbreek
de stilte’
rond symptomen
prostaatkanker
Veel mannen met prostaatkanker
zwijgen te lang over klachten die
erop kunnen wijzen dat hun ziekte
een nieuwe fase ingaat. Uitzaaiingen
naar andere weefsels worden dan
later dan nodig ontdekt, terwijl
snellere diagnoses meer behandelingen
mogelijk zouden maken. De wereldwijde campagne ‘Men who speak up’
helpt mannen met prostaatkanker de
stilte te doorbreken.

12

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | maart 2016 | nr. 18

In eerste instantie is prostaatkanker meestal
een langzaam voortschrijdende ziekte. In de
prostaat vermenigvuldigen kankercellen zich
doorgaans langzaam, en in de eerste ziektefase
ondervinden de meeste patiënten dan ook
weinig symptomen.
Dat verandert echter als kankercellen zich
buiten de prostaat beginnen te verspreiden.
Via nabijgelegen weefsels of lymfeklieren
reizen tumorcellen naar organen of botten
zoals de heupen, het bekken, de rug of het
dijbeen. Artsen spreken dan van ‘gevorderde’
prostaatkanker, met een slechtere prognose, die
(andere) behandelingen wenselijk maakt. Hoe
eerder deze diagnose wordt gesteld, hoe meer
behandelopties er nog zijn.
Een wereldwijde enquête onder mannen met
gevorderde prostaatkanker laat echter zien
dat velen te lang zwegen over belangrijke
symptomen, waardoor de diagnose onnodig
lang werd uitgesteld.
Pijnklachten soms genegeerd
De enquête werd afgelopen jaar
uitgevoerd door het onderzoeksbureau
Harris Poll. De opdracht kwam van een
internationaal samenwerkingsverband van
patiëntenorganisaties voor mannen met
prostaatkanker.
In totaal werden 867 mannen met
gevorderde prostaatkanker en 360 partners
of mantelzorgers, verspreid over tien landen
(waaronder Nederland), via telefoon of internet
ondervraagd. Het was de grootste enquête
onder deze patiëntengroep ooit.
Twee op de vijf ondervraagde patiënten zeiden
dat ze meer dan zeven maanden pijnklachten
hadden gehad voordat de diagnose ‘gevorderde
prostaatkanker’ was gesteld. Bijna de helft
(47 procent) van de patiënten zei pijnklachten
soms te negeren.
De ondervraagden gaven verschillende redenen
om niet te praten over verergerende klachten.
Drie op de vijf (57%) zagen pijn als iets dat
nu eenmaal hoort bij het ouder worden, 59%
zag het verband tussen de klachten en hun
kanker soms niet. Een op de drie (34%) voelde
zich minder flink als hij over pijn zou praten,
anderen geneerden zich voor hun arts – rond
prostaatkanker gelden nog steeds taboes.

De helft (50%) van de patiënten liet het stellen
van de belangrijkste medische vragen over aan
zijn partner of een andere mantelzorger. 1
Signalen
De klachten die de ondervraagde mannen met
gevorderde prostaatkanker het meest noemden
waren vermoeidheid (86%); gelokaliseerde pijn
(82%); algehele pijn (70%); gevoelloosheid of
zwakte (67%) en slaapproblemen (62%). Maar
ook andere klachten kunnen een signaal zijn
voor gevorderde prostaatkanker, zoals bloed
in de urine, plasproblemen, erectieklachten,
controleverlies over de blaas, moeite met
lopen of traplopen. 2, 3
De stilte doorbreken
Het kan net zo moeilijk zijn om te praten over
gezondheidsproblemen – vooral wanneer die
kankergerelateerd zijn of verband houden
met seksuele gezondheid – als ermee te
leven. Kanker, in het bijzonder soorten die
gebieden ‘onder de gordel’ betreffen, zoals
prostaatkanker, wordt in vele landen over de
hele wereld nog altijd beschouwd als een
taboeonderwerp. Maar het verbreken van het
stilzwijgen en het aanmoedigen om te praten
is zeer belangrijk voor het wegnemen van het
stigma, het vergroten van de bekendheid en
het verspreiden van voorlichting.4
Hoewel deze gesprekken over kanker niet
altijd gemakkelijk zijn, zijn ze wel belangrijk.
Vooral als het een gesprek tussen een man
met prostaatkanker en zijn arts betreft. Artsen
kunnen een belangrijke rol spelen bij het
beoordelen van hoe mannen zich voelen, maar
alleen als deze mannen openlijk praten over
hun symptomen en zorgen. Zulke gesprekken
op gang brengen is dan ook het doel van de
patiëntenorganisaties die betrokken zijn bij de
‘Men who speak up’ campagne. Die campagne
moet artsen, patiënten en mantelzorgers
helpen de stilte rond mogelijk belangrijke
symptomen te doorbreken, bijvoorbeeld door
met checklists en andere tips te werken aan een
openhartiger gesprek. Het onderzoek is tot nu
toe het grootste in zijn soort dat in deze opzet
gehouden is. De International Prostate Cancer
Coalition (IPCC) heeft de opdracht hiertoe
gegeven, met steun van Bayer. n

1
Prostate Cancer Symptoms Survey, global results 2015. 2 American Cancer Society. Prostate Cancer. http://www.cancer.org/acs/
groups/cid/documents/webcontent/003134-pdf.pdf. 3 Macmillan. Controlling Symptoms of Advanced Prostate Cancer.
http://macmillan.org.uk/Cancerinformation/Cancertypes/Prostate/Treatmentforadvancedprostatecancer/Controllingsymptoms.
aspx. Geraadpleegd op 6.4.2015. Oncology. Volume 14, nummer 1. 4 Globocan 2012:Estimated Cancer Incidence, Mortality and
Prevalence Worldwide in 2012. http://globocan.larc.fr/Paoes/fact_sheets.cancer.aspx. Geraadpleegd op 26.6.2015.
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Stress bij
Active
Surveillance
valt mee
Lionne Venderbos

Direct
ingrijpen
dan wel
een actief
afwachtend
beleid (AS)
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Wim Nak

Lionne Venderbos, Erasmus MC,
promoveerde op 2 december op haar
onderzoek naar de kwaliteit van leven
bij patiënten die voor Active Surveillance
(AS) kozen. Haar conclusie is dat mannen
die enige tijd in AS ‘zitten’ geen angst of
stress van hun keuze ondervinden. Dat is
goed nieuws. Reden voor de redactie om
er voor u nog wat extra aandacht aan te
besteden.
De pakweg 10.000 nieuwe patiënten per
jaar met prostaatkanker staan in overleg
met hun behandelaar voor de keus welke
behandeling het beste bij hen past. Direct
ingrijpen met opereren of bestralen, dan
wel een actief afwachtend beleid (AS).
In dat stadium, waarin iemand nog maar
pas weet dat hij prostaatkanker heeft,
wil de patiënt veelal zo snel mogelijk van
die kanker af. Ingrijpen dus. Maar dat
geeft ook risico’s van incontinentie en
impotentie. Daarom kun je als de kanker
klein is en niet agressief misschien beter
afwachten, afhankelijk van de persoon.
Zolang de kanker rustig blijft (en dat kan
best levenslang zijn!) dan hoeft er niets
anders te gebeuren dan goed opletten
bij de regelmatige controles. Wanneer
bij zo’n controle blijkt dat de kanker toch
wel agressiever wordt, dan is er nog niets
verloren en kan de behandelaar alsnog
ingrijpen.
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Sommige mannen kunnen die onzekerheid
niet aan en kiezen op voorhand voor
ingrijpen, maar veel mannen lopen liever
niet het risico op de bijwerkingen van het
ingrijpen en kiezen voor AS. Maar hoe
vergaat het die mannen dan verder?
Dat nu heeft Lionne Venderbos uitgezocht.
Onderzoek
In de periode mei 2007 – mei 2008 zijn
150 nieuwe prostaatkanker patiënten,
die voldeden aan de eisen om aan de
internationale PRIAS studie mee te doen,
uitgenodigd om in de komende
18 maanden hun ervaringen inzake stress,
ongerustheid en kwaliteit van leven vast te
leggen t.b.v. het onderzoek dat opgestart
was door dr. Roderick van den Bergh
en afgerond is door Lionne Venderbos.
Daar hebben 129 mannen positief op
gereageerd. Zij kregen vragenlijsten in te
vullen. En na 9 en 18 maanden nog een
keer.
In de loop van die 18 maanden verdwenen
er 57 van de 129 uit het onderzoek.
15 omdat ze de vragenlijst na 9 of 18
maanden niet invulden, 36 omdat ze niet
meer in de PRIAS studie pasten (ziekte
verergerd bijv.) en 6 omdat ze de spanning
niet meer aankonden en alsnog kozen voor
medisch ingrijpen.
Na 18 maanden bleven er dus nog 72
bruikbare vragenlijsten over, d.w.z. 56%

Hoe vergaat het die
mannen dan verder?
van de onderzoekspopulatie waarmee
begonnen was. Deze volhouders bleken na
18 maanden, vergeleken met hun situatie
op het moment dat zij met AS begonnen,
veelal minder stress te ondervinden, minder
onzekerheid te voelen en hadden niets aan
kwaliteit van leven ingeboet. Bovendien,
en dat is zeker opmerkelijk, bleken zij ook
minder stress en angst te ervaren dan
mannen die 18 maanden eerder wel een
operatie of bestraling hadden ondergaan.
Een beetje jammer is het wel dat dit
onderzoek niet verder is gegaan dan
18 maanden. Hoe zou het die mannen nu,
zo’n jaar of 6 later, vergaan zijn? Lionne
Venderbos zegt daarover dat er een
binnenkort af te ronden vervolgonderzoek
loopt. In die studie worden mannen die
5-10 jaar in AS ‘zitten’ qua welbevinden
vergeleken met mannen die 5-10 jaar
geleden prostatectomie hebben
ondergaan, met mannen die 5-10 jaar
geleden bestraald zijn en ook nog met
even oude mannen die geen
prostaatkanker hebben.
Conclusie
Het loont dus beslist om te wachten met
ingrijpen. Ruim de helftvan de in aanmerking komende onderzoekskandidaten
is 18 maanden later blij dat er met hun
prostaat nog niets gebeurd is en dat ze
rustig door kunnen gaan met het actief
volgen van hun (mogelijk blijvend) slapende
prostaatkanker.
Maar niet iedereen is daar psychisch
geschikt voor. Zo’n 5% van de mannen
kon dat toch niet aan. Overleg met de
arts hierover is heel
belangrijk.

Niets aan
kwaliteit van
leven
ingeboet

Gebruikers
bisfosfonaten
opgelet
Patiënten die met bisfosfonaten worden
behandeld (b.v. sommige patiënten met
hormoontherapie) dienen alert te zijn op
een (weliswaar zeldzaam) voorkomende
bijwerking. Het betreft de negatieve
effecten op botweefsel van het oor.
De waarschuwing komt van het College
ter Beoordeling van Geneesmiddelen.
Een fabrikant van bisfosfonaten heeft
de bijsluiter van het medicijn inmiddels
aangepast.

Inloophuis in
Leeuwarden
Sinds een jaar heeft Leeuwarden weer een
inloophuis voor (ex)kankerpatiënten.
Het adres van dit inloophuis
van de stichting Oncosupport is
Wijnhorsterstraat196, pal achter het
station.
Voor bezoek - in de huiskamer van een
fysiotherapiepraktijk - bent u daar elke
woensdag welkom van 15 tot 17 uur.
Ook kunt zich aansluiten bij een vaste
wandel- of loopgroep.
Verdere informatie over dit inloophuis:
www.stichtingoncosupport.nl

Toch lijkt het voorlopig
maar niet behandelen
van een niet agressieve,
traag groeiende vorm
van prostaatkanker voor
de meesten een goed begaanbare weg,
zonder veel stress, ondanks de wetenschap
dat zij met kanker in de prostaat leven. n
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Oproep

voor meer deelnemers
aan de
Probach studie
Wim Nak

In Nieuws nr.11 van juni 2014 vertelden wij uitgebreid over de Probach studie.
Deze Fase 3 studie heeft als doel om wetenschappelijk aan te tonen dat de
kans op bijwerkingen na externe bestraling kan worden gehalveerd. Hoe? Door
´gecombineerde´ bestraling toe te passen. D.w.z. van de standaard 35 behandelingen
worden er slechts 20 gegeven en daarna volgt inwendige bestraling (HDR of PDR
brachy) in slechts 2 of 3 ziekenhuisdagen. Ook nog minder belastend voor de patiënt
dus.
Medio 2013 is de studie gestart. Het doel is om 240 patiënten te onderzoeken, waarvan
de helft de normale behandeling ondergaat en de andere helft de gecombineerde
behandeling.
Dr. S. Al Uwini, de leider van het onderzoek, meldde ons onlangs dat er tot nu toe
110 deelnemers aan het onderzoek deelnemen. Er is dus behoefte aan meer kandidaten
voor deze studie. Naar verwachting zal deze studie tot voor de prostaatkanker patiënt
gunstige uitkomsten leiden, althans op grond van de bevindingen in de afgelopen 9 jaar
dat de gecombineerde bestraling al wordt toegepast.
Criteria
Om te kunnen deelnemen moet je aan enkele criteria voldoen, zoals : jonger dan
80 jaar en (nog) niet uitgezaaide prostaatkanker. En je moet bereid zijn om tot 5 jaar na
de behandeling af en toe vragenlijsten in te vullen, waarmee de kwaliteit van leven en
eventuele bijwerkingen gevolgd worden
Als je zelf wel wilt meedoen, of iemand kent die wellicht in aanmerkingkomt, dan is dat
mogelijk bij de volgende deelnemende centra:
Centrum																																				Lokale onderzoeker
Erasmus MC, Rotterdam				
				
				
				
S. Al Uwini (studie coördinator)
MAASTRO radiotherapeutisch Centrum, Maastricht
L. Lutgens
Amsterdam Medisch Centrum				 				
				
				
B. Pieters
RISO radiotherapeutisch Centrum, Deventer		
		
C. Hoekstra
ARTI radiotherapeutisch Centrum Arnhem 		
		
E. Schimmel
Radiotherapeutisch Centrum West, Den Haag		 		
H. de Jager
Isala Klinieken, Zwolle					
																				E. Wiegman
Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut, Vlissingen
V. Coen
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Neem dan s.v.p. contact op met het centrum waar jij het liefst wilt worden geholpen.
Om dan te overleggen hoe een en ander verder in zijn werk gaat. n
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Twee nieuwe
bloedtesten
Wim Nak

De ontwikkelingen staan niet stil. Gelukkig
maar. Bijna elke dag is er wel wat nieuws
te vermelden. Dat geeft hoop. Hoewel
behandelaars veelal terughoudend
(moeten) zijn bij het toepassen van al dat
nieuws.

Oncology’ wordt uiteengezet hoe de
onderzoekers van het Karolinska Institutet
in Stockholm (vandaar de naam STHLM)
een nieuwe bloedtest hebben ontwikkeld.
Deze test analyseert een combinatie
van zes eiwitmarkers, meer dan 200
genetische markers en de
reeds beschikbare patiënt
Een
gegevens. Bij 59.000 nog niet
eerder met prostaatkanker
bloedtest voor
gediagnosticeerde mannen
patiënten
tussen 50 en 69 jaar werden
met gevorderd
zowel de PSA test als de
STHLM3 test gedaan en de
prostaatkanker
resultaten daarvan zijn met
elkaar vergeleken.

De PSA meting is een veel
gebruikte bloedtest. Maar
voor de eerste diagnose van
twijfelachtige waarde. Bij een
hoge PSA denk je aan gevaar
(agressieve kanker). Maar
dat signaal is lang niet altijd
terecht. En omgekeerd geeft
lang niet elke agressieve
kanker een hoge PSA
waarde. Onderzoekers proberen al jaren
beter betrouwbare tests te vinden. Zowel
urine tests als bloedtests. Onderstaand wat
informatie over twee nieuwe bloedtesten
De STHLM3 test
In het december nummer van ‘The Lancet

Met de STHLM3 test kon het aantal
biopsieën met 30% verminderd worden
zonder dat de veiligheid van de patiënt in
gevaar kwam. Bovendien werden agressieve
kankers bij lage PSA waarden nu wel
gevonden. Een veelbelovende verbetering.
In Zweden is de STHLM3 test in maart 2016
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De PSA
meting is van
twijfelachtige
waarde

beschikbaar gekomen, de test moet in
andere landen nog worden gevalideerd.
Hopelijk is men daar in Nederland snel
mee!
Single CTC characterization
In de ‘Journal of Clinical Oncology’ van
januari wordt een andere nieuwe bloedtest
aangekondigd. Ditmaal een bloedtest die
niet van belang is voor de eerste diagnose,
maar wel voor patiënten met gevorderd
prostaatkanker die in aanmerking komen
voor behandeling met abiraterone of
enzalutamide en/of chemotherapie.
De studie van Howard I. Scher van het
Memorial Sloan Kettering Cancer Centre in
New York bij een kleine 200 proefpersonen
heeft een geschikte bloedtest opgeleverd
die aantal, grootte en vorm van in het
bloed circulerende tumorcellen analyseert.
Die analyse kan voorspellen of deze
behandelingen wel zinvol zijn. Patiënten
met veel verschillende vormen van
circulerende tumorcellen blijken minder
progressievrije tijd te hebben en veel
sneller te overlijden.
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Deze test kan artsen helpen om de juiste
behandeling voor hun patiënt te kiezen en
hen onnodige bijwerkingen te besparen.
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Ook kan met de test eenvoudig worden
vastgesteld of een behandeling al dan niet
aanslaat.
De test zal in een grotere studie haar
bestaansrecht nog moeten bewijzen, maar
de onderzoekers verwachten dat daar niet
zoveel tijd voor nodig is. n

Voor de lezers in Groningen,
Drenthe en Limburg.
Wilt u meehelpen bij
de organisatie van
voorlichtingsbijeenkomsten
in o.a. ziekenhuizen
in uw provincie?
Stuur dan voor meer informatie
een mail aan: harryboogh@
prostaatkankerstichting.nl

HET VERNIEUWDE
PROSTAATKANKERLOGBOEK
levert een bijdrage aan het
zelfmanagement van de patiënt.

Overhandiging van het nieuwe Prostaatkankerlogboek

Op 15 januari heeft de voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Urologie,
Bart Wijsman, uit handen van onze voorzitter
Kees van den Berg de herziene 5e druk
van het Prostaatkankerlogboek ontvangen.
Daarmee was de verschijningsdatum een feit.
Vanaf dat moment is het logboek ook via de
boekhandel en internet verkrijgbaar.
Bij het ontwikkelen van het logboek is niet
alleen rekening gehouden met de herziene
richtlijn 2013 voor de diagnose en behandeling
van het prostaatcarcinoom, maar ook met de
aanbevelingen uit de in 2013 gehouden enquête
onder de donateurs.
Zo zijn de volgorde van de hoofdstukken
gewijzigd, is er een handzaam tabellenboekje
ingevoegd, is het uiterlijk van de omslag

gewijzigd, is er meer aandacht gekomen voor
niet direct medische onderwerpen en de invloed
die de diagnose ‘u hebt prostaatkanker’ ook op
uw persoonlijk leven kan hebben.
Het logboek kan ook een bijdrage leveren aan
het zelfmanagement van de patiënt.
Voor patiënten die pas te horen hebben
gekregen ‘u hebt prostaatkanker’ en het logboek
teveel informatie is om in één keer op te nemen,
is onlangs een brochure ‘Prostaatkanker….hoe
nu verder’ uitgebracht met de belangrijkste
mogelijkheden voor diagnose en behandelingen.
Weloverwogen beslissen
Uit het logboek blijkt dat
prostaatkankerpatiënten veelal tijd hebben om
weloverwogen een beslissing te nemen over
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Afwachten
kan een
goede optie
zijn

Herziene locatie!!!

hun behandeling. Omdat patiënten vaak
in paniek zijn wanneer zij de diagnose
‘prostaatkanker’ krijgen, zijn zij geneigd
zich overhaast te laten behandelen, terwijl
afwachten ook een goede optie kan
zijn. Die beslissing houdt niet in, dat er
nooit behandeld gaat worden. Wel dat
er in eerste instantie slechts sprake is van
een ‘actief volgen’ door regelmatig bij
de patiënt de verschillende waarden te
controleren.

Een behandeling, opereren/bestralen/
hormonen, kan de kwaliteit van leven
verslechteren en biedt niet in alle gevallen
een betere overlevingskans. Zo kunnen
mannen na een behandeling last krijgen
van gewichtstoename, opvliegers,
psychische problemen, andere klachten
krijgen en impotent en/of incontinent
worden. Een weloverwogen keuze op basis
van complete informatie helpt patiënten
samen met de behandelaars een juiste
beslissing te nemen. Maar ook in de
periode na de behandeling, als de ziekte
weer terugkeert, kan het logboek u helpen
in uw besluitvorming ‘hoe nu verder’.
Mocht u vragen over het logboek hebben
dan kunt u per mail contact opnemen met
P.vanzanten@prostaatkankerstichting.nl n

Meld je aan voor de

DONATEURSDAG
2016
Vrijdag 17 juni, van
12.00 uur tot
18.00 uur
Schouwburg
het Park in Hoorn.
Vul bijgesloten
uitnodigingskaart in

V.l.n.r.: Bert Smid, Pieter van Zanten, Piet Hoekstra en Chris Laarakker.
Aan het tot stand komen van de herziene druk van ons Prostaatkanker Logboek is
door velen meegewerkt. De harde kern van al dat werk zit op deze foto aan tafel te
vergaderen in de keuken van Pieter van Zanten.
Hoewel je het aan de lachende gezichten niet zou zeggen, heeft het hen wel
degelijk heel veel uren en bloed, zweet en tranen gekost. Dank daarvoor, namens
alle gebruikers van het boek.
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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) is nu verkrijgbaar.
Onderdeel daarvan vormt een tabellenboekje, dat
eenvoudig in de binnenzak kan worden meegenomen
naar een volgend consult bij uw specialist. Nieuwe
donateurs ontvangen dan voortaan het vernieuwde
logboek.

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.
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

Schoonfamilie

Judith

Zondagochtend 10.00 uur. Buiten
sneeuwt het en binnen is het stil.
Een goed moment om met een grote
beker koffie achter mijn laptop te kruipen.
Mijn man is met onze twee zonen naar zijn
moeder om daar met zijn familie koffie
te drinken. Misschien had ik mee moeten
gaan maar ik was vorig week nog bij mijn
schoonmoeder geweest.
Toen ik mijn man leerde kennen, had zijn
broer al een gezin. Zowel hij als zijn vrouw
deden weinig moeite om mij te leren
kennen. Onze eerste zoon was drie weken
toen mijn zwager op kraamvisite kwam en
mijn schoonzus is zelfs helemaal nooit langs
geweest. Het contact verliep door de jaren
wisselend en toen mijn man in april 2010
ernstig ziek bleek te zijn, zakte het alleen
maar verder weg.
Als zijn broer soms onverwachts langs
komt, is het voor mij net de buurman die

mijn man wil spreken over dakpannen of
een schutting. De laatste keer dat mijn
zwager ineens op de stoep stond, heb ik
hem opgewekt binnen gelaten. Ik heb de
koffie voor ze aangezet en ben naar mijn
afspraak gegaan. Omdat ik vermoedde dat
mijn zwager er nog wel zou zijn, ben ik op
de terugweg langs een oliebollenkraam
gefietst en heb ik met een oliebol erbij, nog
even aan hun gesprek deel genomen. Bij het
afscheid geef ik hem opnieuw een hand en
doe er ook de groeten aan zijn vrouw maar
bij.
Familiereünie.
Na dat bezoek ging mijn man bij de
dochter van zijn broer langs; het nichtje had
een zoontje gekregen! Zijn onverwachte
kraamvisite viel in goede aarde, de baby had
gelachen en ze hadden een leuk gesprek
gehad. Voor het nichtje was het aanleiding
voor een familiereünie. Zij stelde een lunch
bij haar oma voor. Dat oma haar woning
als verzamelpunt uitgekozen werd, is
verklaarbaar; oma gaat al jaren de deur niet

23

meer uit. Ik had er zo mijn twijfels bij, maar
liet het verder aan mijn man en kinderen
over.
Ik heb haar mailtje vriendelijk beantwoord.
Dat ik haar initiatief leuk vond, dat mijn
kinderen graag wilden komen en dat mijn
man (haar oom) zelf nog wel zal reageren,
maar dat ik het aan me voorbij laat gaan
omdat het voor mij een gepasseerd station
is. Zaterdag heb ik
met onze oudste
Net de zoon een heerlijke
buurman die quiche staan bakken;
mijn man wil zijn bijdrage voor die
Hoewel de
spreken lunch!
kinderen vanochtend
keurig op tijd (en
mét quiche!) klaar
stonden om te vertrekken, was het voor
mijn man duidelijk een brug te ver; hij
dook op het laatste moment de kelder nog
in voor een pak wc papier! Ik gaf hem nog
een fles koffiemelk mee want ik begreep
dat hij vreesde dat de huishouding van zijn
moeder in het honderd zou lopen!
Opgelucht
Ik heb hun vertrek met gemengde
gevoelens aangekeken; enerzijds
opgelucht dat ik niet mee hoefde,
anderzijds bezwaard over de belasting die
het voor mijn man blijkbaar is. Hij zou zich
geen zorgen meer moeten maken over
de voorraden van zijn bejaarde moeder of
hoe mijn afwezigheid daar uitgelegd moet
worden! Hij kan altijd nog zeggen dat
ik vanmiddag een koorrepetitie voor de
Matthäus Passion heb.
Het sneeuwt nog steeds als ik daar de deur
voor uit wil gaan. Het is al te laat om nog
te kunnen kiezen voor een omslachtige
busrit en neem mijn elektrische fiets.
Na drie uur intensief koralen zingen zijn
mijn versteende handen en voeten wel
weer op temperatuur! Nou de terugweg
nog!
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Bij thuiskomst zijn man en kinderen al lang
weer terug van hun lunch. Mijn man lijkt
het aardig doorstaan te hebben.
De jongens hadden het zelfs heel gezellig
gevonden.
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Mijn oudste zoon zet mijn fiets in de
schuur, legt mijn natte spullen bij de
verwarming en is zelfs al aan het koken!
Ik laat het me graag aanleunen maar vond
hij het soms spannend? ervaart hij het als
een loyaliteitskwestie? Ik ga er niet over
beginnen, hij heeft vast al begrepen dat ik
hem zijn roots gun en dat ieder van ons vrij
is om het zelf te bepalen. n

Hij zou zich geen
zorgen meer moeten
maken

HDR brachy
met slechts één
bestraling
Wim Nak en Chris Laarakker
Dr. S. Al Uwini

Dr. S. Al Uwini meent oprecht dat met één enkele bestraling volstaan zou
kunnen worden en wil dat ook zo snel mogelijk voor de patiënt beschikbaar
maken.
Hij is radiotherapeut, verbonden aan de Daniel den Hoed kliniek te Rotterdam.
De redactie van Nieuws sprak met hem.
We kennen twee soorten brachytherapie: permanente en tijdelijke. Bij de
permanente brachytherapie worden radio actieve zaadjes geplaatst die in
het lichaam blijven zitten, ook nadat de straling is uitgewerkt. Bij de tijdelijke
brachytherapie worden 14 - 19 `buisnaalden` ingebracht in de prostaat. Via elk
van die buisjes wordt een stralingsbron naar de juiste plaats gebracht om tijdelijk
en zeer lokaal de tumorcellen te bestralen. Zo´n serie bestralingen duurt max. 20
minuten en wordt in de loop van 2 dagen 4 keer uitgevoerd.
Minder belastend
Dr. Al Uwini: ‘Dat is weliswaar voor de patiënt minder belastend dan 35 keer
moeten terugkomen voor uitwendige bestraling, maar een nacht in het ziekenhuis
verblijven met die buisnaalden in je prostaat is ook geen pretje. Het zou fijn zijn als
we die stralingsdosis in een enkele bestralingscyclus konden toedienen.
Bij elk van die 4 bestralingen krijgt de patiënt 9,5 Gy toegediend, totaal 38 Gy.
Eenmalig circa 20 Gy toedienen zal qua tumorbehandeling even effectief zijn,
maar is voor de patiënt veel aangenamer en het herstel verloopt sneller, dus
dat moeten we willen.

Voor de
patiënt is
het veel
aangenamer
en het herstel
verloopt
sneller

Maar we weten nog niet zeker wat er met de bijwerkingen gebeurt. Minder erg
of juist kwalijker? Dus dat gaan we nu wetenschappelijk bestuderen. We gaan
een studie beginnen om dat te meten. Eerst met 20 - 30 patiënten om de optimale
dosis vast te stellen. In het vervolg zullen 45 deelnemers de optimale stralingsdosis
krijgen. Aan de hand van door de patiënt in te vullen vragenlijsten gaan we dan na
hoe het zit met het comfort van de behandeling, de herstelsnelheid en het al dan
niet optreden van bijwerkingen tot 3 jaar na de behandeling.’
Eerst onderzoek doen
Zo’n behandeling in één keer begint dit toch al wel veel te lijken op
‘radio-chirurgie’ vindt dokter Al Uwini. Wij van Nieuws zijn dat met hem eens
en zouden wensen dat het al zover was. Maar eerst onderzoek doen. Patiënten
met laagrisico prostaatkanker kunnen zich bij hem melden als kandidaat
deelnemer. n
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herhaalde
oproep

ENQUETE
WAAROM DEZE ENQUETE?
Er is veel media- en politieke aandacht geweest voor de
betaalbaarheid van de zorg in Nederland. Ziekenhuizen hebben
aangegeven dat hun budget onvoldoende is en vrezen dat patiënten
daar uiteindelijk de dupe van kunnen worden.
Uiteraard is dit een zorgelijke ontwikkeling. Patiënten zouden erop moeten
kunnen vertrouwen dat zij de juiste zorg aangeboden krijgen en dat hen
niet om budgettaire redenen behandelingen onthouden worden.
Het Koningin Wilhelminafonds (KWF) heeft in dit licht een rapport naar de
2e Kamer gestuurd dat daar op 2 juli 2015 is besproken. Het rapport
signaleert een significante ‘praktijkvariatie’ in het voorschrijven van
bepaalde kostbare geneesmiddelen. Dat kan betekenen dat patiënten
in het ene ziekenhuis wél, en in het andere ziekenhuis níet, bepaalde
behandelingen aangeboden hebben gekregen. Artsen kunnen u vertellen
dat zij een behandeling/medicijn niet mogen voorschrijven, maar zouden
soms ook bepaalde kostbare behandelopties kunnen verzwijgen.

* U heeft castratie
resistente
prostaatkanker
(CRPC) wanneer uw
testosteronspiegel
op castratieniveau is
en u meerdere
malen een
oplopend PSA hebt

Met de enquête willen we proberen inzicht te krijgen in het
voorschrijfgedrag van artsen indien uw prostaatkanker castratie
resistent* is. Dat is namelijk het moment dat ‘kostbare’ medicijnen tot de
behandeling kunnen gaan behoren.
De enquête
Deze enquête is geheel anoniem. In de enquête uitslag worden noch
patiënten, noch artsen of ziekenhuizen genoemd. Het is slechts de
bedoeling te onderzoeken of het voornoemde probleem bij prostaatkanker
speelt.
Welke patiënten vragen wij mee te doen met deze enquête?
Patiënten die tijdens hormoontherapie (de LHRH remmer die
meestal als een injectie in de buik wordt gegeven) of mensen bij
wie een orchidectomie is toegepast (operatief verwijderen van het
hormoonproducerende weefsel uit de zaadballen) maar ondanks
behandeling toch een meerdere malen oplopende PSA-waarde hebben.
Indien u een LHRH remmer had zult u die hoogstwaarschijnlijk blijven
houden en dat hoeft u niet te vermelden.
Als u meent tot deze categorie patiënten te behoren, vraag dan het
enquêteformulier aan bij secretariaat@prostaatkankerstichting.nl, het
invullen zal maximaal drie minuten in beslag nemen.
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Het formulier is ook te downloaden via de homepage van
onze website www.prostaatkankerstichting.nl. n

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | maart 2016 | nr. 18

n Harm Kuipers

Omdat de endeldarm vlak tegen de prostaat aan ligt krijgt de endeldarm bij bestraling van de prostaat vaak ook een deel van de straling mee. Dat veroorzaakt schade
aan gezonde cellen in de endeldarm, waardoor er geen vocht aan de ontlasting
wordt onttrokken maar eerder vocht door het slijmvlies aan de ontlasting wordt
toegevoegd. Dat geeft dunne ontlasting en diarree, vaak vergezeld van bloed en
slijm. De kans op omvangrijkere schade aan gezonde darmcellen is groter wanneer
ook lymfklieren in het bekken worden mee bestraald, omdat dan een groter deel
van de darmen stralingsschade oplopen.

VOEDINGSAANPASSING
KAN BIJWERKINGEN BIJ
BEKKENBESTRALING
VERMINDEREN
Dat heb ik in 2010 zelf kunnen ervaren
tijdens de uitwendige bestraling op de
prostaat en op de vergrote lymfklieren in
het bekken.
Naast heel algemene voedingsadviezen
werd medicatie tegen diarree en
misselijkheid gegeven.
Maar dat kon niet verhoeden dat ik veel
tijd op het toilet moest doorbrengen.
Toen ik het advies kreeg om de medicatie
dan maar verder te verhogen ben ik gaan
zoeken naar mogelijke alternatieven.
Dat heb ik gevonden door aanpassingen
in de voeding. Het hielp zo goed dat
ik zelfs zonder medicatie kon. Echter
toen ik overmoedig geworden de
voedingsregels liet vieren, resulteerde
dat onmiddellijk in terugval en diarree.
Mijn voedingsaanpassingen zijn inmiddels
verspreid en worden in enkele klinieken
gegeven, en gelukkig over het algemeen
met succes. Daarom lijkt het de moeite
waard om er meer mensen van te laten
profiteren.
Wat doet bestraling met de darmen?
De binnenwand van de darm bestaat
uit vrij snel delende cellen en die zijn
gevoelig voor bestraling. Daardoor raken
ze beschadigd. Dit uit zich in minder goede
vertering en opname van voedsel, waardoor

meestal gewichtsverlies optreedt. Wanneer
de darmen onverteerde voedselresten
bevatten kunnen bacteriën gaan woekeren,
waardoor de klachten kunnen verergeren.
Wat merkt de patiënt hier van?
Geleidelijk (vaak in de tweede tot
derde week van de bestraling) ontstaan
darmklachten bestaande uit: misselijkheid
(soms met braken), pijnlijke darmkrampen,
(hoorbare) rommelingen in de buik, dunne
ontlasting en vaker naar het toilet moeten,
diarree. Meestal worden de symptomen
alleen bestreden met medicijnen. Echter
aangepaste voeding kan ook helpen de
klachten te verminderen.
Aangepaste voeding kan helpen
Moeilijk verteerbare en opneembare
voedingsproducten moeten worden
vermeden. Verder is het goed vaker
tussendoor wat te eten. Door gestoorde
vertering van melksuiker (lactose) kunnen
melkproducten beter worden vermeden.
Met de aanbevolen voeding kan de patiënt
vaak met aanzienlijk minder medicijnen
toe. De klachten verdwijnen na de
laatste bestraling in 2-3 weken en dan
kan geleidelijk worden overgeschakeld
op normale voeding. Zorg er voor altijd
voldoende te drinken.

Bestraling
kan
omvangrijke
schade
aanrichten
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- VERMIJDEN
Brood en gebak

+ AAN TE RADEN / TOEGESTAAN

Vers brood, bruinbrood, roggebrood,
meergranen brood, krentenbrood,
mueslibrood, taart, vlaai, spijs,
(ontbijt)koek, speculaas, alle gebak,
slagroom, cake, kokoswafels,
pepernoten, suikerwafels

Wit- of lichtbruin brood, niet te vers,
geroosterd witbrood, beschuit, rijstwafels,
cracottes, biscuits, crackers zonder zaden
en pitten en zaden, droge koeken

Pindakaas, chocopasta, hazelnootpasta,
pruimenjam, jam met pitjes,
cervelaatworst, kaas, ham

Rozenbotteljam, honing, stroop.
appelstroop, rund rookvlees, kipfilet,
smeerkaas, gladde jam zonder pitjes of
vruchten, vruchtenhagel, anijshagel

Boter en
bereidingsvetten

Gebruinde boter of margarine,
frituurvet, spekvet, kokosolie, palmolie

Onverzadigde vetten, Becel,
dieetmargarine, olijfolie in kleine
hoeveelheid voor het bakken.
Besmeer het brood heel dun.

Meelspijzen en
bindmiddelen

Kant en klare deegmengsels, chocola,
aardappelpuree met melk of room,
pannenkoeken, nasi, bami, pizza

Aardappelbloem, maïzena, gewone
bloem, zelfrijzende bloem, puddingpoeder, vermicelli, witte rijst, macaroni

Melkchocolade, witte chocola, bonbons

Alle soorten suiker, honing, pure chocola
in kleine hoeveelheid, zout, drop

Pizza, pommes frites, frituurproducten,
gebakken producten, nasi, bami,
lasagne, gekruid eten, uien, knoflook,
vette producten in het algemeen,
groentesoep, champignonsoep

Gekookte aardappelen, witte rijst (geen
zilvervlies), macaroni, pasta zonder saus
(met bijv honing), spaghetti met saus
zonder producten uit de linker kolom
(bijv spaghetti met honig), gladde
tomatensoep, gladde soep, bouillon, in
olijfolie, gebakken aardappelen

Gehaktbal, vet vlees, karbonade,
varkensvlees

Alle soorten gekookte of zacht gebakken
vis (in olijfolie), gerookte makreel, haring,
mager vlees en gevogelte, rundrookvlees.
bloedworst

Chips, alle noten, popcorn, gefrituurde
producten, croquet, loempia, frietjes,
saucijzenbroodje, boterkoek, bastogne,
gevulde koek, soesjes

Biscuits, beschuit, crackers zonder zaden
en pitjes (eventueel met honing of jam
zonder pitjes (bijv rozenbotteljam)

Broodbeleg

Suiker en
snoepgoed
Warme maaltijd

Vlees en Vis

Snacks

Aangepaste voeding kan
helpen de klachten te
verminderen
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- VERMIJDEN
Melk en
melkproducten

+ AAN TE RADEN / TOEGESTAAN

Melk, room, alle producten met melk,
kaas, alle ijssoorten, vla, muesli,
havermout

Karnemelk, (magere) yoghurt, ei (bij
voorkeur zonder dooier), smeerkaas,
cornflakes in karnemelk of yoghurt, magere
kwark

Groente en
fruit

Alle soorten rauwe groenten, ui, prei,
gebakken en gestoofde groenten,
koolsoorten, spruitjes, champignons,
paddenstoelen, verse en gedroogde
fruitsoorten, pruimen, druiven, krenten,
rozijnen, noten, kokosnoot, vijgen,
dadels

Goed gaar gekookte broccoli, spinazie,
wortelen, tomaten, aubergine (zonder schil
en zaden), gekookte bloemkool, courgette,
asperge punten, banaan, geraspte appel,
appelmoes

Dranken

Melk en van melk afgeleide producten,
frisdranken, koffie, cafeïne houdende
dranken, alcoholische dranken,
pruimensap

Karnemelk, druivensap, appelsap, vers
geperste en gezeefde sinaasappelsap,
rivella, water, water met roosvicee, of
siroop, thee

Algemeen advies voor
aangepaste voeding tijdens
de bestraling:
Vermijd: alcohol, tabak,
alle melkproducten, koffie,
chocola, frisdranken met
cafeïne, vers en gedroogd
fruit, noten, zaden, rauwe
groenten, alle soorten pasta
(zonder ingrediënten mag
wel), sterk gekruid eten, kanten-klaar maaltijden.
Wees heel zuinig met vet
en boter.
Beter zijn: appelsap,
druivensap, bananen,
geraspte appel, magere
yoghurt, karnemelk, gekookte
aardappelen, wit brood.

Site waar meer informatie/advies is te vinden:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000300.htm
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n Wim Nak

Is de meest
succesvolle
behandeling bij
prostaatkanker
te voorspellen?

Dr. Inês Teles Siefers Alves

Dr. Inês Teles Siefers Alves verwacht van
wel. Maar nu nog niet. Zij promoveerde
op 8 september 2015 aan de Erasmus
universiteit op haar proefschrift met als
titel: ‘Characterization of Novel Genetic
Alterations in Prostate Cancer’. In haar

Geen
standaardbehandeling meer,
maar maatwerk

onderzoek ging zij op zoek naar nog
onbekende afwijkingen in het genetisch
materiaal die mogelijk van voorspellende
waarde zijn bij het vinden van de voor
een bepaalde patiënt beste behandeling.
Dat zou toch mooi zijn. Geen
standaardbehandeling meer, maar maatwerk
afgestemd op het DNA van de patiënt zelf.
Zij concludeert dat dit doel nog niet bereikt
is, maar verwacht dat verder onderzoek dit in
de toekomst wel mogelijk gaat maken.
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Nieuwe markers
Sommige afwijkingen in prostaatkankercellen
zijn al langer bekend. Inês heeft geprobeerd
om nieuwe markers te vinden. En dat is
haar daadwerkelijk gelukt. Ze heeft gebruik
gemaakt van in de weefselbank aanwezige
monsters van verschillende prostaatkanker
patiënten. In haar onderzoek op het erfelijke
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materiaal (DNA en RNA) zijn ondermeer twee
nieuwe afwijkingen in de genen gevonden.
Die zorgen bij kanker allebei voor versnelde
celgroei of grotere kans op overleving.
Maar er waren slechts weinig patiënten die
deze afwijkingen vertoonden.
Daarnaast is er in prostaatkanker voor het
eerst chromothripsis aangetroffen.
Dat is een extreme vorm van afwijking in de
genen, waarbij als het ware delen van een of
meerdere chromosomen uit elkaar spatten,
waarna de vele stukjes op een willekeurige
manier weer aan elkaar worden geplakt.
Chromothripsis kan ondermeer leiden tot
kanker. Maar voor het begrijpen van de
rol van chromothripsis is verder onderzoek
nodig.
Zelf reparerend vermogen
Ook zijn er enkele prostaat kanker patiënten
gevonden waarin het zelf reparerend
vermogen van het DNA defect is. Bij deze
patiënten is het niet duidelijk of er bepaalde
genetische afwijkingen vaker voor zouden
komen of belangrijk zouden zijn voor de
progressie van prostaat kanker.
Al met al, zegt Inês, ‘We hebben veel nieuwe
genetische veranderingen gevonden die
verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van
prostaat kanker. Onze hoop is dat deze, in de
toekomst, zullen helpen bij het verbeteren
van detectie- of behandelmethodes in
prostaat kanker.’ n

Peter (links) en Dennis na thuiskomst

Sponsorgeld binnenhalen
voor kankeronderzoek
Wim Nak

In december 2014 te horen krijgen
dat je prostaatkanker hebt plus uitzaaiingen op de botten, dat overkwam
Peter Uijtendaal. In de turbulente
weken daarna vatte hij het plan op
om samen met zijn zoon Dennis aan
een autorally deel te nemen, helemaal
naar de Noordkaap en weer terug.
Niet alleen voor het plezier om die
rally te rijden, maar vooral ook om
daarmee zoveel mogelijk geld op te
halen voor het KWF ten behoeve van
prostaatkankeronderzoek.
Peter is nu 56 jaar, woont in IJmuiden en
werkt bij de Douane op Schiphol en tijdelijk
ook op de luchthaven van Rotterdam.
Zoon Dennis werkt bij een garagebedrijf in
IJmuiden.
In januari 2015 besloten zij om zich in te
schrijven voor de volgende editie van de
Scan Covery Trial (voor meer informatie
zie www.scant.nl).

Ieder team rijd voor een eigen goed doel,
het doel van Peter en Dennis was natuurlijk
niet zo moeilijk in te vullen. Ook heeft het
team een naam, nl. Sisu, een Fins begrip,
dat staat voor doorzettingsvermogen,
volharding, een ijzeren wil om een bepaalde,
vaak langdurige taak te voltooien.
Samen met nog zo’n 70 andere teams
vertrekken zij op 2 januari 2016 naar de
Noordkaap en op 10 januari zijn ze weer
terug in Nederland. Het enige wat zij wisten
was vertrek op 2 januari, thuiskomst op
10 januari, de Noordkaap aan doen,
minimaal één 24-uursetappe en één dag vrij
zijn. Voor beiden een geweldige ervaring.
Samen genoten zij van het rijden, van een
deels wit Scandinavië en uiteraard van het
bezoek aan de Noordkaap. Tijdens de rit
was de laagste temperatuur -39 gr.
Dennis was al een keer eerder op de
Noordkaap geweest, maar toen in de zomer
en met de motor.
Die bijzondere tocht van twee IJmuidenaren
wilde Peter benutten om sponsorgeld
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Geld
ophalen
voor het
KWF ten
behoeve van
prostaatkankeronderzoek

Herziene locatie!!!

Meld je aan voor de

DONATEURSDAG
2016
Vrijdag 17 juni, van
12.00 uur tot
18.00 uur
Schouwburg
het Park in Hoorn.
Vul bijgesloten
uitnodigingskaart in

in te zamelen voor het KWF, met
name bedoeld om in te zetten voor
prostaatkankeronderzoek. Hij is daar
met steun van familie, vrienden,
collega’s en bekenden buitengewoon
actief mee bezig geweest. In totaal is er
€ 3.200, -- opgehaald voor het KWF.
Het KWF heeft speciaal voor dit soort
doelen een actiepagina aangemaakt,
waarbij het geld dus rechtstreeks bij het
KWF terechtkomt.
Wat heeft hij zoal gedaan om dat te
bereiken?
Bij lokale winkeliers zijn 60 prijzen
losgepeuterd. Hoofdprijs was bv. een
fiets t.w.v. € 250,--. Gewoon het verhaal
verteld wat er aan de hand is, wat de
plannen zijn van de Rally, de verloting
middels lotenverkoop en de sponsoring
voor het goede doel. De medewerking
van het IJmuidense bedrijfsleven was
hartverwarmend.
Daar is op 6 september jl. een heel
goed bezochte ‘Rad van Fortuin’-loterij
mee georganiseerd, waarbij ruim
100 vrienden en familie aanwezig waren,
met een opbrengst van dik € 900,--, voor
het goede doel.
Op het intranet van de Douane is Peter
driemaal geïnterviewd met als gevolg dat
ook vele collega’s hun steentje hebben
bijgedragen.
Ook de lokale pers werd benaderd,
waaronder de IJmuider Courant, en
er zijn meerdere artikelen over hun rit
gepubliceerd, zowel vóór de rally zelf, als
daarna. Ook daarin werd opgeroepen om
een donatie te storten.
Aandacht sponsoring via Facebook
Ook hebben Peter en Dennis een
Facebook pagina gestart, om via dit
medium nog meer aandacht te besteden
aan de sponsoring. Hun voorbereidingen,
reis en thuiskomst konden dus ook via
Facebook worden gevolgd.
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De rallyauto, gewoon hun privéauto, is
- natuurlijk - volgeplakt met stickers van
sponsorbedrijven die vrijwillig hebben
bijgedragen en met stickers van de
organisatie.

In het bejaardenhuis waar Peters vader
en moeder wonen is op drie zondagen
afgelopen najaar een collecte gehouden.
Ook die opbrengst is geheel ten goede
gekomen aan het goede doel.
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Dennis (links) en Peter

De stickers zijn een paar weken voor de
Rally op de auto geplakt en hebben er
tot 4 weken na de Rally nog opgezeten;
ook was de auto voorzien van 2 grote
verstralers, die gebruikt moesten worden
tijdens donkere omstandigheden in de
Rally. De auto viel vanzelfsprekend heel
erg op.
Waar het dus maar even kon heeft Peter de
publiciteit gezocht in het belang van een
maximale opbrengst voor het goede doel.
Al doende heeft Peter vastgesteld dat het
heel belangrijk is om je prostaatkanker
niet te verstoppen. Hij zegt: ‘Spreek er
open over, met wie je maar tegenkomt,
laat je ziekte geen taboe zijn. Voor jezelf is
dat goed, maar doe het ook voor andere
mensen, om ze te waarschuwen dat zij zich
bij twijfel zo vroeg mogelijk laten

Bij de Noordkaap

controleren en niet moeten wachten tot
het feitelijk al te laat is omdat de ziekte dan
ongeneeslijk is geworden.’
Op de uitnodiging voor de ‘Rad van
Fortuin’-loterij stond dan ook:
‘Gezamenlijk proberen we te werken aan
een wereld waar we kanker de baas zijn!
Natuurlijk zijn er meer goede doelen, maar
door het sponseren van onze actie helpt u
misschien wel uzelf.’
Peter laat met al zijn bezigheden uit het
afgelopen jaar zien dat er met een flinke
dosis creativiteit nog best iets moois te doen
valt na het ‘fatale’ nieuws van patiënt te zijn
met uitgezaaide prostaatkanker. Hij is kort
na de diagnose de hormoonbehandeling
ingegaan en n.a.v. de CHAARTED-studie
heeft hij afgelopen voorjaar ook
6 chemobehandelingen ondergaan.

Die chemo heeft hij zonder problemen
ondergaan.
Op de dag dat ik hem spreek heeft hij ’s
morgens een CT-scan gehad, zijn waarden
waren weer gestegen, net als in november
2015; de week daarop volgt de uitslag en
het beraad over de verdere behandeling.
Wij wensen onze lotgenoot heel veel sterkte
en hopen nog lang en veel van hem te
horen over mogelijke nieuwe acties. n

Het KWF heeft speciaal
voor dit soort doelen een
actiepagina aangemaakt
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‘Oog in Oog
met het bestaan’
Harm Heuvink en Gerard Dijkstra

Ongeveer
25 à 30% van
de patiënten
heeft baat bij
psychosociale
zorg

Inloophuis ‘Sigrid’s Garde’ in Emmen,
het Scheper ziekenhuis (Treant
Zorggroep) en ProstaatKankerStichting.nl
hebben een informatieavond gehouden
over prostaatkanker en de psychische
gevolgen daarvan in ‘Sigrid’s Garde’ op
18 november 2015.
Ieneke Bouwers, algemeen coördinator van
Sigrid’s Garden verwelkomde ongeveer
65 belangstellenden. Zij vertelde over
het werk van het inloophuis en over de
activiteiten die er dagelijks plaatsvinden.

De goedgevulde zaal van Sigrid’s Garden.

Marlène Braam, oncologisch
verpleegkundige was de gesprekleider
van de avond. Zij gaf de indeling van de
avond aan en stelde de sprekers voor,
Ben Knipscheer (uroloog) en Gerda Kort
(vak therapeut van het Behouden Huys te
Haren).
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Genezend of onderdrukkend
Ben Knipscheer nam de aanwezigen mee
in de wereld van prostaatkanker.
Hij sprak over de ligging en functie
van de prostaat , de onderzoeken en
de soorten behandelingen (genezend
of onderdrukkend). Veel details
werden besproken. Belangrijk is dat de
patiënt wordt besproken in het MDO
(MultiDisciplinairOverlegteam).
Met behulp van sheets werd het een
interessante presentatie.
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Gerda Kort vertelde over het werk van het
Behouden Huys.
Ongeveer 25 à 30% van de patiënten
krijgt na de diagnose: ‘u hebt
kanker’ problemen en heeft baat bij
psychosociale zorg. Ze benoemde de
behandelingsmogelijkheden, ging in
op de diverse theorieën, de fasen in
de psychosociale problematiek, de
diagnose (o.a. de schok, doodvonnis,
onkwetsbaarheid, controle en
rechtvaardigheid en emoties) en stress
(Fight-Flight-Freeze).
Kernvraagstuk in de hulp is: ‘de mate
waarin iemand kanker in zijn/haar leven
kan integreren’. Belangrijk is dat elke
patiënt in een multidisciplinair team wordt
besproken. Dit is een waarborg voor een
goede behandeling! Met behulp van een
schematische voorstelling werd e.e.a.
inzichtelijk gemaakt. De presentatie werd
afgesloten met de sheets: ‘Oog in Oog
met het bestaan’ en ‘wat is Sociale Steun’.
Voldaan
Na de pauze vertelde Harm Heuvink over
het werk van ProstaatKankerStichting.nl en
werd de promotiefilm van PKS vertoond.
Ben Knipscheer sloot de avond af met
het beantwoorden van vragen. De vele
informatie en indrukken nog verwerkend
keerden de aanwezigen huiswaarts.
De avond leverde vier nieuwe donateurs
op! n

(M)ovember,
actie maand om
prostaatkanker
uit de taboesfeer te halen!
Wim van Es, Regio Limburg

In het kader van (M)ovember organiseerden
verschillende ziekenhuizen in de regio
Zuidwest Nederland samen met de PKS
activiteiten om prostaatkanker onder de
aandacht te brengen.
Bij de Admiraal De Ruyter Ziekenhuizen in Goes
en Vlissingen trok vooral Goes veel bezoekers.
Wij konden veel belangstellenden informeren
over het doel en het nut van de PKS.
Breda spande de kroon, in het Amphia waren
een paar inloopdagen georganiseerd waar ook
veel mensen op af gekomen zijn.

Conny van Wansum en Rob Mol informeerden de
bezoekers in Terneuzen

Het ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen haakte
aan met een inloopdag. Conny van Wansem,
onco/urologisch verpleegkundige, had haar vrije
dag opgeofferd om vragen op het medische
vlak te beantwoorden. De PKS kreeg volop de
gelegenheid om naar aanleiding van andere
vragen de mensen te informeren over onze
doelstelling en wat de PKS kan betekenen voor
een patiënt.
Op alle dagen is het gelukt om geïnteresseerden
als nieuwe donateurs in te schrijven.
Wij hopen dat in 2016 nog meer ziekenhuizen
in onze regio deze activiteiten zullen gaan
overnemen zodat wij nog meer mensen kunnen
bereiken. Voor het organiseren van een
(M)ovember-dag kunnen zij altijd rekenen op
steun vanuit de PKS. n

Blue Ribbon en de ‘Plasvlieg’
Op de markt van ’s-Hertogenbosch, tijdens de één na laatste
(M)ovember-dag, trok Blue Ribbon veel aandacht. Met Sipke
Jan Bousema als presentator en met Henkjan Smits, bekend als
jurylid van Idols, die vanwege de huiskleur van Blue Ribbon een
blauw pak had aangetrokken.
Blue Ribbon had een mobiele toiletwagen opgesteld. In de
urinoirs was een Plasvlieg (sticker) geplakt. Als je met een goeie
stevige straal de vlieg kunt raken dan blijf je stralen! Zo niet dan is
het raadzaam om met een arts te overleggen. Dit zou een indicatie
kunnen zijn van problemen met de prostaat. Blue Ribbon wil
mannen en vrouwen bewust maken van de prostaat en het risico
op prostaatkanker. Zij maken zich sterk om prostaatkanker tijdig
te ontdekken. ProstaatKankerStichting.nl en Blue Ribbon werken
samen om prostaatkanker uit de taboesfeer te halen. n
Rob Mol Regiobestuurder Zuid-West Nederland

v.l.n.r. Sipke Jan Bousema, Rob Mol
en Henkjan Smits op de markt in
‘s Hertogenbosch

35

Hé! Opa! Jij hebt
tieten!’
W. Hervé beschrijft de gang door de
gezondheidszorg, hoe hij wordt bestraald en
hormoontherapie krijgt, hoe zijn omgeving reageert.
Hoe hij lange tijd blijft doorwerken, maar op een
gegeven moment even stopt, om na een korte
periode het werk weer op te nemen. Vervolgens
wordt hij werkeloos, op het moment dat wordt
geconstateerd dat er uitzaaiingen zijn, hij niet zal
genezen van kanker.
Maar hij beschrijft vooral ook hoeveel moeite hij
heeft met de effecten van de hormoonbehandeling
op zijn leven en dat van zijn vrouw en ook zijn
kinderen. Wanneer die hormoonbehandelingen
stoppen wordt hij weer ‘man’, komen beharing
en lustgevoelens terug. Tot een volgende
hormoonbehandeling nodig bleek en borsten
weer gingen groeien, beharing afneemt, vet op
de heupen toe, libido af. Hervé beschrijft hoeveel
moeite hij doet om de hormonen ‘de baas’ te
blijven.
Uiteindelijk worden de borsten geamputeerd.
Ze hebben dan cup Tanner B5.

W. Hervé (pseudoniem): ‘Hé! Opa! Jij hebt tieten!’
Uitgeverij Free Musketeers, Zoetermeer 2015.
ISBN 9789048438648 Zie ook:
www.freemusketeers.nl (Prostaatkanker/
Metastasen/Goed Leven/ Spiritualiteit/
Levenseinde/ED)

Gewijzigde locatie Donateursdag 2016
De donateursdag 2016 wordt gehouden op vrijdag 17 juni, als onderdeel van het internationale
Europa UOMO congres.
Eerder is er gecommuniceerd dat de locatie de ss Rotterdam zal zijn.
Maar om een en ander betaalbaar te houden hebben wij op het laatste
moment moeten besluiten om uit te wijken naar
Schouwburg ‘Het Park’ in Hoorn.
Wij hopen dat u begrip heeft voor deze wijziging.
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De inhoud van het bijzondere programma is ongewijzigd gebleven.
Met een vriendelijke groet aan u allen, namens het bestuur
Rien Knol, Secretaris Prostaatkankerstichting.nl
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Letter
schuiver
Verschuif de letters van
de gegeven woorden
zodanig dat steeds een
ander, correct woord
wordt gevormd.

Door PIPuzzels

Wordt bijvoorbeeld
Op peil gegeven, dan
moet poliep worden
ingevuld. Om u vast
wat op weg te helpen
zijn enkele (maar niet
alle) letters O, K en E al
ingevuld.

Oplossing:
Horizontaal
1.
At ’n kip
4.
Trof prei
8.
O, o, pillen!
9.
Snip
11.
Kiel
13.
Mate
16.
Stop
18.
Iris is Cleo
20.
Barbie wou
te hard
24.
Welk geknor?
26.
Teel
29.
Deen
31.
Demi
34.
Roet
35.
Knor niet
36.
Gevilden
37.
Rap mee
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Vertikaal
1.
Op peil
2.
Rotsok
3.
Pap na
4.
Wiegel at ’n
biokip
5.
IJl, Ko!
6.
Safe
7.
Intens
10.
Je slip
12.
Rol
14.
Tree
15.
U, model?
17.
Doe
19.
Erg ach
21.
Orient
22.
En ho!
23.
Lei
24.
Lekte u?
25.
Oek
27.
IT-idee
28.
Nee, dit
30.
Moren
32.
Dier
33.
Demo

Onder de goede inzendingen verloot de
redactie 3 VVV-bonnen van €10,-- per stuk.
De puzzel is beschikbaar gesteld door
FNV Veiligheid
Stuur uw oplossing van de puzzel voor
1 mei naar:
ProstaatKankerStichting.nl
Tav Redactie Nieuws
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
Of e-mail naar:
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl
Prijswinnaars puzzel Nieuws nr. 17
T. van der Leij, Damwoude
Roelf Stoter, Groningen
E. Dierickx, Etten-Leur
De oplossing van de Nieuws puzzel nr. 17
luidde: Programmaonderdeel
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December 2014 | nr. 13

Juni 2014 | nr. 11

Minder pijn
door nieuwe
detectiemethode 6

Bewegen en
sporten bij
kanker 5 ]

Maart 2015 | nr. 14

September 2014 | nr. 12

Maart 2014 | nr. 10

HIFU
Er vloeit
geen bloed 4

Sept. 2015 | nr. 16

Juni 2015 | nr. 15

December 2015 | nr. 17

Ik ben
te oud
Kanker..
en dan?

De robotchirurg
moet nog het
een en ander leren 13

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
VOOR GEVORDERD PROSTAATKANKER

Els-Borstgesprekken 10
Minder complicaties en
CHEMOTHERAPIE
IS GEEN
betere levenskwaliteit 21
EINDSTATION
MEER 22
Die dokters kennen

Ervaren

PKS-

6 donateursdag

van
10 hand
de chirurg

Saint
12]
Emilion
Grand
Cru 7 ]

12

Ervaringen

medicinale
22 met
cannabis

mijn situatie 22

duur

12 ]

18]

17]

22]

5]

Een second
opinion
vragen?

10]

SAMEN

Mark Bos beklom de Kilimanjaro 24

Voorlichting

niet goed
10 isgenoeg

Sterven

je niet
14 doe
alleen

BOMINSLAG

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.

BESLISSEN 6
NATUURLIJKE CHEMO

16]

Bevolkings-

Hoe denken de

over
23 urologen
de ‘robot?

Voegen alter-

14]

Overlevings-

naar
behankansen kanker16] onderzoek
22]natieve
32] patiënten
Prostaatkanker
delingen iets toe?
stijgen

KANKER IN
HET GEZIN

23]

BEHOEFTE AAN
INFO OVER
SEKSUALITEIT

29]

ACHTER
DE SCHERMEN

WAAR SCHREVEN WIJ OVER IN DE LAATSTE 2 JAAR?
Pag.
10
18

Alle nummers zijn te
zien op onze website.
Die is te bereiken via
www.kanker.nl, klik op die site
op Organisaties, zoek dan
in het alfabetische lijstje naar
ProstaatKankerStichting.nl
en klik die aan.
Op de PKS site nog
klikken op de button
Over prostaatkanker,
vervolgens op de knop
Magazine Nieuws
in PDF en maak daar
uw keuze van het
gewenste nummer.
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28
29
32
34
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Nr 17 December2015
PSMA PET scan en Lutetium 177
Helen Dowling Instituut,
psych. steun
Seksualiteit en intimiteit
Weefselmarkers op komst
Weefselbank Erasmus
Blijft mCRPC dodelijk?
PSA waarde betrekkelijk
Rectificatie AD artikel
Second opinion

12
14
23
28

Nr 16 September 2015
Wie betaalt de geneesmiddelen?
STAMPEDE studie (chemo
vervroegen)
Ik ben te oud (te duur)
Via DNA recidive voorspellen
Quattro urine test beschikbaar
PSMA PET scan

Pag.
05
13
14
22
24

Nr 15 Juni 2015
Bewegen en sporten
Vroegdiagnostiek
MRI scan
Second opinion
4M studie MRI scan

Pag..
07
10
11
14
18
22
26
30

Nr 14 Maart 2015
Euthanasie
Erfelijkheid
Seks
Quattro test
EPCEL
Alternatieve behandelingen
MRI Future Trial
Versa HD in MCA

Pag.
05
10
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Pag.
10
12
19
22

Nr 13 December 2014
Da Vinci robot
Ontwikkelingen CRPC
MRI scan 7 Tesla
Cannabis

Pag.
06
10
12
14
23

Nr 12 September 2014
Samen beslissen
Overgewicht voorkomen
CHAARTED studie
Sterven doe je niet alleen
Robot (mening urologen)

Pag.
04
06
07
08
10
13
16
18
19
21
22

Nr 11 Juni 2014
HIFU
Gasbelletjes
Rhenium-188-HEP
Chemotherapie
Revisie richtlijn 16.4.2014
Voordeel dure robots?
Probach studie
Web based keuzehulp
Superfood
Seks - kwaliteit van leven
Chemo, geen eindstation meer

Pag.
04
07
10
12
18
20
21
22
24
27
29
30
31

Nr 10 Maart 2014
Sport en PK
PCA3 test
Els Borst gesprekken
Hyperbare zuurstoftherapie
Medizorg (Katja Sebes)
Geschenk
Radium-223
Nazorg (huisarts
Mark Bos (natuurlijke chemo)
Degarelix en hartproblemen
Nano MRI
Pompen of verzuipen
Prostate Health Index bloedtest

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN

WAAR

PLAATS

DATUM

TIJD

Inloopmiddag

De Gele Linde

Gouda

Elke woensdag

10.00/12.00

Inloophuis

Toon Hermans Huis

Tiel

31 maart

10.00/12.00

Lezing prostaatkanker

WZA

Assen

4 april

19.30/21.30

Inloophuis

Oude IJssel

Doetinchem

5 april

14.00/16.00

Informatieavond over prostaatkanker

ASZ locatie Dordwijk

Dordrecht

6 april

19.15/21.45

Inloophuis

De Eik

Eindhoven

7 april

14.00/16.00

Inloophuis

Helianthus

Dordrecht

14 april

14.30/16.30

Inloophuis

De Cirkel

Helmond

18 april

14.00/16.00

Thema avond prostaatkanker

Het Braamhuis

Zevenaar

18 april

19.30/21.30

Inloophuis

Inloophuis Honingraad

Breda

21 april

14.00/16.00

Lotgenotencontact

Toon Hermans Huis

Sittard

21 april

14.00/16.00

Lotgenotencontact “mannen met kanker”

Toon Hermans Huis

Maastricht

28 april

19.00/21.00

Lotgenotencontact

Toon Hermans Huis

Roermond

28 april

14.00/16.00

Inloophuis

Oude IJssel

Doetinchem

3 mei

14.00/16.00

Inloophuis

De Eik

Eindhoven

12 mei

14.00/16.00

Inloophuis

Helianthus

Dordrecht

12 mei

14.30/16.30

Inloophuis

Cabane

Utrecht

17 mei

13.30/15.30

Inloophuis

Inloophuis Honingraad

Breda

19 mei

14.00/16.00

Lotgenotencontact

Toon Hermans Huis

Sittard

19 mei

14.00/16.00

Inloophuis

De Cirkel

Helmond

23 mei

14.00/16.00

Lezing over prostaatkanker door Harm Kuipers

Toon Hermans Huis

Tiel

24 mei

19.30/22.00

Lotgenotencontact “mannen met kanker”

Toon Hermans Huis

Maastricht

26 mei

19.00/21.00

Lotgenotencontact

Toon Hermans Huis

Roermond

26 mei

14.00/16.00

Inloophuis

Toon Hermans Huis

Tiel

26 mei

10.00/12.00

Inloophuis

De Eik

Eindhoven

2 juni

14.00/16.00

Inloophuis

Oude IJssel

Doetinchem

7 juni

14.00/16.00

Inloophuis

Helianthus

Dordrecht

9 juni

14.30/16.30

Inloophuis

Inloophuis Honingraad

Breda

16 juni

14.00/16.00

Lotgenotencontact

Toon Hermans Huis

Sittard

16 juni

14.00/16.00

Inloophuis

De Cirkel

Helmond

20 juni

14.00/16.00

Lotgenotencontact “mannen met kanker”

Toon Hermans Huis

Maastricht

23 juni

19.00/21.00

Lotgenotencontact

Toon Hermans Huis

Roermond

30 juni

14.00/16.00

Inloophuis in uw omgeving?
Er zijn veel plaatsen in ons land waar mensen die direct of
indirect met kanker te maken hebben, terecht kunnen voor
diverse vormen van ondersteuning.
Zoekt u een Inloophuis in uw omgeving
kijk dan op IPSO.nl
Kijk voor verdere informatie op de website van het
betreffende inloophuis.
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Meld je aan voor de:

Herziene
locatie!!!

DONATEURSDAG 2016
Vrijdag 17 juni,
van 12.00 uur tot 18.00 uur
Schouwburg het Park in Hoorn
Vul bijgesloten uitnodigingskaart in.

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

