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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. Naast een ruime informatiebank zijn ruim 25 vrijwilligers bereid hun specifieke ervaringen
te delen met lotgenoten. Onder hen 3 partners voor partneraangelegenheden. Wie gebruik maakt van nummerherkenning wordt z.s.m. teruggebeld.
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E-mail, dat is
(ook voor ons) snel
en goedkoop,
gebruik het
dus…!
Het komt steeds vaker voor dat wij
vanuit ProstaatKankerStichting.nl
donateurs willen benaderen. Die
behoefte aan communicatie kan
van alles betreffen. Bijv. gerichte
vragen, oproepen om aan een enquête mee te doen, contributiebetaling, noem maar op.
U helpt ons daarbij door ons uw
actuele e-mail adres door te geven.
Zeker wanneer u dat nog nooit
eerder heeft gedaan. Maar ook
wanneer het al weer geruime tijd
geleden is dat u met ons e-mail
contact heeft gehad, want mogelijk is uw e-mail adres sindsdien
gewijzigd.
Dus geef svp allemaal het actuele
e-mail adres op aan secretariaat@
prostaatkankerstichting.nl.
Dan helpt u ons, maar daarmee indirect ook uzelf.
Bij twijfel, geef uw e-mail adres liever
een keer te veel op, dan dat wij uw
adres missen in de administratie.
Bij voorbaat dank voor uw
medewerking.
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Koos en zijn zoon Arjen
op de Weissensee in
2013

SPORT EN PROSTAATKANKER
Gaat dat samen?
Wim Nak

Intensief sporten als je prostaatkanker hebt? Jazeker wel zegt Koos van der Veen.
Koos is een van de mensen die onze lotgenotentelefoon bedienen. Hij is een lotgenoot met castratieresistente prostaatkanker (CRPC). Desondanks heeft hij deze winter nog vele kilometers geschaatst op de Gele Rivier in China en op de Weissensee
in Oostenrijk. Over de combinatie van sport en prostaatkanker mag hij beslist als ervaringsdeskundige worden beschouwd. Dus hadden wij met hem een vraaggesprek
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over zijn ervaringen en opvattingen, bij hem thuis in Bolsward.

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | maart 2014 | nr. 10

Koos is nu 62, tot eind 2010 bankdirecteur.
Hij is al heel veel jaren erg sportief, zozeer dat
hij zichzelf een trainingsdier noemt. Zo gaat
hij bijvoorbeeld dit jaar al voor de 25e keer
de Elfstedentocht op de fiets rijden. En het
schaatsen van lange afstanden doet hij ook al
weer zo’n jaar of 20.

De echte Elfstedentocht op de schaats staat nog
op zijn verlanglijstje. Daar is hij nog niet aan toe
gekomen. Tijdens de laatst gehouden tocht, in
1997, was hij niet ingeloot. Hij heeft toen de
tocht 2 dagen tevoren gereden met hulp van zijn
zwager en zijn vader. De volgende tocht wil hij
beslist rijden. Wanneer? Dat weet niemand.

Prostaatkanker
In september 2009 kreeg hij met prostaatkanker
te maken. Een PSA van 65, Gleason score van 4
+ 5 met een sterke verdenking van uitzaaiingen.
Paniek dus in huize van der Veen. Een CT- en
botscan vertoonden echter geen uitzaaiingen.
Er volgden 39 bestralingen, gecombineerd met
hormoontherapie. In 2011 liep de PSA weer op,
een MRI scan gaf beginnende uitzaaiingen aan in
de onderste wervels en in de heup. Een jaar later
ook uitzaaiingen in de ribben. In november 2012
was het advies: chemotherapie. Koos besloot
dat uit te stellen tot na zijn jaarlijks weerkerende
schaatstochten op de Weissensee.
Omdat zijn zoon Arjen en dochter Diny bang
waren dat het misschien wel de laatste editie
voor hun vader zou kunnen zijn, besloten ze mee
te gaan naar Oostenrijk. Zoon Arjen schaatste
tezamen met zijn vader de 200km. Dochter Diny
kwam tot 150km. In maart 2013 werd begonnen
met Abiraterone. Zijn PSA daalde van 49,9 tot
1,5 in september. Helaas liep zijn PSA weer op
tot 2,8 in december 2013. De MRI scan gaf toen
aan dat de uitzaaiingen groter geworden waren.
De tumor in zijn heup was gegroeid van 12 mm
tot 48 mm. Wat nu verder te doen? Hoe verder
met behandelen, dat is de vraag waar Koos
nu middenin zit. Toch alsnog chemo? Of eerst
Enzalutamide, als dat kan en mag?

Hij heeft de tocht behalve op de fiets ook op
de skeelers volbracht, in 2005. Dat vond hij
de grootste uitputtingsslag die hij ooit heeft
meegemaakt. Het was heel zwaar om het tempo
van het gesloten peloton te blijven volgen.

Sportief ook in tijden van ziekte
Al die tijd is Koos actief doorgegaan met
sporten. Pas de laatste tijd merkt hij dat de
behandelingen hem parten gaan spelen. Maar
hij gaat wel door met sporten, “dan maar in een
iets minder hoog tempo”, zegt hij zelf.
Sinds 2002 heeft Koos op de Weissensee maar
liefst 14 keer de afstand van 200 km geschaatst.
En dat terwijl hij 2004 moest overslaan vanwege
een schouder uit de kom en in 2007 niet rijden
kon vanwege een hartoperatie (3 bypasses).

Schaatsen in China
Het opnieuw opvlammen van zijn prostaatkanker
eind 2013 heeft hem gestimuleerd om nog
zoveel mogelijk sportieve prestaties neer te
zetten. Zolang het nog kan wil hij eruit halen
wat er in zit. Zo is hij, vergezeld door zijn
zoon Arjen, in januari meegegaan met circa
40 andere schaatsers, die nota bene in China
gingen schaatsen op de Gele Rivier, dicht tegen
Mongolië aan. Op 6 januari schaatst hij daar 100
km en een dag later herhaalt hij dat kunststukje
nog een keer. De meeste kilometers heeft hij in
zijn eentje moeten rijden, want het tempo van
het peloton lag hem toch wat te hoog. Maar ook
in zijn eigen tempo heeft hij genoten van deze
bijzondere ervaring. Aan deze reis zat nog een
dikke week cultureel toerisme gekoppeld. Ook
dat vond Koos zeer de moeite waard.
Weissensee
Kort na terugkeer in Nederland vertrok hij alweer
naar de Weissensee. Zijn vrouw Afie, die zelf niet
schaatst, was erbij. Hij reed daar op 28 januari
de afstand van 100 km. Bewust had hij tevoren
besloten dat de 200 km in 2013 zijn laatste tocht
van die grote afstand zou zijn. “Want 200 km
sloopt je weerstand en dat wil ik onder deze
omstandigheden mijn lijf niet meer aandoen”
zegt hij. Bovendien kan je dan wat later starten,
bij daglicht, pas om 8.00 uur! Maar ik heb diep
respect voor iemand van zijn leeftijd en met zijn
ziektebeeld die de 100 km op een dag uitrijdt.
Door sneeuwval is er zoals bekend deze winter
verder van schaatsen op de Weissensee niets
meer gekomen.
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Blijf sportief
wanneer je al
sportief bent.
En als je niet
sportief bent,
ga dan sporten,
desnoods alleen
elke dag een
stukje wandelen

Koos van der Veen, eenzame
schaatser op de Gele Rivier
in 2014

Sport en prostaatkanker
Op de vraag op welke manier de
prostaatkanker zijn sportieve prestaties
heeft beïnvloed antwoordt hij dat hij
tot nu toe nauwelijks gas heeft hoeven
terugnemen. Zelfs in de periode dat
hij bestraald werd (winter 2009/2010)
is hij gewoon doorgegaan met trainen.
Hij kreeg toen ook nog last van een
blaasontsteking, maakte zich zorgen of
Oostenrijk dan wel door zou kunnen gaan.
Dank zij antibiotica was hij een week voor
vertrek naar de Weissensee opgeknapt
en schaatste vervolgens toch de 200km
tocht uit. Hij deed er wat langer over dan
anders, maar die prestatie leverde hem wel
het bijzonder aangename gevoel op van
“Ik heb de ziekte verslagen!!!”
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Nu zegt hij: “Ik kan de ziekte niet verslaan,
maar al mijn sporten zorgt er wel voor dat
ik me een stuk beter voel en gemakkelijker
de ongemakken kan verdragen”.
Ondanks de onzekerheid over de verdere
behandeling van zijn prostaatkanker gaat
hij over een paar maanden een weekje
stevig fietsen op Mallorca. Stilzitten is er
voor Koos niet bij..!
Gevraagd of hij nog een advies heeft voor
onze lotgenoten zegt hij: “Blijf sportief
wanneer je al sportief bent. En als je niet
sportief bent, ga dan sporten, desnoods
alleen dagelijks wandelen”. En ook:
“Wees optimistisch, ga niet bij de pakken
neerzitten!” n

PCA3 urinetest
Het team van
Professor Schalken

De kosten voor de test zijn wel
degelijk een punt

boekt voortgang
Wim Nak

De bestaande praktijk, rectaal toucher, PSA bloedtest en het
nemen van biopten is bepaald niet ideaal. De PSA waarde is
geen goede “voorspeller”. Het komt vaak voor dat er in weerwil van een lage PSA waarde toch prostaatkanker zit en andersom biedt een hoge PSA geen zekerheid dat er feitelijk sprake is
van prostaatkanker. En, niet onbelangrijk, over de agressiviteit
van de kanker zegt de PSA waarde ook weinig.
Bij welke waarde leggen we dan de grens voor het nemen van
biopten? En als er dan al biopten genomen worden, dan wordt
er nog vaak naast de kanker geprikt en gaat de patiënt ten onrechte met een gevoel van gerustheid weer naar huis.
De PCA3 test, een urine test, biedt een duidelijke verbetering in
het diagnose proces. Niet ter vervanging van, maar in aanvulling
op. Vooral om over een betere indicatie te beschikken van de
mate van agressiviteit. Als naast de PSA ook de PCA3 waarde
verhoogd is, dan is dat een veel betrouwbaarder signaal dat er wel
degelijk sprake zou kunnen zijn van prostaatkanker die behandeld
moet worden. Is de PCA3 waarde laag, dan is het bijv. bij iemand
die na het nemen van biopten met een gunstige uitslag toch
een verhoogd PSA houdt, niet nodig om nog verdere biopten te
nemen. Bij een hoge PCA3 uiteraard wel.
In ons nummer van september 2010 hebben wij destijds al
aandacht besteed aan PCA3, toen n.a.v. de promotie van
Daphne Hessels. Daarin werd gemeld dat de Progensa PCA3 test
al sinds 2006 op de markt is. Hoe komt het dat deze test nu nog
steeds geen gemeengoed is geworden. Deze vraag legden wij
voor aan Professor Jack Schalken, hoogleraar experimentele
urologie UMC St. Radboud, die daar het volgende over zegt:
“Het is een combinatie van een relatief conservatieve houding die
de geneeskunde ‘’eigen’’ is, en de complexe wijze waarop betaling
voor diagnostiek in ons zorgverzekeringsysteem werkt. Voor dat
laatste is opname in de richtlijnen van groot belang, omdat het CVZ
dan eerder overtuigd is van het feit dat een test aan ‘de stand der
praktijk en wetenschap’ voldoet.”
Wij hebben nog wat vragen voor hem. Te beginnen met: wanneer
zal de herziening van de richtlijnen dan afgerond zijn?
“De herziening van de richtlijnen is door de NVU geaccordeerd,
twee zusterverenigingen kijken er ook nog naar. Naar verwachting
zal de herziene richtlijn op korte termijn van kracht worden.”

Overzicht van
het laboratorium
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Voor ons als patiënten is het te hopen
dat de zorgverzekeraars dan ook over de
brug komen. De kosten van de test zijn
wel degelijk een punt. Een PSA test kost
ongeveer € 25 en een PCA3 test circa
€ 300. Wanneer PCA3 tests vaker uitgevoerd
gaan worden zal hun kostprijs wellicht dalen,
maar hij blijft relatief duur. Overigens altijd
nog goedkoper dan het nemen van biopten
of het ondergaan van een MRI scan ter
beoordeling van de prostaat.

De PCA3 test
biedt duidelijke
verbetering
Met biomarkers
veel beter kunnen
voorspellen

Hoe gaat de toekomstige diagnostiek
eruit zien?
“Voor zover ik kan beoordelen zullen we
naar een situatie gaan waarbij we met de
biomarkers, veel beter kunnen voorspellen
wie een biopsie moet ondergaan.
De biopten zouden dan genomen worden
onder geleiding van de beste beeldvormende
techniek (nu: multi parametrische MRI).
Dit lijkt in eerste instantie meerkosten mee
te brengen. Als alle factoren meegewogen
worden (minder biopsiesessies, minder
over diagnostiek en daaraan gekoppelde
overbehandeling, minder pathologie en
een patiëntvriendelijker en nauwkeuriger
diagnostisch traject) is het waarschijnlijk
goedkoper en beter!”
Hoe goed kan de PCA3 test onderscheid
maken tussen klinisch goedaardige tumoren
en agressieve, zijn daar cijfers
over beschikbaar?
“De PCA3 waarden in patiënten met
indolente tumoren zijn vaak laag.
De test leidt dus niet tot de veel gewraakte
over diagnostiek en daaraan gekoppelde
overbehandeling. In de patiënten met klinisch
significante tumoren heeft de test geen
verdere prognostische waarde. De bevinding
dat de PCA3 test niet positief is in patiënten
met indolente tumoren is een goede
karakteristiek van de test.”
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Zou er voor een patiënt die in Active
Surveillance zit niet altijd een PCA3 test
moeten worden genomen in plaats van een
PSA test vanwege de hogere voorspellende
waarde?
“De rol van PCA3 in active surveillance
wordt momenteel in enkele grote studies
onderzocht (ondermeer Canary foundation,
US: PI Daniel Lin).”
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Zou de PCA3 test dan moeten worden
opgenomen in het PRIAS protocol?
“Er loopt een kleine side studie die
gecoördineerd wordt door Dr. van Oort
(Radboud umc).”
Het lijkt een goed plan om dit soort testen
(PSA, PCA3) door de huisarts te laten
uitvoeren. Verschuiving van de zorg naar de
eerste lijn. Prima. Wat houdt deze beweging
tegen? Toch niet alleen de zorgverzekeraars?
“Vooraleer een test naar de huisarts kan
moeten we echt goed begrijpen waar de
sterke en zwakke punten zijn. Naar mijn
mening is de tijd er nu rijp voor.”
De waarschijnlijk in 2014 te introduceren
urinetest, waarbij niet naar slechts een, maar
naar vier genen wordt gekeken, wat biedt die
voor voordelen? Is dat cijfermatig te duiden?
“De nauwkeurigheid van de test om klinisch
significante tumoren op te sporen is gegroeid
met 11% naar 84% (combinatie serum PSA en
het viergenenpanel).”
Tenslotte maakt Jack Schalken nog de
volgende afsluitende opmerking:
“We moeten ons blijven beseffen hoe zwak
de gouden standaard is in de diagnostiek
van prostaatkanker, i.e. echografie geleide
biopten en histologische analyse van deze
biopten.
In 15-20% wordt er naast een aanwezige
tumor geprikt en de patholoog classificeert
histologische processen als kanker die slecht
een kleine kans hebben om het leven van een
patiënt te bedreigen. Aan beide aspecten
wordt veel onderzoek verricht!”
Op welke wijze kan ProstaatKankerStichting.nl
assistentie verlenen om de PCA3 test
vlot(ter) breed ingevoerd te krijgen?
“Bewustwording van de beperkingen van de
huidige diagnostiek van prostaatkanker en de
wetenschap dat de oplossingen klaar liggen
(zie eerder antwoord m.b.t. de combinatie van
bio markers en MP MRI geleide biopten).”
De redactie van Nieuws dankt Professor
Jack Schalken voor de beantwoording van al
onze vragen en wenst hem heel veel succes
met de voortvarende invoering van voor de
patiënt van belang zijnde verbeteringen. n

Af en toe gebeurt het onverwachte...
... dan worden je ogen geopend!
In onze opleiding wordt er wel aandacht besteed
aan typische mannenklachten, maar in de praktijk
mis ik een stuk kennis op dat vlak. Hoe voelen
dingen voor mannen? Hoe ervaren ze het? En,
hebben ze het gevoel dat ze ergens terecht
kunnen?
In de boeken vind ik niet alle antwoorden.
Gewoon zelf aan de patiënt vragen, dat werkt
het beste merk ik. Dan speur je in ieder geval
op wat er leeft.
Neem nou bijvoorbeeld deze vraag naar
aanleiding van de informatie die een meneer
kreeg na zijn operatie: “De eerste 6 weken
mag u geen seks hebben….”. Ja, wat bedoelen
ze dan? Seks met je partner of ook seks alleen?
Tja, die vraag was me nog nooit eerder gesteld
en uuhhh eigenlijk weet ik zelf ook niet hoe ze
het bedoelen. In Gronau krijgen mannen in de
eerste week na de operatie Viagra om te kijken
of ze een erectie kunnen krijgen. Een erectie
krijgen lijkt dus te mogen, maar wat is dan
precies de reden dat vrijen met je partner niet
zou mogen en mag je jezelf stimuleren en een
orgasme ervaren? Kan dat kwaad? Komt er te
veel druk op het wondgebied? Kan er iets kapot
gaan of heb je dan meer kans op complicaties
zoals pijn en urineverlies?
Ik merk dat pas nu ik dit schrijf deze gedachte bij
mij opkomt. Natuurlijk, zelf zou ik ook zo snel

mogelijk willen checken of iets nog functioneert.
Voor mij was deze vraag een echte eye-opener.
Mijn eigen beeld wat ik heb opgebouwd in de
afgelopen 15 jaar als bekkenfysiotherapeute was,
dat in eerste instantie bij de meeste mannen/
families alles is gericht op het “overleven”, het
weghalen van de kanker. Na de operatie is er
veel aandacht voor eventueel urineverlies.
En slechts enkele mannen nemen een half jaar
na de operatie contact op omdat ze problemen
ervaren met het vrijen en hier mee geholpen
willen worden. Hoe naïef kan een mens zijn,
natuurlijk kan dit onderwerp ook al direct na
een operatie vragen oproepen.
Ik denk dat er nog heel veel onduidelijkheid is op
dit gebied en met name op dit soort belangrijke
details. Op een congres hoorde ik dat slechts
25% van de hulpverleners durft te vragen naar
het seksueel functioneren van iemand.
Ervaart u problemen, ja of nee? Eigenlijk is de
hulpverlener opgelucht wanneer hij/zij er niet
op in hoeft te gaan. We lijken in een heel vrij en
open land te leven. Programma’s als spuiten en
slikken zijn geaccepteerd. Maar eigenlijk praten
we zelf nog altijd het liefst over koetjes en kalfjes
zodra het over seks gaat.
Wat kunnen wij daaraan doen?
Ik kan als hulpverlener het probleem onder
de aandacht van mijn collega’s brengen. U als
patiënt kunt het bespreekbaar maken. Behalve
uzelf helpt u er ook uw lotgenoten enorm mee!
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Birgit Houtkooper
en Arjen Noordzij

Wederzijds begrip en een betere
communicatie. Dat is het doel van een
Els-Borstgesprek. Als patiënt kun je je
ervaringen delen, maar je hoort ook de
ervaringen van zorgverleners.
In het Spaarne Ziekenhuis (Hoofddorp)
zijn vorig najaar twee Els-Borstgesprekken
gevoerd. Over prostaatkanker en over
darmkanker. Arjen Noordzij (uroloog) en
Birgit Houtkooper (specialistisch verpleegkundige urologie) namen deel aan het
prostaatkankergesprek. Hoe hebben zij
dit ervaren en wat betekent het voor hun
dagelijkse werk? Benaderen ze patiënten
nu anders dan voorheen?
Bron: JIJ, 3e jaargang, nr. 1

Een gesprek van
mens tot mens
Jolanda Hamers, hoofdredacteur JIJ (NFK)
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Je ligt op de operatietafel, voor een
prostaatoperatie. Vlak voor je onder
narcose gaat, lukt het de anesthesist
om weinig zachtzinnig je trouwring te
verwijderen. Terwijl de verpleegkundige
op de afdeling je had verzekerd dat die
ring geen probleem was. Dik kans dat
dit je dwars blijft zitten, zo blijkt tijdens
het Els-Borstgesprek in Hoofddorp. Bij
deze patiënt staat niet de operatie zelf
centraal in zijn beleving, maar dit ‘detail’
in de omgang. Zo onbelangrijk was het
detail dus niet. Een wijze les voor alle
gespreksdeelnemers.
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Acht zorgverleners uit het Spaarne
Ziekenhuis zaten afgelopen najaar om tafel
met een groep prostaatkankerpatiënten
en hun naasten. De urologen en
verpleegkundigen zaten daar vanwege een
besluit van het ziekenhuisbestuur.
Namelijk: dat het ziekenhuis het Menzis
TopZorg-predicaat voor prostaatkanker
wilde krijgen. Aan één voorwaarde voldeed
de afdeling urologie nog niet: er moest in
2013 een Els-Borstgesprek plaatsvinden.
‘Ja, het was een moetje’, bevestigt Birgit
Houtkooper. Maar wel een moetje dat
in goede aarde viel en waarover weinig
discussie was. Arjen Noordzij: ‘Ik stapte er
onbevangen in. Zonder agenda. Natuurlijk,
sommige collega’s waren sceptisch en
vroegen zich af wat de meerwaarde was
voor hun werk. Maar we deelden een
positieve grondhouding.’ Het helpt dat de
patiënten uit een ander ziekenhuis komen
en het niet gaat over de ‘eigen’ verleende
zorg. Zo voorkom je welles-nietes
discussies en kun je een open gesprek
voeren.

Arjen houdt een warm pleidooi over patiënteninbreng
en zorgverbetering. ‘Tijdens mijn carrière zijn er
verschillende ‘schop-onder-de-kont’-momenten
geweest. Dan realiseer ik me hoe je ook met mensen
om kunt gaan. Momenten die raken aan mijn
oorspronkelijke motivatie om arts te worden.’ Het
Els-Borstgesprek was ook zo’n schop onder Arjens
kont. Niet dat hij of zijn collega’s zich sinds dat gesprek
totaal anders gedragen in de spreek- of wachtkamer.
Of dat de zorg anders geregeld is. Wat dan wel?
Geen patiënt is gelijk
‘Geen patiënt is gelijk, dat is de eerste les’, volgens
Arjen. Ieder gesprek en ieder contact tussen twee
mensen is uniek. Ook het contact tussen zorgverlener
en patiënt. ‘Er moet een klik zijn, tussen de patiënt
en mij. Anders werkt het niet. En als de communicatie
stokt, kun je het verder wel vergeten.’ Op plaats twee
staat het besef dat het de details zijn die het hem
doen. Arjen geeft het voorbeeld van een arts die zich
voorstelt met ‘“ik ben de chirurg die de eer heeft u van
uw kanker af te helpen.” Goed bedoeld misschien, zal
de opmerking niet bij iedereen in goede aarde vallen.
En misschien zeg ik zelf ook dingen die onbedoeld
verkeerd aankomen.’ Het is als met die trouwring: je
kunt nog zo’n – technisch en inhoudelijk – goede zorg
verlenen, maar de trouwring blijft in de weg staan.
Professionele afstand is niet heilig
Niet alle collega’s zijn even overtuigd van het nut van
de Els-Borstgesprekken. Vaak zit de weerstand in ‘het
softe gedoe’ en vragen specialisten zich af wat ze aan
al dat praten hebben. Arjen: ‘Professionele afstand
is prima, maar het hoeft niet in beton gebeiteld. Laat
aan je patiënt zien dat je zelf ook een mens bent.
Als het zo uitkomt, vertel ik de patiënt dat ik zelf een
urostoma heb. Dan heb je meteen een ander contact.’
Birgit beaamt: ‘Een goed gesprek heb je alleen tussen
twee mensen, niet tussen twee functionarissen.’
Wensen voor de toekomst
Hoe verder? Concrete vervolgstappen zijn er niet,
maar wel suggesties en vervolgwensen. Zo ziet
Birgit graag alle ziekenhuismedewerkers met direct
patiëntencontact een Els-Borstgesprek voeren. Arjen
denkt dat vraagstukken rondom het levenseinde
ook een prima thema zijn. Tot slot wil hij drie zaken
benadrukken: ‘Wat mij heeft geraakt, is hoe snel het
gesprek de diepte ingaat en het vertrouwen dat de
deelnemers in elkaar stellen. Dit vergemakkelijkt
de reflectie op het eigen handelen. Het was een
moetje, maar is een willetje geworden: we willen de
communicatie verbeteren, samen met de patiënt.’ n

De naam van de in februari overleden Els Borst leeft
o.a. voort in de binnen de wereld van kanker goed
bekend staande Els-Borstgesprekken. Els Borst
heeft veel betekend voor de kankerbeweging.
Zij studeerde in 1958 af als arts, specialiseerde
zich later tot kinderarts en via diverse leidinggevende functies in het ziekte- en gezondheidsmilieu was zij van 1994 tot 2002 minister van VWS.
Als minister heeft zij belangrijke wijzigingen in de
gezondheidszorg doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld maar aan de nieuwe euthanasiewet met de
meest liberale spelregels ter wereld.
Els Borst was erelid van de NVVE. Zo ook van
de Gezondheidsraad. Haar werk werd zodanig
gewaardeerd dat zij in 2012 tot minister van Staat
benoemd werd. Zij kon harde noten kraken en
heeft daarmee veel bereikt, zo ook de instelling
van Els-Borstgesprekken om de communicatie
tussen zorgverlening en patiënt te verbeteren.
Zij was een vrouw met veel zelfspot. Zo kon zij,
toen ze als voorzitter van de NFK afscheid nam
en kort daarvoor zelf borstkanker had gekregen
daarover met een lach zeggen dat zij dat maar
beschouwde als een mooi afscheidscadeau...
Els Borst is niet meer onder ons, maar de
Els-Borstgesprekken bestaan voort om hun
heilzame werk te blijven doen.
Wim Nak
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HYPERBARE ZUURSTOFTHERAPIE,

60-95% MINDER KLACHTEN
Chris Laarakker

Het Instituut voor Hyperbare Geneeskunde behandelt al bijna 20 jaar patiënten
met hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) en is in Nederland met 4 vestigingen de
grootste aanbieder van deze behandeling. Patiënten worden door een medisch
team, waaronder een vestigingsarts, behandeld.
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Een belangrijke groep patiënten die baat
heeft bij hyperbare zuurstoftherapie betreft
patiënten met late bestralingsklachten in
het bekkengebied. Met de behandeling
van deze klachten is onder andere op de
vestiging Arnhem veel ervaring opgedaan.
Sinds drie jaar is Roel Straathof de
vestigingsarts aldaar. In dit interview met
hem wordt stil gestaan bij deze klachten en
de rol van hyperbare zuurstof daarbij.

van het bestralingsgebied en de
bestralingsmethode en het voorkomen van
andere bijkomende ziektes.

Wat zijn late bestralingsklachten in het
bekkengebied?
Na bestraling kunnen zich in het
bekkengebied vanaf ongeveer 4-5
maanden tot jaren na de bestraling late
bestralingsklachten ontwikkelen.
Betreft het klachten van de blaas, dan
wordt er gesproken over (chronische)
radiatiecystitis, betreft het de darmen
of de endeldarm dan spreken we over
respectievelijk radiatie proctitis en enteritis.
Late bestralingsklachten in het
bekkengebied kunnen optreden
na radiotherapie bij aandoeningen
als prostaatkanker, blaaskanker en
baarmoederhalskanker.
Late bestralingsklachten in het
bekkengebied ontstaan bij 4 tot 22% van
de patiënten die bestraald zijn geweest.
Het risico op het ontwikkelen van late
bestralingsklachten is afhankelijk van
meerdere factoren zoals de grootte

Eén van de verschijnselen van
radiatiecystitis is de aanwezigheid van
bloed en bloedstolsels in de urine. Dit
verschijnsel wordt hematurie genoemd.
Andere klachten zijn vaak plassen, sterke
aandrang om te plassen wat met name
’s nachts tot problemen leidt en pijn bij
plassen. Sommige patiënten worden zelfs
incontinent.
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Radiatiecystitis
Bij late bestralingsschade van de blaas
is sprake van zwelling en ontsteking van
het blaasslijmvlies en de aanwezigheid
van bloedende wondjes, zweertjes in het
blaasslijmvlies.

Radiatieproctitis en -enteritis
Bij late bestralingsschade van de darmen
is sprake van blijvend functieverlies
door vaat- en slijmvliesafwijkingen met
bacteriële overgroei en een slechte
opname van voedingsstoffen vanuit de
darmen. De klachten kunnen variëren van
verhoogde ontlastingsfrequentie, krampen,
loze aandrang en verlies van slijm tot
incontinentie voor ontlasting, chronische
bloederige diarree, bindweefselvorming,
vernauwingen, perforatie en fistelvorming.

Het is lastig te voorspellen wie late
radiatieklachten ontwikkelt. Wel is het zo dat
wanneer deze klachten zich openbaren deze in
de loop van de tijd tot zelfs jaren na de laatste
bestraling kunnen verergeren.
Wat is de plaats van hyperbare
zuurstoftherapie bij late bestralingsklachten
in het bekkengebied?
Hyperbare zuurstoftherapie is de enige
oorzakelijke behandeling van radiatiecystitis.
Door hyperbare zuurstoftherapie wordt
de aanmaak van nieuwe bloedvaatjes
(neoangiogenese) en weefselherstel
gestimuleerd. Door de radiotherapie is het
weefsel in de blaas beschadigd. Cellen zijn
vernietigd, bloedvaatjes zijn kapot gegaan en
daardoor is blaasweefsel kwetsbaar en bloedt het
gemakkelijk. Door hyperbare zuurstoftherapie
worden de weefsels verzadigd met zuurstof
(tot 18 keer zo veel als gebruikelijk). Dit heeft
verschillende effecten. Het weefsel wordt
sterker en bloedt minder snel. Bloedingen
en zwelling (oedeem) nemen af na zo’n 15
tot 20 behandelingen. Het bloedplassen, de
plasfrequentie, de pijn bij het plassen en de
incontinentie (met name ’s nachts) nemen
allemaal af. Het gunstige effect van hyperbare
zuurstoftherapie houdt aan in de maanden
na afloop van de behandeling. Hyperbare
zuurstoftherapie kent niet de bijwerkingen van
een mogelijke beschadiging van weefsel door
een blaasscopie waardoor bloedingen kunnen
ontstaan of verlittekening en urineweginfecties
door blaasspoelingen.
Net als bij radiatiecystitis verminderen ook de
klachten die gepaard gaan met radiatie proctitis
en enteritis.

Roel Straathof

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij
60-95% van de behandelde patiënten de klachten
verdwijnen of sterk verminderen. Klachten
verdwijnen binnen enkele weken na starten
van de behandeling en de verbetering is vaak
blijvend.
Wat is hyperbare zuurstoftherapie?
Hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) is een
officieel erkende en effectieve behandeling van
late bestralingsklachten, ongeacht in welk gebied
van het lichaam deze klachten zich voordoen.
De behandeling wordt volledig vergoed in het
basispakket van de zorgverzekering.
Met hyperbare zuurstoftherapie ademt men

Het Instituut
voor Hyperbare
Geneeskunde in
Waalwijk
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De drukkamer tijdens
een behandeling

Het gunstige effect
van hyperbare
zuurstoftherapie
houdt aan

onder een verhoogde omgevingsdruk 100% zuurstof in.
Het zuurstofgehalte in het bloed en in de beschadigde
weefsels stijgt. Hierdoor kunnen onder andere nieuwe
bloedvaatjes ontstaan en kan het weefsel zich herstellen.
De behandeling vindt plaats met meerdere personen samen
in een zogenaamde drukkamer.
De drukkamer beschikt over comfortabele vliegtuigstoelen.
Tijdens de behandeling kan men een boekje lezen of een
DVD bekijken.
Gemiddeld bestaat een behandeling uit 30 tot 40 sessies.
Iedere behandelsessie duurt 2 uur en vindt op doordeweekse
dagen, 5 dagen per week, plaats.
Verwijzing van een patiënt kan door de huisarts of een medisch
specialist worden gedaan. Na verwijzing vindt altijd een intake
plaats met een hyperbaar arts om te kijken of de patiënt voor
behandeling in aanmerking komt.
In Nederland zijn momenteel 9 behandelcentra te vinden.
Het Instituut voor Hyperbare Geneeskunde bestaat al bijna 20
jaar en kent momenteel 4 behandelcentra die te vinden zijn in
Arnhem, Hoogeveen, Rotterdam en Waalwijk. Meer informatie
is te vinden op www.ivhg.nl. n

Je gaat de verandering voelen!
Interview met ex-prostaatkanker patiënt de heer de Vos

Chris Laarakker

Wij spraken met de heer de Vos, 64 jaar oud,
die behandeld is geweest bij het Instituut voor
Hyperbare Geneeskunde (IvHG) in Hoogeveen
met hyperbare zuurstoftherapie voor late
bestralingsklachten als gevolg van radiotherapie
bij prostaatkanker.
Wanneer begonnen de klachten bij u?
Ongeveer halverwege de bestralingsbehandeling, dat was na zo’n 35 behandelingen ontstonden de klachten. Bij klachten moet u denken aan allerlei ongemakken gerelateerd aan
de ontlasting. Ongemakken zoals de tijd tussen
aandrang en de daadwerkelijke stoelgang
(soms erg, zo niet te kort), veel last van diarree,
regelmatig bloed en slijm in de ontlasting en
een brandend gevoel rond de anus.
Het gevolg hiervan was beperking van de
bewegingsvrijheid. Er viel goed mee te leven, maar je moest er wel voor zorgen op de
hoogte te zijn van de aanwezige toiletten, als je
bv. de stad in ging. Ook bij het uitlaten van de
hond was creativiteit vereist.
Ongeveer een jaar na de bestralingen werd er
een sigmoïdoscopie verricht i.v.m. het bloedverlies in de ontlasting waarbij bloedvaatjes
werden gedicht in de darmen. De arts vertelde
me dat het terug zou kunnen komen, zij het in
mindere mate.
Wanneer bent u in aanraking gekomen met
hyperbare zuurstoftherapie?
De klachten bleven echter aanhouden.
Tijdens een controlegesprek met mijn behandelend radiotherapeut uit het UMC Groningen
kwamen de ongemakken, veroorzaakt door de
ontlasting, in het dagelijkse leven ter sprake.
De radiotherapeut heeft toen de optie van
hyperbare zuurstoftherapie aan mij voorgelegd.
Hij gaf aan dat deze therapie zorgt voor herstel
onder andere door de aanmaak van nieuwe
bloedvaatjes in het bestralingsgebied.
Ik ben toen verwezen naar het Instituut voor
Hyperbare Geneeskunde in Hoogeveen.
Hoe bent u bij het Instituut voor Hyperbare
Geneeskunde (IvHG) ontvangen?
Ik ben geweldig opgevangen door de
medewerkers van het IvHG.
De voorlichting was duidelijk, evenals de
begeleiding in de cabine, met name als het

ging om de veiligheid. Het personeel was
behulpzaam, zeer vriendelijk en altijd bereikbaar. Papierwerk betreffende vervoerskosten
ed. werden adequaat behandeld.
Waar ik het meest tegen op zag, was het
aantal behandelingen. Alsof er geen eind
aan zou komen! Ik kreeg 40 behandelingen.
Na een korte periode werd de gang naar het
IvHG een dagelijkse routine.
Je leerde de mensen kennen, zowel in als buiten de cabine. Opvallend vond ik de positieve
houding en hulpvaardigheid in mijn groep.
Ook de reacties van de buitenwereld waren
vaak een gespreksonderwerp waar we veel
plezier om hadden. Het ademen met een
masker wende snel. Bovendien heb ik kennis
mogen maken met een nog betrekkelijk nieuwe
vorm van geneeskunde, waarin het samen
ondergaan een hechte band kan oproepen.
Geloof het of niet, in onze groep vonden we
het spijtig als er iemand vertrok.

De radiotherapeut
heeft de
optie van
hyperbare
zuurstoftherapie
aan mij
voorgelegd

Opvallend
vond ik de
positieve
houding
in de groep

Wanneer merkte u dat de hyperbare zuurstoftherapie effect had?
Het is moeilijk precies aan te geven wanneer
de eerste verbeteringen zichtbaar werden.
De bloedsporen in mijn ontlasting en het brandende gevoel zijn sinds het begin van
de behandeling verdwenen.
De afscheiding van slijm in de ontlasting en
het last hebben van diarree is verminderd.
Er is geen sprake van dat de klachten helemaal
verdwenen zijn, maar wel sterk verminderd.
Na de behandeling, ben ik me vrijer gaan
voelen om ergens heen te gaan, zonder me
zorgen te hoeven maken.
Wat zou u willen meegeven aan lotgenoten
en artsen die kunnen verwijzen?
In een toch al niet te fijne periode kan het
bijzonder positief werken om deel te nemen
aan een behandeling met hyperbare zuurstof.
Geestelijk, omdat je weet dat er in tegenstelling tot bestralen nu wordt opgebouwd en fysiek, omdat je de verandering gaat voelen. Het
lijkt een eindeloze weg, maar de hulpverleners
en de medepatiënten zorgen voor een periode,
waaraan nog vaak zal worden terug gedacht.
Ik wens een ieder een fijne tijd en
gezondheid toe. n
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LOTGENOTENCONTACT - Statistiek 2013
Wat kwam daarbij zoal aan de orde? Onderstaande opsomming geeft
een globaal overzicht van de interessesfeer van de bellers en e-mailers
van de lotgenotenlijn.
In het jaar 2013
hebben
335 personen
1247 x contact/
interactie gehad
met het
lotgenotencontact,
telefonisch of
per e-mail

Coördinator
lotgenotencontact
ProstaatKankerStichting.nl
Chris Laarakker
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De snelle rekenaar ziet dat het totaal van
deze opsomming niet uitkomt op 335. Dat
komt doordat in de contacten meerdere
onderwerpen aan de orde kwamen. In veel
gesprekken en mailtjes werden secundair onderwerpen als: screenen, diagnose,
bijwerkingen, pijn, moe, lifestyle en second
opinion aangeroerd.
Bij 193 personen liep het eerste contact
via de 0800-9992222 Lotgenotentelefoon.
Vervolgcontacten vonden daarna vaak per email plaats. Geschat wordt dat 35% van het
eerste telefonische contact door de partner
werd gelegd.
In 3 gevallen belden partners voor problemen die zij zelf hadden door de prostaatkanker van haar partner. Zij zijn verwezen
naar de 3 partners die deel uit maken van de
lotgenoten-matrix. In die matrix zijn alle medewerkers/sters van de lotgenoten telefoon
opgenomen, elk met hun eigen specialiteit
en achtergrond.
Bij 142 personen vond het 1e contact per
e-mail lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl
plaats. Vaak werden contacten daarna
telefonisch voortgezet. Niet herleidbaar is
of de patiënt of zijn partner dit 1e contact
tot stand bracht.
Naarmate er meer informatie uit de
informatiebank beschikbaar is bij de
0800-1e linie groep, neemt het verzoek
ervaringen uit te wisselen met lotgenoten
af. Het verzenden per post van informatiemateriaal neemt nog steeds af. Er wordt
vaker en meer informatiemateriaal per

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | maart 2014 | nr. 10

mail verstuurd. Dit is ook de reden dat
de meeste lotgenoten van onze matrix
nauwelijks gebeld worden of hooguit 2 à
3x per jaar. Mensen die per e-mail contact
zoeken vragen zelden naar contact met een
lotgenoot.
In het team bestaat de indruk dat de
voorlichting aan nieuwe prostaatkankerpatiënten verbeterd is, mede door de
inspanningen van ProstaatKankerStichting.nl.
Dat kan er ook de oorzaak van zijn dat het
aantal vragen om informatie in de beginfase van de ziekte licht afneemt.
Naast het lotgenotencontact per telefoon
en e-mail werden in alle provincies voorlichtingsavonden in ziekenhuizen (ongeveer
1x per jaar) en inloophuizen (maandelijks)
gehouden waarbij voorlichting en lotgenotencontact een prominente plaats inneemt.
De registratie voldoet aan de normen die
gesteld zijn door de stichting Bescherming
Persoonsgegevens. n

Algemeen/divers

91

Radiotherapie brachy/extern

68

Watchful waiting/active surveillance 21
Radicale prostatectomie

41

Hormoontherapie

80

Seksueel gerelateerde problemen

13

Incontinentie

29

Voeding/lifestyle

14

Screenen

5

Diagnose

18

CRYO

7

HIFU

12

Locatie Lucas in Winschoten

Voorlichtingsbijeenkomst Winschoten
Op 26 november heeft het Ommelander Ziekenhuis in samenwerking met ProstaatKankerStichting.nl een
voorlichtingsbijeenkomst gehouden op de locatie Lucas in Winschoten.
De opkomst was groot, 96 personen bezochten de bijeenkomst, waarvan een groot deel met hun partner. Mevr. R.
Wübbels was de coördinatrice van de avond, zij leidde beide urologen, dr.Kupfer en dr. Landman, in. Beide urologen
gaven een duidelijk inzicht in de verschillende gradaties van prostaatkanker. Mevrouw S. Meijerhof, verpleegkundige
van de polikliniek Urologie vertelde over de verschillende behandelmethoden en gaf een heldere uitleg over de nazorg.

VOORLICHTINGSAVOND

Voor ProstaatKankerStichting.nl konden J. van Gelder en J. Ruuls 2 nieuwe donateurs inschrijven. Uit het grote aantal
evaluatieformulieren wat was ingeleverd bleek dat de avond zeer gewaardeerd werd door de bezoekers. n

Verslag van de voorlichtingsavond (publiekslezing)
in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen (WZA) op
dinsdag 19 februari 2014.
De organisatie van het ziekenhuis had een grote zaal
ingericht want er waren ruim 90 aanmeldingen binnengekomen. Op maandag was men al gestopt met de
inschrijving, omdat de zaal volgeboekt was.
Bij binnenkomst troffen wij op tafel koffie of thee
met wat erbij. Ook de agenda voor die avond lag er,
evenals voorlichtingsmateriaal van het WZA ziekenhuis. Dit hebben wij aangevuld met materiaal van
ProstaatKankerStichting.nl.
Er kwamen nog meer mensen op af, zodat er uiteindelijk ruim 100 mensen in de zaal aanwezig waren.
Op verschillende plekken hingen informatieschermen,
zodat iedereen duidelijk kon zien waar het over ging.
Na opening door de communicatieadviseur
(Marjolein Bosman) van het WZA kwamen er drie
sprekers aan het woord. Achtereenvolgens:
1. Dr. Schaafsma, uroloog van het WZA met zijn presentatie getiteld “Prostaatkanker: wat is het, hoe
vaak komt het voor, hoe is het te behandelen”.
2. Dr. Nieboer, internist-oncoloog van het WZA, zijn

presentatie over “Niet-operatieve behandelingen
van prostaatkanker”.
3. De presentatie van Dr. Knipscheer, uroloog van het
Scheper ziekenhuis in Emmen, over “Operatieve
behandeling van prostaatkanker”. Hij ging hierbij in op de diverse operatie technieken voor de
operatieve verwijdering van de prostaat, aangevuld
met een duidelijke, maar bloederige film over een
verwijdering.
De drie presentaties waren zeer interessant en
boeiend. Ze liepen wel enigszins uit, maar het was
tijdens de presentaties muisstil in de zaal.
In de pauze was er gelegenheid om via een
formulier vragen te stellen en informatie bij
ProstaatKankerStichting.nl stand te verkrijgen. Er werd
in ruime mate gebruik gemaakt van de mogelijkheid
tot het stellen van vragen, maar iets minder om informatie te halen bij ProstaatKankerStichting.nl stand.
Na de pauze werden de gestelde vragen door de drie
doctoren om en om beantwoord. Al met al een zeer
geslaagde, informatieve avond, misschien iets te vol
gepland, maar zeker voor herhaling vatbaar.
Namens ProstaatKankerStichting.nl,
Peter Timmerman en Harm Heuvink
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Katja Sebes

Paul Bosman

Katja is verpleegkundige. Werkzaam
bij Medizorg, een landelijke organisatie
die patiënten thuis opzoekt en
behandelt. Naast lichtbehandeling,
zorg voor diabetici en het spuiten van
epo is een groot deel van haar taak het
injecteren van degarelix, een hormoonbehandeling die wordt ingezet voor
de behandeling van prostaatkanker.
Dat het werk veel meer inhoudt dan
simpelweg een prik te geven en weer
te vertrekken wordt duidelijk na een
gesprek met haar.
Laarzen
Tijdens maar ook na mijn werk in de
vrije uurtjes sta ik met mijn laarzen in de
modder vertelt Katja. Ik bezoek cliënten
die zich thuis voelen in hun veilige haven.

KATJA SEBES
MEDIZORG
Ik ben geen allesweter
en ook geen arts,
ik ben een terdege
opgeleid praktijkmens
met een luisterend oor.
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Kom ik de eerste keer dan ben ik de
verpleegkundige die discreet maar wel
met een tas vol spullen binnenstapt.
Het is de vervolgstap van de eerste, het
medicijnvoorschrift van de behandelend
arts. Patiënten hebben dan veel vragen,
zijn onzeker wat toediening van het
middel voor gevolgen zal gaan hebben
en uiteraard naar de resultaten van de
behandeling. Ik ben ruim dertig jaar
werkzaam in de verpleging en kan
inmiddels wel tegen een stootje. Komen
er vragen, de patiënt bepaalt of hij die
wel of niet wil stellen, ga ik daar op in.
Ik realiseer mij daarbij dat de patiënt
kwetsbaar is. Niet iedereen laat zo maar
z’n billen of buik zien, laat staan daar in te
laten prikken. Niet iedere man kan vragen
stellen over de ziekte die hem heeft
getroffen. Prostaatkanker leidt tot vaak
heftige emoties.

Ik probeer ook de partner in het geheel te
betrekken. Het is de partner die niet ziek is maar
in alle hevigheid wordt betrokken bij een en ander.
Meestal heeft de behandeling van prostaatkanker
verregaande gevolgen voor de seksualiteit van
het stel. Een item waar mannen het eigenlijk niet
over willen hebben. Maar in de praktijk merk
ik dat dit onderwerp betrokkenen extra raakt.
Komen daar vragen over kan ik op basis van mijn
praktijkervaring soms goede antwoorden geven.
Maar ik ben ook wel eens het antwoord schuldig.
Ik ben geen allesweter en ook geen arts, ik ben
een terdege opgeleid praktijkmens met een
luisterend oor.
Bekend gezicht
Voor velen ben ik het gezicht dat bij de maandelijkse prik hoort. Naarmate ik mensen langer ken
verlopen die bezoeken minder gespannen dan het
eerste. De gesprekken veranderen dan ook qua
inhoud. Soms zie ik dat mensen door de prostaatkanker echt pijnklachten hebben. Pijnklachten die
niet worden geuit. Dat komt omdat veel patiënten
het idee hebben dat ze niet moeten zeuren.

geweest in de terminale zorg. Zeker in mijn huidige
functie kom ik de laatste jaren bij mensen thuis en
beleef de ontwikkelingen volop mee. Ik probeer
naast mensen te staan en de helpende hand te
bieden. De mensen kennen je. Niet zelden komt
het voor dat ik in de omliggende dorpen mensen
voor het eerst bezoek die zeggen: “Ik ken u niet
maar we hebben het wel over u gehad”. Dat schept
verplichtingen, de mensen verwachten wat van je.
Dat is ook goed. Ik ben niet alleen maar de prikster
die zich, na het weggooien van de naald, haastig uit
de voeten maakt.
Natuurlijk heb ik een vooraf bepaalde tijd die ik kan
en mag besteden aan een patiënt. Ik houd echter
wel zelf de klok in de gaten. Vind ik het nodig wat
langer vragen door te nemen of gewoon even door
te praten doe ik dat. Gewoon omdat ik liefde voor
mijn vak heb.
Menswaardig
Ik ben er zelf bij geweest toen het fout ging bij mijn
vader die aan de zelfde ziekte leed en inmiddels
is overleden. Ik heb het aan den lijve gevoeld

IN MIJN WERK RAAK JE BETROKKEN
BIJ EEN BERG SORES
Dat laatste moeten ze nou net niet gaan denken.
Een patiënt met een levensbedreigende ziekte
zeurt niet, die heeft alle recht zijn zorgen en klachten te delen. Vaak zeg ik dan ook maak maar snel
een afspraak en zeg maar dat ik dat heb gezegd.
Dat helpt mensen wel eens over een drempel heen.
Gelukkig zie ik ook vaak dat het goed gaat met een
patiënt. Als ik dan hoor dat de PSA waarde blijvend
laag blijft krijg ik het gevoel dat we het met z’n allen goed doen.

hoe het is een dierbare te verliezen en te zien
lijden. Als kinderen hebben wij samen met vader
besluiten genomen. Niet steeds weer onderzoek
dat misschien wel de brandhaarden opzoekt maar
uiteindelijk niet meer dan een constatering van
oplevert. Op een goed moment konden we vader
laten gaan. In gevallen binnen mijn praktijk dat
dit ook staat te gebeuren kan ik op basis van mijn
eigen ervaringen een steunpilaar zijn. Dat mensen
dan kunnen zeggen: “Het hoeft niet meer”.

Waarom
Hoe ik in dit werk ben gerold? Ik kwam van de
middelbare school en had, net als mijn familieleden,
iets met zorg. Ik was te jong voor een opleiding als
verpleegkundige in een ziekenhuis en besloot
HBO-V te gaan doen. Geen moment heb ik daar
spijt van gekregen. Het werken als verpleegkundige
brengt je in situaties die ik zou willen omschrijven
als “deelgenoot worden van”. Ik heb als wijkverpleegkundige mogen werken en ben werkzaam

Mag het zo zijn dat het dus wel eens fout afloopt,
het gaat vaak ook wel heel erg goed. Dat zijn de
gevallen waarin de tumor een dreun krijgt. Mensen
knappen op en krijgen weer lol in het leven. Het is
deze mix van goed en fout die me volop energie
geeft mijn werk voort te zetten.
Een vertrouwensmens te kunnen en te mogen zijn
voor mensen die de nodige gene hebben om over
hun ziekte te praten. n
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Als je wordt geboren ben je je er helemaal niet van bewust. Je ouders en familie en vrienden wel. Die
bouwen een feestje en overladen de kleine jongen of meisje met kadootjes. Terecht want geboren
worden wil zeggen dat je, uitzonderingen daar gelaten, het mooiste geschenk heb gekregen dat een
mens zich maar kan indenken. Je bent er, gaat jezelf ontwikkelen en begint aan een reis die enerverend
genoemd mag worden. Voor een groot deel bepaal je verder zelf hoe het je zal vergaan. Je gaat naar
school, krijgt meestal een relatie, maakt maatschappelijke- en zakelijke carrière, sticht een gezin, krijgt
kinderen en als het goed is geniet je van het leven. Soms ook niet.

Waardig sterven
zou ook zo maar
een geschenk
kunnen zijn,
toch?
Paul Bosman
paulbosman@ziggo.nl
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Zoals ieder mens wordt geboren sterft ook
ieder mens. Dat laatste is dan de definitieve
stap om de aarde te moeten of kunnen te
verlaten. Hoe je dit doet is afhankelijk van
geloof of juist ongeloof.
In tegenstelling tot geboren worden,
waarvan je je niet bewust bent, is sterven
iets waar je je vaak wel van bewust bent.
Het is niet iedereen gegeven zo maar
ineens weg te vallen.
Waardig uitstappen
Als prostaatkanker patiënt heb ik de te
nemen route voor 90% afgelegd.
De laatste 10% ga ik afleggen maar niet
voordat ik goede afspraken heb kunnen
maken. Soms doet zich die gelegenheid
onverwacht voor. Kort geleden sprak ik
mijn huisarts en was de laatste patiënt
van die dag. Er volgde een gesprek dat
anderhalf uur zou duren. We spraken
over belangrijke- en op het oog minder
belangrijke zaken. Hoe ik in het leven sta
weet hij al. Tijdens ons gesprek kreeg hij
de bevestiging dat hij het bij het juiste
eind heeft. Na het, misschien wel meest
belangrijke gesprek dat ik in mijn leven heb
gevoerd, schudden we elkaar als afscheid
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de hand en legden onze handen op
elkaars schouder. We begrijpen elkaar,
weten beiden wat te doen, er viel een
last van mijn schouders.
Die last heeft plaatsgemaakt voor een
stuk energie wat ik nodig zal hebben de
10% van de weg te gaan die voor mij ligt.
Misschien gaat het wel gebeuren dat de
10% kan worden uitgebreid naar meer. Wie
zal het zeggen. Die energie put ik uit het
vertrouwen dat ik in mijn (huis)arts heb. Aan
de wetenschap dat ik als waardig mens uit
mag stappen hecht ik veel waarde. Mijn
bijdrage daaraan is het op schrift stellen
van een duidelijke wilsbeschikking. Die
leg ik neer bij de mij behandelende (huis)
artsen. Als het zo ver is weten die wat te
doen. Ze zullen een tweede (Scen) arts
raadplegen om gezamenlijk een sluitend
wettelijk besluit te kunnen nemen. Zo is
het en zo hoort het. Geen spelt tussen te
krijgen.
Als patiënt c.q. belanghebbende, vind ik
dat er een discussie gevoerd zou moeten
worden over de vraag: “Waardig sterven
zou ook zo maar een geschenk kunnen
zijn toch?” n

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is als eerste ziekenhuis van Nederland gestart met het
injecteren van het radioactieve Radium-223 chloride bij patiënten met een ongeneeslijke vorm
van prostaatkanker. Uit onderzoek is gebleken dat dit geneesmiddel het leven van deze patiënten gemiddeld met vier tot zes maanden verlengt en een betere levenskwaliteit oplevert.
Chris Laarakker

Aan de hand van de uitkomsten van het
uitgebreide vooronderzoek heeft de Europese
Commissie (European Medicines Agency) in
november 2013 marktautorisatie verleend voor
Radium-223. De behandeling, die in principe
bestaat uit één maandelijkse injectie gedurende
zes maanden, wordt sinds 22 januari uitgevoerd
in het Catharina Ziekenhuis.
Meest voorkomende kanker bij mannen
Naar schatting komt 20 tot 40 procent
van de patiënten met prostaatkanker (de
meest voorkomende kanker bij mannen)
die is uitgezaaid in de botten, nooit aan
chemotherapie toe. Of ze zijn daar te zwak
voor of ze weigeren omdat de bijwerkingen

‘een gastvrij product’. “In een half jaar tijd zes
keer een kort bezoekje aan het ziekenhuis is
voldoende en er zijn nauwelijks bijwerkingen”,
aldus Wyndaele. “De onderzoeksuitslagen zijn
natuurlijk ontzettend mooi. Patiënten leven
langer en beter.”
Zorg goedkoper
Er zijn nog meer voordelen, legt internistoncoloog dr. Laurence van Warmerdam
van het Catharina Oncologiecentrum uit.
“Bij uitzaaiingen in de botten treden vaak
complicaties op. Daarvoor heeft een patiënt dan
weer extra zorg nodig. Die complicaties worden
significant verminderd door het toedienen van
Radium-223. Dat betekent dat bijkomende

MINDER
COMPLICATIES
EN BETERE
LEVENSKWALITEIT
van chemotherapie de levenskwaliteit
aantast. Ook kunnen de uitzaaiingen veel pijn
veroorzaken. Patiënten met deze vorm van
prostaatkanker kunnen niet meer genezen;
de gemiddelde levensverwachting is hierbij
ongeveer een jaar.
Studies hebben aangetoond dat juist patiënten
waarbij het bovenstaande het geval is, baat
hebben bij de behandeling met Radium-223.
Nucleair geneeskundige Dirk Wyndaele, die in
het Catharina Ziekenhuis de eerste patiënt met
dit nieuwe medicijn behandelde, spreekt van

specialistische behandelingen minder vaak
voorkomen. Dat maakt de zorg goedkoper.”
Patiënten die in eerder genoemd stadium van
prostaatkanker verkeren en menen baat bij deze
behandeling te hebben kunnen in overleg met
hun uroloog/oncoloog worden doorverwezen
naar het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, het
Radboud UMC te Nijmegen, de ISALA klinieken
in Zwolle en het VUMC te Amsterdam.
Verwacht wordt dat in de toekomst meerdere
ziekenhuizen deze behandeling kunnen
uitvoeren. n
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Dr. Evert Koldewijn en huisarts Toine Schuivens

Die dokters kennen
mijn situatie
Jan van Hoof

In het vorige nummer van Nieuws stond op pagina 10 e.v. een artikel over verschuiving van oncologische zorg naar de huisarts vanuit de eerste lijn. Aan het
slot van dat artikel beloofden wij in het volgende nummer een interview te
plaatsen met een uroloog en een huisarts over hoe zij dat zien. Welnu, hier volgt

Oncologie
in de

dat interview met uroloog dr. Evert Koldewijn en huisarts Toine Schuivens (afgenomen en geformuleerd door Jan van Hoof)

eerste lijn
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EINDHOVEN – Door de vergrijzing zal het
aantal patiënten met kanker de komende
decennia fors toenemen.
Om die stroom mensen goed op te vangen
en te begeleiden, is door IKNL Eindhoven
het project ‘Oncologie in de eerste lijn’
gestart om tot hechtere samenwerking te
komen tussen eerste en tweede lijn.
Uroloog dr. Evert Koldewijn
(Catharina Ziekenhuis) en Toine Schuivens
(huisartsenpraktijk Klingerberg Venlo)
geven in dit interview hun visie op
verbetering van de zorg voor patiënten
met prostaatkanker. “Het aantal contactmomenten bij de huisarts zal flink toenemen.”
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Volgens Evert Koldewijn speelt het
capaciteitsprobleem op dit moment nog
geen prominente rol bij patiënten met
prostaatkanker. Het is wel een punt waar
artsen in de nabije toekomst terdege
rekening mee moeten gaan houden.
Binnen het project ‘Oncologie in de eerste
lijn’ wordt daarom onderzocht of het
mogelijk is om specifieke zorgtaken over
te dragen of te delen tussen specialisten en
huisartsen.
Nazorg kan beter
“Een eventuele overdracht van zorgtaken
moet natuurlijk wel verantwoord gebeuren”,

Goede nazorg wordt steeds belangrijker
benadrukt huisarts Toine Schuivens. “Het moet
passen bij de behoeften van de patiënt en de
aard van zijn probleem. Met name de verdeling
van de nazorg tussen specialist en huisarts kan
naar mijn idee beter.”
Uroloog dr. Evert Koldewijn knikt: “Goede
nazorg wordt steeds belangrijker. Ik merk in
de spreekkamer dat daar een grote behoefte
ligt. Een beetje gechargeerd; maar bij ons in
het ziekenhuis ligt de nadruk toch vooral op
de medisch technische aspecten. Natuurlijk
schenken wij ook steeds meer aandacht aan
nazorg aspecten, maar de huisarts kent de
patiënt meestal veel langer en kan daardoor
beter beoordelen welke nazorg wenselijk is.
Dat is iets wat we nog onvoldoende benutten.
De nazorg voor patiënten met prostaatkanker
moet écht beter. Het gaat om het aanbieden
van de juiste zorg op de juiste plaats.”
Toine Schuivens verwacht dat de nazorg
meer gaat verschuiven richting huisarts en
dat nacontroles vaker gedeeld gaan worden
tussen specialist en huisarts. “Een huisarts is nu
eenmaal goedkoper dan een uroloog.” Maar ook
vooruitgang binnen de kankerzorg speelt een rol.
Hij ziet een duidelijke trend van ‘overleven; red ik
het wel?’ naar aandacht voor ‘kwaliteit van leven’.
“Mensen geven steeds vaker de voorkeur aan
een wat korter leven met een hoge kwaliteit, dan
kwantiteit. Kwaliteit van leven is heel belangrijk.”
Discussie
Evert schetst in het kort de verschillen tussen
specialisten die vooral werken met vaste
controleafspraken en huisartsen waar het
initiatief vooral bij de patiënt zelf ligt. “Als je
een probleem hebt, ga je naar de huisarts. Ik
denk dat we van de huisarts gaan vragen om
meer aandacht te gaan schenken aan dit aspect.
Zonder uiteraard de directe zorgbehoefte uit het
oog te verliezen.” Omgekeerd verwacht Toine
dat huisartsen meer signalen gaan oppakken
en patiënten doorverwijzen naar het ziekenhuis.
“Welke signalen dat zijn, is nog onderwerp van
discussie. Een patiënt kan bijvoorbeeld klachten
hebben in een bestralingsgebied. In dat geval
overleggen we even met het ziekenhuis. En bij
psychosociale of relationele problemen kunnen
we weer andere kanalen aanboren.”

Psychosociale impact
Dat er meer aandacht moet komen voor
psychosociale zorg staat voor beiden vast.
“Mijn inschatting is dat het aantal
contactmomenten bij de huisarts zal toenemen”,
zegt Toine. “Contacten met inloophuizen en
lotgenoten horen daar zeker bij. En de partner
niet te vergeten. Die heeft net zoveel met
prostaatkanker te maken als de patiënt zelf.”
Het valt hem verder op dat patiënten die een
afwachtend beleid met actieve controle volgen
het daar juist bijzonder moeilijk mee hebben.
“Afwachten is erg zwaar. Het schept veel onrust.”
Evert: “Afwachten wat er wel of niet gaat
gebeuren, knaagt aan het gemoed van mensen.
Dat kun je niet met één gesprekje afronden. Het
gaat om lastige inschatting- en risicoanalyses.
Dat heeft tijd nodig. Moet je nu wel of juist niet
behandelen? Het is erg lastig om daar rationeel
boven te staan als het jezelf betreft. Ik denk dat
patiënten om die reden ook vaker aankloppen bij
de huisarts. Die voelt toch wat vertrouwder aan
voor veel mensen.”
Goede communicatie
Communicatie is een ander aandachtspunt.
“Huisartsen en specialisten wisselen vaak nog
informatie uit per brief. Dat kan veel sneller en
beter met inzet van slimme ICT”, aldus Evert.
Als voorbeeld noemt hij het EPD. “Patiënten
reageren verbaasd dat ik op de hoogte ben
dat ze volgende week een afspraak hebben bij
een collega. Dat geeft mensen zo’n ongelooflijk
gevoel van vertrouwen. Zo van: ‘Die dokters
kennen mijn situatie. Ze werken dus niet langs
elkaar heen!’. Dát moeten we ook bereiken in
de samenwerking met de huisartsen.”

Onze
inzet is
niet
gericht
op
bezuinigen

Toine sluit af met de opmerking dat de
specialisten en huisartsen die deelnemen aan
‘Oncologie in de eerste lijn’ primair kijken naar
mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg voor
de patiënt te verbeteren. “Onze inzet is niet
gericht op bezuinigen. Het gaat vooral om de
vraag of elke patiënt straks de zorg krijgt die hij
nodig heeft.” n
Iets te schenk
en?
Direct of via te
stament?
Vergeet de
ProstaatKanker
Stichting
niet!
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NATUURLIJKE
CHEMO

Wat is dat? Geen pillen of injecties?
Werkt dat dan? Hoe doe je dat?
Om het antwoord op deze vragen
te krijgen sprak ik met Mark
Bos, een lotgenoot die de voor
mij tot dan toe onbekende term
“natuurlijke chemo” gebruikte,
bedacht door een Belgische
kankerpatiënte die dezelfde
methode volgt als Mark Bos.
Mark met op de achtergrond
de te beklimmen Kilimanjaro
Wim Nak

Kilimanjaro
Hij heeft eind januari de Kilimanjaro beklommen,
samen met 25 andere mensen, zowel mannen als
vrouwen, van uiteenlopende leeftijd (Klaas, de
oudste deelnemer is 65), waaronder naast Mark
ook andere patiënten, zoals een MS patiënte.
Ook een medicus maakte deel uit van de groep.
De Kilimanjaro is de hoogste berg van Afrika,
met een top op 5.895 meter. Deze groep van
26 beklom die berg onder leiding van Wim
Hof, beter bekend als de Ice Man, die met die
groep wilde demonstreren dat niet alleen hijzelf
tot extreme prestaties in staat is, maar dat ook
doodgewone mensen, ja zelfs patiënten, met
behulp van de WHM (de Wim Hof Methode) net
als hijzelf tot onhaalbaar geachte prestaties in
staat blijken te zijn.
De top bereiken is niet vanzelfsprekend.
Gewoonlijk bereikt van alle mensen die aan
een expeditie deelnemen, nog niet de helft
de top door vermoeidheid, uitputting of (heel
vaak) hoogteziekte. De meeste expedities
duren vanwege het risico van hoogteziekte 5 of
meer dagen. De groep van Mark Bos deed het
onmogelijk geachte, de berg werd beklommen in
slechts 2 dagen! Desondanks is niemand van die
26 mensen geveld door hoogteziekte!

24

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | maart 2014 | nr. 10

Training
De groep heeft voorafgaand aan de beklimming
verdeeld over 4 sessies nog geen volle week
training gehad. De training bestond vooral
uit ademhalingstechniek, concentratie- of
focus oefeningen en gewenning aan lage
temperaturen. De Wim Hof Methode leert
mensen om zelf sturing te geven aan hun geest
en lichaam, in het bijzonder aan hun zenuwgestel.
Zonder pillen, poeders of injecties. Het blijkt dat
mensen na deze training tot veel meer in staat
zijn dan men denkt.
Wat is van dit alles nu het nut voor onze
donateurs? Welnu, het is overduidelijk dat
iedereen zijn eigen mogelijkheden kan
verruimen. Dat hoeft niet te betekenen dat de
prostaatkanker verdwijnt, maar dat betekent wel
een enorme boost in mogelijkheden en kwaliteit
van leven als je de Wim Hof Methode volgt. En
zo moeilijk is die niet. Gemakkelijk aan te leren en
in de praktijk te blijven volgen. Vooral ook omdat
de zieke patiënt er zich zoveel beter bij voelt.
Mark Bos, lotgenoot
Maar wie is nu Mark Bos en hoe zit het met
“zijn” prostaatkanker? Mark is nu 48 jaar en
heeft in september 2012 te horen gekregen dat
hij prostaatkanker heeft. Met een inoperabel
groot prostaatvolume en bovendien uitzaaiingen
in het schaambeen. Wij allen weten dat dan je
leven zo ongeveer instort. Mark is journalist en
documentairemaker, onder andere voor Een
Vandaag. Hij besluit van iets slechts iets goeds
te maken en begint aan het project van de
documentaire over zijn eigen ziekteproces.
Het is de bedoeling dat deze documentaire eind
2014 op TV zal worden uitgezonden. Hij wil pas
tegen die tijd zijn verhaal vertellen voor andere
media, maar hij wil voor ons magazine NIEUWS
graag een uitzondering maken om zo zijn
lotgenoten nu alvast iets meer vertellen over wat
er met hem gebeurd is en hoe hij ertoe gekomen
is om mee te doen aan de beklimming van de
Kilimanjaro.

Na de eerste diagnose is hij vervolgens in het
Radboud onderzocht, waar werd vastgesteld
dat er ook nog sprake is van uitzaaiingen in de
lever. Medische conclusie: niet behandelbaar,
anders dan met hormonen. Mark heeft injecties
geweigerd, vanwege de voor hem ongewenste
bijwerkingen, maar ging wel aan de pillen. Hij is
bovendien op “grote speurtocht” gegaan om
te onderzoeken of er nog wat anders bestaat
wat hem kan helpen, anders dan die “verrotte”
pillen. Zo werd hij via het hem al bekende
NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)
gewezen op het boek van Deepak Chopra
over Quantum Healing. Hij heeft ook kennis
gemaakt met psychotherapie, omdat daarmee
soms “spontane” regressie van de kanker wordt
bereikt. En ook contact gelegd met Wim Hof
voor het werken met de Wim Hof Methode.
Proces van verwerking en acceptatie
Hij raakt ervan overtuigd dat hij kanker moet
leren zien als een kompaan, die je nu eenmaal
hebt, ook niet meer kwijt zult raken en dat je
tevreden moet zijn met het behoud van een
goede fysieke vorm en conditie. Door gezond
te leven en er zelf alles aan te doen. Met de
door medici voorgeschreven pillen is Mark niet
gelukkig. Die heeft hij zelfs het grootste deel van
de afgelopen anderhalf jaar niet geslikt! Vanaf
begin 2013 krijgt Mark het vertrouwen
dat zelfgenezing mogelijk is.
Na een eerste training bij Wim Hof in februari
gaf in april de PET choline scan zelfs aan dat
er geen uitzaaiingen in de botten meer te zien
waren. Een klein wondertje! Wel nog een paar
kliertjes die aankleurden rond de prostaat. De
artsen snapten er niets van, maar boden hem nu er geen botuitzaaiingen vastgesteld konden
worden - nog een kleine kans op genezing met
een operatie (klieren verwijderen) en 7 weken
bestraling.
Mark voelt daar niets voor, maar laat zich
uiteindelijk toch overhalen tot deze behandeling.
Deze vindt plaats in augustus 2013, maar
verloopt niet goed. Het blijkt dat na afloop
nog altijd 17 van de 41 klieren aangedaan
zijn, de artsen laten het er dan bij zitten. Mark
staat dus met lege handen en is ondanks veel
pijnlijke toestanden na de operatie er niets mee
opgeschoten. Fysiek staat hij op nul. Hij moet
opnieuw vertrouwen opbouwen in zijn eigen
mogelijkheden. Dat vertrouwen is vanaf januari
2014 gelukkig weer helemaal terug.

De Kilimanjaro is een vrijstaand bergmassief van 60 bij 80 kilometer dat is gevormd door drie stratovulkanen, gelegen in de regio Kilimanjaro in het noordoosten van Tanzania, ongeveer 3 graden ten zuiden van de evenaar. De
Kilimanjaro is de hoogste berg van Afrika en komt daarom in het rijtje van de zogenoemde “zeven toppen” voor. De berg steekt ruim 5 kilometer uit boven zijn omgeving en is daarmee de hoogste vrijstaande berg ter wereld.[2]
De grootste en hoogste vulkaan, Kibo (5892 m)[1], wordt geflankeerd door Shira (3962 m) en Mawenzi (5148 m). Op de berg bevinden zich ongeveer 250 kraters. Een van de grootste is de caldera bovenop Kibo, die een doorsnede
heeft van ongeveer 2½ km. In die caldera bevindt zich de Reuschkrater, en daarin ligt de meest recente krater, de Ash-Pit. Op de zuidoostelijke helling van Mawenzi vult het Chala-meer een 3 km² grote krater. Ongeveer 2 km²
van Kibo is bedekt met een kleine gletsjer, deze ijskap was aan het eind van de 19e eeuw nog vijf keer zo groot. Het hoogste punt van de kraterrand van Kibo wordt Uhuru Peak (Uhuru betekent vrijheid in Swahili) genoemd en
ligt op 5895 m boven de zeespiegel. In 1889 vonden Hans Meyer en Ludwig Purtscheller met hun berggids Yohani Kinyali Lauwo een route naar de top. In 1912 beklommen Fritz Klute en Edward Oehler de hoogste Mawenzi-top.

En 24 mensen bereikten de echte top, de andere
twee zijn gekomen tot de subtop op evengoed
nog 5.681 meter! Als je dan bovendien weet dat
11 van de mannen de tocht hebben ondernomen
met ontbloot bovenlijf, een van hen was Mark
Bos, dan is die prestatie nog indrukwekkender.
De gevoelstemperatuur op de top was mede
door de wind ongeveer 20 graden onder nul,
ijzig koud volgens Mark Bos.
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De Wim Hof
Methode leert
mensen om zelf
sturing te geven
aan hun geest en
lichaam, in het
bijzonder aan hun
zenuwgestel.

Lijn omhoog
Vlak voor de operatie stond de
beklimming van de Kilimanjaro al op het
program. Hij is positief van instelling,
wist dat dit hem zou stimuleren om snel
beter te worden en gaat zijn conditie weer
opbouwen en trainen, loopt in december
19 km hard. Gaat goed dus. Dan de
volgende klap. Zijn PSA die altijd al hoog
was (52 voor de operatie en vijf weken na
de ingreep ineens 200) stijgt door tot 300
eind december!

Advies
Gevraagd naar een mogelijk advies voor
zijn lotgenoten zegt hij: “Niet zozeer
voor mijn lotgenoten. Mijn verhaal is al
voldoende een voorbeeld van hoe je zelf
je leefomstandigheden kunt verbeteren,
maar ik heb wel een advies voor de artsen
die ons behandelen. Zij zouden wat uit
hun hokjes van richtlijnen en protocollen
moeten kruipen en wat nieuwsgieriger
moeten zijn naar hoe mensen die het op
hun eigen manier doen hun doel weten
te bereiken”. n

Onderweg op een hoogte van
circa 3000 meter, Mark Bos
(links) samen met Henk van
den Bergh (reuma patiënt).

Het doel is bereikt…!

Hij zit 2 dagen diep in de put, neemt
dan het besluit zich niet te laten kisten en
hervat zijn trainingen. Raakt geblesseerd en
moet 4 dagen op krukken rond hobbelen.
Moet gas terug nemen, maar gaat wel
mee op de meeste trainingsdagen voor de
Kilimanjaro. Het succes op de Kilimanjaro
is bekend. De tocht was – ook voor hem
– ongelooflijk zwaar maar hij heeft het
volbracht, ondanks zijn kanker in een
vergevorderd stadium. Chapeau voor Mark!
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Hij is gestopt met de pillen. Wonderlijk
en fantastisch tegelijk! Hij voelt zich naar
omstandigheden goed en is normaal aan
het werk. Waaronder uiteraard het werk
aan zijn eigen documentaire.
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Voor wie van de beklimming van de
Kilimanjaro graag ook nog wat beelden
wil zien, volgt nu een link naar een
YouTube filmpje van die beklimming.
Dat is: http://m.youtube.com/watch?v=g8
7ALXOD6BY&feature=youtu.be&desktop_
uri=%2Fwatch%3Fv%3Dg87ALXOD6BY%
26feature%3Dyoutu.be.
Tip: voor wie op ziet tegen het overtikken
van deze stortvloed aan tekens geef ik
hierbij de tip om naar onze website te
gaan, daar dit artikel op te zoeken en
vervolgens gewoon deze link aan te
klikken. Dan verschijnt het filmpje ook.
Gemak dient de mens, nietwaar?

Hormoonbehandeling bij uitgezaaide prostaatkanker geeft risico op cardiovasculaire complicaties. Nieuwe analyse wijst op significante verschillen in risico, afhankelijk van type behandeling.

Degarelix en hartproblemen
Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste
doodsoorzaak bij patiënten met gevorderde
prostaatkanker, belangrijker dus dan de
prostaatkanker zelf1. Genoeg redenen om
hier aandacht voor te hebben.
Patiënten kunnen hier zelf het nodige aan
doen, bijvoorbeeld door te zorgen voor
voldoende lichamelijke activiteit, een goed

‘degarelix’ en anderzijds LHRH-agonisten.
LHRH-agonisten zijn de meest gebruikte
testosteronverlagende geneesmiddelen bij de
behandeling van vergevorderde prostaatkanker.
Voorbeelden hiervan zijn leuproreline en
gosereline. Het rapport is gebaseerd op een
analyse van de resultaten van zes fase III studies
waaraan 2.328 mannen met prostaatkanker
deelnamen.6

gewicht te hebben en te stoppen met roken.
Het is al langer bekend dat hormonale therapie
(androgeendeprivatie therapie of ADT) voor
de behandeling van prostaatkanker, in verband
wordt gebracht met een verhoogd risico op cardiovasculaire complicaties1,2, oftewel complicaties aan hart en bloedvaten. Voorbeelden hiervan
zijn een hartinfarct en angina pectoris.
Verschillende studies hebben bovendien laten
zien dat dit risico met name verhoogd lijkt te zijn
bij prostaatkanker patiënten die voorafgaand
aan de hormonale behandeling al een hart- en
vaataandoening hebben3,4. Richtlijnen voor
de behandeling van prostaatkanker wijzen de
behandelaar erop aandacht te hebben voor deze
risicogroep1.
Dit is geen kleine groep. Ongeveer 30% van
alle mannen bij wie prostaatkanker wordt
vastgesteld, heeft een hart- of vaataandoening in
de voorgeschiedenis5.
In de maart uitgave van European Urology, het
officiële tijdschrift van de European Association
of Urology, is een publicatie verschenen dat een
nieuw element toevoegt aan de discussie over
het risico van hormonale therapie.
Het artikel geeft aan dat verschillende vormen
van hormonale therapie mogelijk verschillen in
de mate waarin zij het risico op cardiovasculaire
complicaties tijdens de behandeling verhogen.
In dit artikel, getiteld Cardiovascular Morbidity
Associated with Gonadotropin Releasing
Hormone Agonists and an Antagonist, is gekeken
naar het risicoverschil op cardiovasculaire
complicaties en overlijden bij mannen met
prostaatkanker die behandeld worden met twee
verschillende vormen van hormoontherapie. Dat
is enerzijds de LHRH-antagonist receptorblokker

Ongeveer 30%
van alle mannen
bij wie prostaatkanker
wordt vastgesteld ,
heeft een hartof vaataandoening
in de voorgeschiedenis
In het artikel wordt beschreven dat tijdens
behandeling met degarelix significant minder
cardiovasculaire complicaties (waaronder sterfte)
optraden. Dit verschil was alleen aanwezig bij
mannen die al een hart- en vaataandoening
hadden voorafgaand aan de start van de
hormoonbehandeling.
In deze groep was het verschil 8, 2% tussen de
twee behandelingen. In 6,5% van de patiënten
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die met degarelix werden behandeld traden
cardiovasculaire complicaties op en bij de
met LHRH--agonisten behandelde patiënten was
dit 14,7%.
Co-auteur van het onderzoek, Jan Nilsson MD,
Afdeling Klinische Wetenschappen, Universiteit
van Lund, Zweden, gaf het volgende
commentaar: “Eén recent onderzoek duidt
erop dat cardiovasculaire aandoeningen, dus
niet de kanker zelf, tot de meest voorkomende
oorzaken van vroegtijdige sterfte
behoren onder mannen met gevorderde
prostaatkanker.7 Als cardioloog wil ik urologen
hierop attenderen en erop aandringen dat
zij het cardiovasculaire risico in overweging
nemen wanneer ze behandelingsopties voor

hun patiënten kiezen. Analyses als deze zijn een
positieve stap om hen daarbij te helpen.”
De auteurs wijzen er op dat aanvullend
onderzoek nodig is alvorens definitieve
conclusies te trekken. n
Referenties:
1. EAU Prostate Cancer guideline 2013
2. Levine GN, Circulation 2010; 121: 833-40
3. Saigal CS, Cancer 2007; 110: 1493
4. D’Amico AV, JAMA 2008; 299:289–95
5. Van Hemelrijck M et al. J Clin Oncol
2010; 28: 3448-56
6. Albertsen PC, et al. Eur Urol. 2014
Mar; 65(3):565-73
7. Conteduca V, et al. Critical Reviews in
Oncology/Hematology 2013; 86:42-51

TRAINING LOTGENOTENCONTACT
Lotgenotencontact is een belangrijk onderJan van der
Kooi, Gouda
Koos van der
Veen, Bolsward

deel van het werk van een patiëntenvereniging of stichting voor een bepaalde ziekte,
zoals ook bij ProstaatKankerStichting.nl.
Lotgenoten kunnen terecht voor een luisterend oor, het uitwisselen van ervaringen
of voor praktische tips. In de praktijk houdt
lotgenotencontact ook wel nabestaandencontact in. Gedurende het jaar 2012 kwamen
er bij onze lotgenotentelefoon zo’n 1300
telefoongespreken binnen, dus elke dag zijn
er gemiddeld wel 4 mensen, die bellen.
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Om dat werk nog beter te kunnen doen bestaan
er cursussen. In oktober vorig jaar waren
ondergetekenden (samen met negen leden van
enkele andere stichtingen) aan het trainen in
lotgenotencontact.
De cursus werd begeleid door Anneke Helder
en Greetje Hingstman van Bureau HelderGroningen. We waren te gast bij PGO-support
in Utrecht-Lunetten. PGO is een onafhankelijke
netwerkorganisatie voor meer dan 200
organisaties voor patiënten, gehandicapten en
ouderen. Bij elkaar goed voor 500.000 leden
en 20.000 vrijwilligers. PGO adviseert deze
organisaties en ondersteunt initiatieven die hun
positie versterken.
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Tijdens de cursus kregen wij een beknopte
reader, deden oefeningen in rollenspelen en
zagen wat korte filmpjes over communicatie.
Wij kregen basis-instructie en vertelden elkaar
over onze ervaringen.
De volgende thema’s - als basisstructuur voor
een goed telefoongesprek - zijn behandeld:
• communicatie
• gespreksopbouw
• contact maken en afstemmen
• non verbale communicatie
• spreek- en luistertechniek
• omgaan met emoties
Dit alles in een vrij strak programma binnen de
geplande tijden.
Het werden twee leerzame dagen met vele
contacten en met als eindconclusie:
ERVARINGEN VAN PATIËNTEN ZIJN EEN
GOUDMIJN VOOR IEDEREEN.
Jan en Koos bezig tijdens een
oefening in communicatie
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Genezing
prostaatkanker
stap dichterbij
Het Radboudumc in Nijmegen heeft de eerste patiënt onderzocht met een speciale nanovloeistof, die zeer kleine uitzaaiingen in lymfeklieren zichtbaar maakt. Dankzij deze vloeistof zijn
uitzaaiingen vanaf 2 millimeter zichtbaar. Voor patiënten is dit
een grote stap voorwaarts in het vaststellen van de uitbreiding
van hun ziekte.
Het Radboudumc is vooralsnog het enige
ziekenhuis in de wereld waar deze techniek wordt
toegepast.
Het ontdekken van kleine uitzaaiingen is met de
huidige diagnostiek erg moeilijk: uit onderzoek is
gebleken dat 70 procent van de uitzaaiingen, die
kleiner zijn dan 8 millimeter, niet wordt gevonden
met gewone CT of MRI-scans. Ook worden deze
uitzaaiingen bij 40 procent van de patiënten bij
kijkoperaties gemist en vallen ze in meer dan 50
procent buiten het standaard bestralingsveld.
De nano-MRI ontdekt lymfklieruitzaaiingen als ze
nog zeer klein zijn. Door de vroegere opsporing
is beeldgestuurde behandeling zoals gerichte
bestraling of operatie mogelijk. Dit leidt tot
minder bijwerkingen en een grotere kans op
genezing.
Genezing
De nanovloeistof bestaat uit kleine ijzerdeeltjes,
die door een arts in een ader van de arm worden

gespoten. Na 24 uur komt de patiënt terug voor
een MRI-scan. Prof. dr. Jelle Barentsz: “Met de
nano-vloeistof en onze speciale MRI-techniek zien
we uitzaaiingen wit oplichten als een zaklamp in
het duister, terwijl de gezonde klieren zwart zijn.
Voor patiënten is dit een grote stap voorwaarts.
Als we heel precies zien waar de kanker zit,
kunnen we ook veel gerichter behandelen. Dit
bespaart patiënten operaties en geeft ze betere
genezingskansen.”
De komende weken zal het Radboudumc dit
onderzoek aan vier patiënten per week aanbieden.
Barentsz: “In eerste instantie richten we ons op
patiënten met terugkerende prostaatkanker of
een verhoogd risico op lymfklieruitzaaiingen. We
willen onze capaciteit snel uitbreiden, omdat de
nanovloeistof ook werkt bij andere kankersoorten,
zoals borstkanker.” n
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POMPEN OF VERZUIPEN
Naam bij de
redactie bekend

De diagnose Prostaatkanker leidt,
als het om seksuele relaties gaat, vaak
tot problemen. Niet dat dit in de eerste
instantie het grootst denkbare probleem
is, naderhand dient het zich wel aan.
Vele lotgenoten zullen dat kunnen
beamen. Ook onze relatie veranderde,
was eerst het overleven prioriteit één,
dat… kwam er zeker bij.
De alom bekende Viagra pilletjes boden
weinig soulaas. De keren dat we het
probeerden liepen uit op een desillusie.
Jammer. Via onze uroloog die dit
probleem bespreekbaar maakte, kwamen
we op de bekende Androskat. We prikten
samen. Dat wil zeggen, ik was het lijdend

Na mijn bestelling kreeg ik de zending
thuis en opende de verpakking. Dat
deed ik in m’n uppie. Maar goed ook,
ik mag dan af en toe een grote mond
hebben, dit is net even iets anders. Het
in elkaar zetten van het apparaat lukt vrij
eenvoudig. Maar dan. Ik moest er even
aan wennen een koker over mijn penis te
schuiven en het motortje aan te zetten
dat voor onderdruk zorgt die vervolgens
voor een doorbloeding van de penis
zorgt. Na jarenlang echt tobben zag ik het
ongelofelijke gebeuren. Het is wat vreemd
de ring, als het resultaat is behaald, aan
te brengen die de penis op sterkte houdt.
Dat lukte mij niet zo maar een twee drie
maar uiteindelijk wel. Ik moest er wel om
grinniken.
Die avond experimenteerden we samen.
In alle rust, het leek wel op een spelletje.
We hadden die avond weer eens iets wat
we natuurlijk niet hadden gemist maar
eigenlijk toch wel. Gevoelsmatig hadden
we een belangrijke stap genomen.
Eigenlijk een taboe overwonnen.

Het Kessel
erectiesysteem

voorwerp, mijn
echtgenote gaf de
er echt toe doende prik. Ik moet u eerlijk
zeggen, ik ben daar geen held in. Het
zal dan ook wel de spanning zijn die het
succes in de weg staat.
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Glurend op het Internet stuitte ik op
het verschijnsel erectiepomp. Via tal van
sekssites deed ik de nodige kennis op.
Maar er blijken dus ook serieuze sites te
bestaan waar goede voorlichting wordt
gegeven. Men geeft in ieder geval blijk
van kennis en begrip.
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Een ervaring
die ik een ieder zou
willen aanraden. Zeker als je je realiseert
dat er van geen enkele medicatie (dus ook
geen bijwerking) sprake is.
Via lotgenotencontact kunt u uitgebreid
worden geïnformeerd over de
mogelijkheden die er op dit gebied
zijn. Stap ook eens uit het taboe, een
elektrische fiets lost immers ook wel eens
wat op. n

Flip H. Jansen is uroloog
in het Universitair Medisch
Centrum Utrecht en
promoveerde op
17 september 2013 aan
de Erasmus Universiteit
te Rotterdam op zijn
proefschrift:
“ONTDEKKING EN
VALIDATIE VAN
BIOMARKERS VOOR
PROSTAATKANKER”

Extra PSA-bloedtest beschikbaar
In de prostaat komt het stofje PSA (Prostaat Specifiek Antigeen) voor. Dit stofje speelt een
rol bij het in conditie houden van het sperma en het hoort in de prostaat te zitten en te
blijven. Irritatie (b.v. fietsen, massage) van de prostaat, prostaatontstekingen, tumoren,
leeftijdsgebonden goedaardige vergroting van de prostaat, kunnen de oorzaak zijn dat
de PSA gaat ‘lekken’ in het bloed. Bij een bloedonderzoek wordt dan een bepaalde
PSA-waarde in het bloed aangetroffen. Naarmate men ouder is en de prostaat vaak
groter is, ligt de ‘acceptabele’ waarde van de PSA hoger.

De specificiteit van PSA is onvoldoende om tot
een diagnose te komen. Om die reden wordt
vaak besloten een biopsie van de prostaat uit te
voeren. Het uitvoeren van een prostaatbiopsie
is voor de patiënt belastend, kostbaar en niet
geheel zonder risico. Vaak wordt een preventieve
antibiotica kuur voorgeschreven om infecties te
voorkomen. 70% van alle prostaatbiopsies wordt
negatief teruggerapporteerd. Een negatief
biopsie resultaat sluit de aanwezigheid van
prostaatkanker niet uit.
Sinds enige tijd heeft diagnostica leverancier
Beckman Coulter, naast de al bekende PSA en
vrij-PSA assay die al jaren op klinisch chemische
laboratoria worden uitgevoerd, nu ook de
“proPSA assay” beschikbaar. Deze drie simpele
testen kunnen samen uit een buisje met bloed
worden bepaald. Via een berekening wordt uit
de drie testen de Prostaat Health Index (phi)
berekend.

Wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat het phi resultaat een betere
voorspelling doet over het al dan niet hebben
van prostaatkanker. Aan de hand van het phi
resultaat kan de behandelend arts een betere
keuze maken om al of niet een prostaatbiopsie
uit te voeren of een active surveillance/watchfull
waiting beleid te volgen.
Tevens zijn er aanwijzigingen dat het phi
resultaat correleert met de agressiviteit van
de prostaatkanker. De nieuwe phi test komt
dit jaar voor een beperkt aantal laboratoria in
Nederland beschikbaar.
In omringende europese landen wordt phi al
langer als diagnostische test ingezet. Op dit
moment wordt wetenschappelijk onderzoek
uitgevoerd bij onder andere het Erasmus
Medisch Centrum Rotterdam. Afhankelijk van de
financiële middelen zal blijken of phi binnenkort
ook in Nederland breed ingezet zal worden. n

Voor informatie en beschikbaarheid van deze nieuwe marker kunt u
contact opnemen met nlinfo@beckmancoulter.com
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Bestuur
Kees van den Berg

Sinds 1 januari ben ik uw nieuwe voorzitter. Hans Randsdorp (ex-voorzitter) zet
zijn werk voort als voorzitter bij UOMO, de Europese coalitie voor Prostaatkanker.
Er zijn meer wijzigingen in het bestuur van onze stichting. Karel Gooren heeft zijn
werkzaamheden als penningmeester overgedragen aan Roel Feller. Wij zijn Hans
en Karel veel dank verschuldigd voor hun inzet en het vele goede werk dat zij voor
de stichting hebben gedaan. Ze hebben beide aangegeven dat wij altijd een beroep mogen doen op hun kennis en ervaring.

Hans Blok gaat per 1 februari de vacature
van vicevoorzitter vervullen.
Chris Laarakker is in het bestuur teruggekeerd als bestuurslid Lotgenotencontact.
Ramona Verwaal zal de portefeuille
Communicatie gaan beheren. Het bestuur
zal ook nog uitgebreid worden met enkele
leden met een medische achtergrond.
De bedoeling is dat in april het bestuur
weer uit negen leden bestaat waarna elk
bestuurslid, samen met de toegevoegde
vrijwilligers, zijn werkzaamheden kan
gaan uitvoeren.
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NFK
De NFK gaat met instemming van KWF
zijn werkzaamheden ook voor andere
patiëntenverenigingen/stichtingen
uitbreiden. Zo ook voor ons.
De werkzaamheden die de NFK
momenteel voor ons doet, de financiëleen de ledenadministratie, zullen worden
uitgebreid met het secretariaat.
Agnes Pap zal worden ingewerkt door
Nathalie Beijne. In het colofon op
pagina 2 vindt u ons nieuwe adres en
postbusnummer, ons telefoonnummer
blijft ongewijzigd.
Eind 2013 hebben wij in overleg met KWF
besloten een database bij de NFK onder te
brengen die voor ondersteuning van hun
werkzaamheden door meerdere mensen
uit onze organisatie geraadpleegd kan
worden.
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Vrijwilligers
Op 22 januari hebben wij in Leerdam onze
waardering voor onze vrijwilligers laten
blijken op de jaarlijkse vrijwilligersdag, ik
heb met veel vrijwilligers kennis kunnen
maken op deze dag. Een dag die begon
met een demonstratie glasblazen en
eindigde met een rondleiding door het
Glasmuseum.
ProstaatKankerStichting.nl wordt steeds
meer betrokken bij de ontwikkelingen
in de gezondheidszorg, onze mening en
aanbevelingen over prostaatkanker worden
zeer gewaardeerd en meegenomen in
verdere afwegingen. Urologische teams
waarderen het wanneer wij hen bezoeken
om te praten over goede voorlichting en
informatie aan onze lotgenoten.
Wij hopen eind van dit jaar 2.500
donateurs te hebben, waarvoor wij onze
3 pijlers zo goed mogelijk willen uitvoeren:
informatie, belangenbehartiging en
lotgenotencontact.
Zonder vrijwilligers is dat een onmogelijke
opgave.
Eenieder en zijn omgeving het goede
toegewenst. n

Paul Bosman, fotografie: Jan Schaap

Iets te schenk
en?
Direct of via te
stament?
Vergeet de
ProstaatKanker
Stichting
niet!

IN 500°C EN
TOCH AFKOELEN
Demonstratie glasblazen

In Leerdam maken ze glas. Dat weet ik al jaren maar de
plek waar te bezoeken en het aanschouwen van is mij
nog nooit ten deel gevallen. Toen de uitnodiging van
ProstaatKankerStichting.nl ook in de bus viel om
gezamenlijk met alle vrijwilligers de glasblazerij en het
museum te bezoeken hoefde ik niet lang na te denken.
In het kader van kostenbesparing kwam Wim mij halen
en togen we met drie man sterk naar Leerdam.
Onderweg hadden we als PKS ers best wel wat te bespreken.
Bij aankomst wachtte er een kop koffie en een reuze
appeltaartpunt. Vervolgens namen we plaats op de tribune
en kregen een ruime uitleg over hoe er geblazen wordt en
de verschillende type ovens die worden gebruikt. Inderdaad nooit geweten dat je bij 500 graden kunt afkoelen
maar kom je van 1300 graden is dat best logisch. Er werd
volop gerold, af en toe geblazen zowel links als rechts en
met een draadschaar geknipt. Het resultaat was wonderschone creaties.
Lunch

Na een slinks sigaartje gerookt te hebben tippelden we
naar een nabij gelegen restaurant waar een goed verzorgde lunch klaarstond. Het broodje kroket en heerlijke sandwiches spoelden we met koffie, een sapje of een glaasje
melk naar binnen. Al doende werden we bijgepraat over
het wel en wee van de club die ons allen zo na aan het hart
ligt. Een best smakende lunch roept om uitbuiken wat dan
ook tijdens de wandeling naar het museum helemaal voor
elkaar kwam.
Bijzonder
Rondgang door het
Glasmuseum

In het museum werden de groep gesplitst en vertrok een
ieder onder leiding van een deskundige gids voor een
rondgang langs eeuwenoud en fraai glaswerk. Diverse
stijlen en de inspiratiebronnen van de diverse kunstenaars
kwamen aan de orde. Maar gelukkig ook het gebruiksglas
waarmee wij in staat zijn op een beschaafde manier ons
biertje of jenevertje te drinken. Even verderop zagen we
het grote fabrieksgebouw waar dagelijks maar liefst 1,5
miljoen bierflesjes worden geproduceerd. Onder Koninklijk
vaandel.
Als afsluiting dronken we een glaasje, namen een hapje en
wisselden informatie uit. Toen ik huiswaarts ging had ik een
goed gevoel van de dag. Het leidt tot saamhorigheid en
inspireert om verder te gaan met de taken die we op ons
hebben genomen.
Kortom, een leuk onderwerp, goed georganiseerd en nog
leerzaam ook. n
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GEVULDE PAPRIKA’S
Zeer rijk aan
alliumgroenten.
Rijk aan
kruisbloemige
groenten,
lycopeen
en vitamine E.
Per portie:
526 kcal,
34,9 g vet,
4,9 g verzadigd vet.
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De pinda’s geven dit gerecht een heerlijke notensmaak. U kunt ook andere graansoorten als bulgur of rijst als vulling gebruiken. Strooi de laatste tien minuten wat pittige
kaas over het gerecht voor nog meer smaak.

VOOR 2 PERSONEN
• 75 g couscous
• 2 dl kokendheet water
• 2 grote paprika’s
• 1 eetlepel olijfolie, plus wat extra om te
bedruppelen
• 1 grote ui, gesnipperd
• 1 teentje knoflook, gehakt
• 25 g zongedroogde tomaten in olie,
uitgelekt, gehakt
• 25 g ongezouten pinda’s
• 1 eetlepel zonnebloempitten
• 2 flinke handjes rucola
• 1–2 eetlepels zoete chilisaus

den, verwijder de zaadjes en doe ze in een
ovenschaal.

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Doe de couscous in een pan en schenk er
kokendheet water op. Breng aan de kook
en kook al roerend 1 minuut.
Haal van het vuur en laat de couscous
5 minuten opzwellen.
Snijd de paprika’s door de stelen doormid-

Dek af met aluminiumfolie en bak in
45 minuten in de oven gaar.
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Verhit de olie in een koekenpan op laag
vuur en bak de ui en knoflook in 5 minuten
goudbruin. Voeg de tomaten, pinda’s en
zonnebloempitten toe en bak het nog één
minuut. Roer de rucola erdoor en bak het
weer één minuut of tot het slinkt.
Roer er de couscous en chilisaus naar
smaak door.
Schep in de paprikahelften, druk aan
en bedruppel met wat extra olijfolie.

Haal voor de laatste 10 minuten de
folie eraf.

Gratis voor nieuwe donateurs

Het Prostaatkanker Logboek

STEUN ONS EN WORD DONATEUR

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

Naam

Voorletters

Adres

Postc. + plaats

Telefoonnummer

m/v*

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

E-mailadres

Geboortedatum

Beroep

Van ProstaatKankerStichting.nl gehoord via
Meldt zich aan als lotgenoot/donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige bijdrage geldt
van minimaal € 25,=. Graag de bijdrage overmaken op rekening NL90INGB0006206109
t.n.v. ProstaatKankerStichting.nl te Utrecht.
Ondergetekende verleent hierbij éénmalige machtiging om van zijn/haar rekeningnummer

een bedrag van

schrijven.
Datum: 				Handtekening

EENMALIGE AUTOMATISCHE
AFSCHRIJVING

(minimaal € 25,00) af te

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

Dit is een leven waar geen
man op zit te wachten
Onder deze kop begint W. van der Meijde zijn ervaringsverhaal dat in zijn
geheel op onze website te vinden is. Hieronder volgt een korte samenvatting.
Hij is 60 jaar wanneer in 2008 bij hem plasproblemen ontstaan. Als 4 jaar later zijn PSA
stijgt, dan wordt er prostaatkanker vastgesteld. Hij vertelt uitgebreid, boeiend en soms
wat plastisch over wat hem sindsdien is overkomen. In februari 2013 wordt bij hem de
prostaat verwijderd. De operatie verloopt goed, maar daarna begint voor hem de ellende
pas goed. Te beginnen met katheter problemen, daarna allerlei narigheid met urine
incontinentie. Ondermeer het gebrekkige samenspel tussen artsen, de leverancier van
middelen en de zorgverzekeraar. Om van het lezen alleen al moe te worden!
In april overweegt hij zelfs er maar een eind aan te maken. Elektrotherapie helpt dan de
ergste nood verlichten. Dan volgen ook de problemen met impotentie. Pas in oktober
lijkt zijn leven weer wat op de rit te zitten, ’s avonds en ’s nachts droog, overdag één of
twee doekjes nodig.
Maar hij houdt veel last. Van zijn heup en van een pijnlijk bultje naast de operatiewond.
Daarvoor is hij in december nog geopereerd. Een dag na de operatie schrijft hij op
17 december 2013 zijn ervaringsverhaal. Te lang om volledig te plaatsen in Nieuws,
maar voor belangstellenden te lezen op onze website onder het tabblad Deelervaringen/
Ervaringsverhaal.
En inderdaad, wat hij in het afgelopen jaar heeft moeten doormaken, dat wens je
niemand toe. Zijn verhaal is zeker leerzaam voor iedereen die nog de keus heeft
wel of niet opereren. n
Wim Nak

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
€ 25,00 per jaar word je donateur van de stichting en krijg je
het Prostaatkankerlogboek als
een welkomstgeschenk.
Vul de bon in en stuur deze op
(postzegel niet nodig).

36
24

Antwoordnummer 4171
3500VB UTRECHT

Dirry Kooman

De letters in de gekleurde vlakken vormen
achter elkaar geplaatst de oplossing van deze
doorloper.
Horizontaal
1 deel van de week - hoofddeksel
2	belevenis- en anderen - gelooide huidvoorzetsel
3	een paard besturen - klimaatsoort - scheepsstuur
4	meer in Amerika - eren - deel v.e. Franse ontkenning - oude lengtemaat - windrichting
5 listig - begrijpen - theaterrang
6 viering - muziekterm - muzieknoot - bijbeldeel
7 gemeen - talud - trekdier
8 voortreffelijk - bevloeïng
9 hijswerktuig - zoete stof - sloom - telwoord
10 kluns - bittere stof - biljartstok - deel van een
camera
11 oorlogsgod - monnikskleed - verlaagde toon ter herinnering - titel - halfbloed
12 plaats in Utrecht - ontevredenheid - ondernemingsraad
13 mannelijk rund - bloembed - steeg - indien
14 vordering - deuntje - steel
15 cijfer - schande - (ex) Russische
volksvertegenwoordiging
16 insect – glansverf
Verticaal
1	rijwiel - afwezig
2	samenspraak - eiland in de
Indische oceaan
3	meetinstrument - metaal begrip
4	dyne - natuurkundige vogel - pers. vnw.
5	gast - kerkboek - stimulerend
middel - oeverplant
6	stormloop - dommerik gemeenschappelijk
bouwlandstreep - tapijt
7	slachtoffer - stroomspanning drukte
8	geur - land in Azië adviesorgaan - een zekere
9	geleerd - riskant - vreemde munt
10 job - veel - schaaldier
11 deel van een tekst - bloem nobel - drie (in samenstellingen)
12 schaden - postuur - juiste
13vogel - drager van erfelijkheid gulden- boom- ook
14 med. specialist - deel v.d. voet
15 destijds - werpen - bananenmerk familielid
16 huidvlekje - voeler – weekdier

Onder de goede inzendingen verloot de
redactie 3 exemplaren van het boek: ‘Hoe
overleef je de dokter’ van Dr. Eize Wielinga.
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. 9:
G.A. Horneman, Enschede
D.J. v.d. Boor, Zutphen
A. Veldstra, Sneek
De oplossing van de Nieuws puzzel nr. 9
luidde: “De vrijheid is een kooi, het leven is
een kooi midden in de vrijheid”.

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.

GESPECIALISEERDE
PSYCHOSOCIALE
ONDERSTEUNING:
Abcoude, Therapeutisch Centrum
Les Vau, Gein Noord 37
(0294) 284482
Bilthoven, Helen Dowling Instituut
Prof. Bronkhorstlaan 20,
(030) 2524020
Groesbeek, Taborhuis Groesbeek
Nijmeegsebaan 27,
(024) 4434049
Amsterdam, Ingeborg Douwes
Centrum, IJsbaanpad 9-11
(020) 3640330
Haren, Het Behouden Huis
Rijksstraatweg 363a,
(050) 4062400
De Vruchtenburg,
psycho-oncol. centrum
Delft, Ezelsveldlaan 108,
(071) 3616260
Leiden, Oude Vest 17,
(071) 3616260
Rotterdam, Straatweg 171,
(010) 2859594
INLOOPHUIZEN:
U bent hier welkom voor advies,
informatie of voor een kop koffie.
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Alkmaar, ‘t Praethuys
Westerweg 50, (072) 5113644
Almere, Parkhuys
Bunuellaan 1, (036) 5354444
Amersfoort, Toon Hermanshuis,
Regentesselaan 39, (033) 4655227
Apeldoorn, Stichting ‘k Leef
Vosselmanstraat 4, (055) 5762670
Arnhem, Toon Hermanshuis
Eusebiusbuitensingel 34,
026) 2133196
Barendrecht, De Boei
Binnenlandsebaan 7, 06-17739666
Barneveld, Toon Hermans Salon
Nieuwstraat 29, 06-43379764
Bergen op Zoom, Het Getij
Burg. v. Hasseltstraat 68,
06-22823504
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
Middenweg 134, (0223) 747041
Doetinchem, Oude IJssel
Plantenstraat 2, (0314) 330181
Ede, Toon Hermanshuis
Telefoonweg 124b, (0318) 619002

Eindhoven, De Eik
Aalsterweg 385b, (040) 2939142
Emmeloord, Toon Hermanshuis
Nijenbeek 4b, 06-12061991
Emmen, Sigrid’s Garden
Weerdingerstraat 252c,
(0591) 648696
Goes, Palazolli 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
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, PISA
Draafsingel 59, (0229) 758531
Hulst, Palazolli Huis
Steenstraat 37, (0114) 371160
Kampen, Stichting LeMKa
Noordweg 121, 06-39606936
Lichtenvoorde, Prisma
Ludgerhof 2, (0544) 374567
Leiden, Scarabee
Oude Vest 17, 06-52586260
Lelystad, inloophuis Passie
Hazeleger 8, 06-17228848
Maastricht, Toon Hermanshuis
Sint Servaasklooster 33,
(043) 3261000
Medeblik, Inloophuis
Oosterhaven 11, (0227 547700
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, Vechtgenotenhuis
Beerzerweg 5d, 06-39032263
Oostburg, Palazolli Huis
Tragelweg 2, 06-20642051
Ossendrecht, Het Getij
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O.L.V. ter Duinenlaan 199,
06-22823504
Ouddorp, de Boei
Dijkstelweg 33, 06-22111572
Overschie, De Boei,
Abtsweg 2-4, 06-29504543
Purmerend, Wij Allemaal Thuis
Gouw 1, (0299) 406094
Rotterdam, De Boei, Loc. Roparun,
Weimansweg 70 -72, (010) 2152855
De Boei, Vlietlaan 26, 06-16419213
De Boei, Abtsweg 2-4, 010-2263991
Laurens Cadenza Oosterhagen 239,
0800 588 66 78.
Santpoort, Kennemerland
Wulverderlaan 51, (023) 8885367
Schalkhaar, Kenniscentrum
Oncologie, Kon. Wilhelminalaan 13,
(0570) 608600
Schiedam, De Boei
Hoogstraat 169, (010) 2152855
Sittard, Toon Hermanshuis
Paardestraat 31, (046) 4516474
Spijkenisse, De Boei,
Zomerakker 415, 06-38924833
Steenwijk, Steenwijkerland
J.H.Tromp Meesterstraat 25-27
06-27831118
Terneuzen, Steunpunt Terneuzen
Diepenbrockstraat 22,
(0115) 618915
Tilburg, Inloophuis Midden
Brabant, Wilhelminapark 29,
(013) 7851681
Utrecht, Inloophuis Cabane
Hof van Transwijk 2, (030) 2803738
Venlo, Toon Hermanshuis
Nieuwstraat 41a, (077) 3211433
Vlissingen, Palazzoli Huis
Vredehoflaan 370, (0118) 413932
Voorne-Putten, De Boei
Kerkstraat 27, Zuidland,
06-24243189
Waalwijk, Inloophuis Toon
Grotestraat 316, (0416) 652734
Weert, Toon Hermanshuis
Graaf Jacobstraat 1, (0495) 541444
Woerden, Leven met Kanker
Wilhelminaweg 12, (0348) 447643
Zeewolde, Toon Hermanshuis
Gildenveld 73, (036) 8450265
Zevenaar, Braamhuis.
Reisenakker12, (0316) 524986
Zwolle, De Zonnesteen
Koestraat 4, (038) 3376452
Intermezzo, Dr. Spanjaardweg 29b,
(038) 4246088
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VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN

WAAR

PLAATS

DATUM

TIJD

Inloopmiddag

De Gele Linde

Gouda

Elke woensdag

10.00/13.00

Inloophuis

De Eik

Eindhoven

3 april

14.00/16.00

Informatiebijeenkomst

Martini Ziekenhuis

Groningen

9 april

19.00

Inloophuis

De Cirkel

Helmond

14 april

14.00/16.00

Inloopspreekuur

Groene Hart Ziekenhuis

Gouda

17 april

10.00/12.00

Informatiebijeenkomst Prostaatkanker

MCH Antoniushove

Leidschendam

22 april

19.00/22.00

Informatiebijeenkomst

Refahja Ziekenhuis

Stadskanaal

22 april

19.30

Inloophuis

De Eik

Eindhoven

1 mei

14.00/16.00

Inloopspreekuur

Groene Hart Ziekenhuis

Gouda

15 mei

10.00/12.00

Inloophuis

De Cirkel

Helmond

19 mei

14.00/16.00

Inloophuis

De Eik

Eindhoven

5 juni

14.00/16.00

Informatiebijeenkomst Prostaatkanker

OOK (voorheen Roparun)

Rotterdam

10 juni

18.00-21.00

Inloophuis

De Cirkel

Helmond

16 juni

14.00/16.00

Inloopspreekuur

Groene Hart Ziekenhuis

Gouda

19 juni

10.00/12.00

Inloophuis

De Eik

Eindhoven

3 juli

14.00/16.00

Inloophuis

De Cirkel

Helmond

21 juli

14.00/16.00

				
IN VOORBEREIDING				
Informatieavond over prostaatkanker

Havenziekenhuis

Informatieavond over prostaatkanker

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Rotterdam

24 september

Dordrecht

12 november

Thema avond over nieuwe medicijnen en behandelingen van prostaatkanker

Catharina ZiekenhuisEindhoven		

Voorlichtingsbijeenkomst

Bethesda Ziekenhuis

Hoogeveen		

Voorlichtingsbijeenkomst

Scheper Ziekenhuis

Emmen		

Voorlichtingsbijeenkomst

Ziekenhuis de Sionsberg

Dokkum		

Voorlichtingsbijeenkomst

Diaconessenziekenhuis

Meppel			

STERREN
STRALEN
100 jaar

Meer dan

urologische
Bert
Holtkamp
met een aantal
geïnteresseerden en
één ‘ludieke
verpleegkundige’

kwalen!
Bert Holtkamp

De beroepsvereniging van professionele urologisch verpleegkundigen
V&VN organiseerde haar jaarlijks symposium, dit jaar onder de naam
‘Sterren stralen’, op 29 november 2013 in Cinemec te Ede.
Gedurende deze dag werden er talrijke presentaties over nieuwe- en verbeterde
behandelingen en therapieën op urologisch gebied gehouden, ook waren er workshops over deze onderwerpen om aan deel te nemen.
Helaas was het (nog) niet mogelijk om hier als patiëntenorganisatie met onze stand aanwezig te zijn.
Wel kregen we de volledige medewerking om bij de
inschrijfbalies onze juist gepubliceerde brochure
‘Kwaliteitscriteria Prostaatkanker’ aan alle verpleegkundigen te overhandigen.
De verpleegkundigen waren zeer geïnteresseerd in
de kwaliteitscriteria die uitgereikt werden door Toos
en Gerard Kemers en Bert Holtkamp.
Het was een succesvolle actie waarmee we bijna
alle 250 urologisch-oncologisch verpleegkundigen,
een voor ons belangrijke doelgroep, gericht hebben
kunnen bereiken. n
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www.prostaatkankerstichting.nl
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht • e-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
• telefoon: 088-0029768

