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I.1 De plaats van ProstaatKankerStichting.nl (PKS) in de maatschappij 

De PKS is in Nederland dé patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voor-
lichting geeft, wetenschappelijk onderzoek stimuleert en de belangen behartigt van 
prostaatkankerpatiënten en hun naasten.
Wij richten ons op zorgverzekeraars, zorgaanbieders, farmaceutische bedrijven en 
overheidsorganen zoals PGO en de Gezondheidsraad.

In 2014 is de PKS gegroeid van ruim 2200 donateurs naar 2312 donateurs, een groei 
van 5%.
Tegen de trend bij patiëntenorganisaties in groeit de PKS nog steeds, maar wel min-
der dan de voorgaande jaren toen de groei varieerde van 15% tot 20% per jaar.
Voor het eerst is de groei een saldo van nieuwe leden en opzeggingen. Afgezien van 
overlijden kwamen opzeggingen de afgelopen jaren nauwelijks of niet voor.
De groep lotgenoten in Nederland omvat ca. 60.000 mannen met gediagnosticeer-
de prostaatkanker maar is in werkelijkheid veel groter omdat lang niet alle mannen 
met prostaatkanker dit van henzelf weten. Per jaar komen er ca. 12.000 patiënten bij.

De PKS kan haar taken uitvoeren vooral dankzij de inmiddels ca. 90 vrijwilligers die 
de organisatie sterk maken.
Daarnaast wordt zij in haar beleid ondersteund door het Koningin Wilhelmina Fonds 
(KWF Kankerbestrijding) door de patiëntenbeweging Levenmetkanker (LMK), waar-
bij zij is aangesloten en door de Nederlandse overheid via organisaties als PGO-sup-
port.
De LMK behartigt als federatie van patiëntenorganisaties in het bijzonder de be-
langen van deze organisaties. Wij participeren in projecten die de LMK uitvoert om 
tot verbetering van de behandeling van kanker en afstemming en coördinatie van 
belangenbehartiging te komen.
Organisaties als PGO-support en KWF Kankerbestrijding zijn voor de PKS van grote 
betekenis als centra van kennis ter ondersteuning van ons functioneren.
De PKS is tevens lid van Europa Uomo, de Europese organisatie van patiëntenor-
ganisaties op het gebied van prostaatkanker. Daarnaast hebben wij banden met de 
stichting Blue Ribbon. Blue Ribbon is enige jaren geleden door ons opgericht naar 
het voorbeeld van de rol die Pink Ribbon speelt in de strijd tegen borstkanker. Waar 
de PKS de belangen van patiënten behartigt, is Blue Ribbon opgericht met het doel 
om de bekendheid van prostaatkanker te vergroten.
Op beperkte schaal ondersteunt de PKS wetenschappelijk onderzoek, middels het 
ondersteunen van subsidieaanvragen voor onderzoek en het geven van beperkte 
financiële steun aan promovendi voor het uitgeven van hun promotieonderzoek.

Financiële steun ontvangt de PKS van de eigen donateurs en anderen die ons steu-
nen met giften. De meeste steun ontvangen wij echter van KWF Kankerbestrijding, 
het Overheidsfonds PGO (voor projectsubsidies) en farmaceutische bedrijven.
Farmaceutische bedrijven sponsoren onze projecten onder de daarvoor in ons land 
gebruikelijke voorwaarden ter vermijding van belangenverstrengeling en ter waar-
borging van de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van onze organisatie.
Van negen farmaceutische bedrijven hebben we een financiële bijdrage van in totaal 
ca. € 40.000,-- mogen ontvangen.

BESTUURSTOELICHTING
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De ontvangen bedragen zijn o.m. aangewend ter ondersteuning van 
Training vrijwilligers
Donateursdag
Campagne voor een grotere naamsbekendheid
Uitvoeren van een enquête onder donateurs en hun partners
Actualisering van de voorlichtingsfilm
Actualisering van het logboek.

Een overzicht van farmaceutische bedrijven die onze stichting steunen is 
opgenomen onder bijlage 3.

I.2 De organisatie

De vrijwilligers
Bij de uitvoering van het beleid en de activiteiten wordt het bestuur ondersteund 
door een grote groep van vrijwilligers. Zonder hun steun zouden wij ons programma 
niet uit kunnen voeren en onze landelijke aanwezigheid niet waar kunnen maken. 
De PKS vraagt van vrijwilligers een serieuze inspanning en biedt hen daartoe een 
goede opleiding en een netwerk waarin zij – door alle kennis die in de stichting aan-
wezig is – hun eigen ziekte op krachtige wijze kunnen ‘managen’. Dat heeft weer tot 
gevolg dat zij veel kunnen betekenen voor lotgenoten. Voor deze vrijwilligers geeft 
dit extra zin aan hun leven.
Het bestuur hecht grote waarde aan de inzet van het team van vrijwilligers.

De Raad van Advies
In de organisatie van de PKS is een Raad van Advies opgenomen. Deze raad bestaat 
uit deskundigen op nagenoeg alle terreinen die rechtstreeks raken aan de zorg voor 
patiënten met prostaatkanker.
De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.
In 2014 hebben de Raad en het bestuur eenmaal vergaderd waarbij gesproken is 
over de missie en het beleid van de PKS alsmede over concrete activiteiten, de orga-
nisatie en de financiering van de organisatie.

De samenstelling van de Raad was in  2014 als volgt:
Prof. Dr. Ir. G. de Vries, voorzitter, organisatieadviseur, hoogleraar Health Operations
Prof. Dr. J.O.  Barentsz, radioloog
Drs. H.A. van den Berg, radiotherapeut
Prof. Dr. M.J.A.M. Buijsen, jurist
Dr. J. Coenen, medisch oncoloog/hematoloog 
Dr. H.W. Elzevier, uroloog
Dr. J.E.W.C. van Gemert-Pijnen, coördinator e-Health research
Dhr. E. van Muilekom, verpleegkundig specialist oncologie
Prof. Dr. T.M. de Reijke, uroloog
Dr. S.F.M. Smid, huisarts
Dr. B.Ph. Schrier, uroloog 

•
•
•
•
•
•
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Het Bestuur
In 2014 heeft de stichting een aantal nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen:

Hans Blok als vice voorzitter
Rens van de Vuurst als bestuurslid Voorlichting en communicatie
Kees de Jong als bestuurslid kwaliteit/zorgpaden
Rien Knol als secretaris.

Als gevolg hiervan was de bestuurssamenstelling per 31 december 2014 als volgt:

Voorzitter      Kees van de Berg
Vice voorzitter      Hans Blok   
Penningmeester     Roel Feller
Secretaris      Rien Knol
Bestuurslid Regionale Zaken    Will Jansen
Bestuurslid Lotgenotencontact   Chris Laarakker   
Bestuurslid Kwaliteit/Zorgpaden   Kees de Jong
Bestuurslid Voorlichting en Communicatie  Rens van de Vuurst
Bestuurslid Vrijwilligerszaken    Vacature

De PKS wordt (parttime) administratief ondersteund door een professionele kracht. 
De secretaresse wordt ingehuurd van het bureau van de patiëntenbeweging Leven-
metkanker. Die ondersteuning voldoet buitengewoon goed.
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We hebben sedert begin 2014 de beschikking over een vaste secretaresse (Agnes 
Pap) die zich in korte tijd volledig heeft ingewerkt en een grote steun is in de dage-
lijkse ondersteuning van het bestuur.
Gemiddeld werkt zij 16-20 uur per week voor onze stichting.
Daarnaast biedt deze constructie ons de mogelijkheid om één van onze belangrijke 
doelstellingen te realiseren: het blijven van een vrijwilligersorganisatie, dus geen me-
dewerkers op onze loonlijst.
Deze ondersteuning draagt er toe bij wij conform de wens van het KWF als bestuur 
meer strategisch en op afstand kunnen besturen.

Een woord van dank is dan ook op zijn plaats aan het KWF, één van onze belangrijk-
ste subsidieverstrekkers. Zij stellen niet alleen eisen aan de organisatie maar geven 
ons ook de middelen om dat te kunnen uitvoeren.
Op onze aanvraag aan het KWF om maatwerksubsidie op drie onderdelen, t.w.:  
secretariële ondersteuning, communicatie en automatisering is positief gereageerd.
Met deze in 2014 verkregen extra subsidie zijn wij in staat geweest om verdere invul-
ling te geven aan de professionalisering van onze stichting.
Zoals gezegd werd hierdoor verdere inhuur van secretariële ondersteuning mogelijk, 
zijn we in 2014 actief geworden op social media, hebben we met de extra verkregen 
middelen onze (professionele) voorlichtings- promotiefilm kunnen actualiseren en 
hebben we een geautomatiseerde kantooromgeving kunnen implementeren.

De ontwikkeling van de organisatie
In 2011 is met financiële steun van het Fonds PGO gestart met een project om de 
organisatie verder te professionaliseren. Dit project heeft er toe geleid dat we nu 
spreken van een patiëntenorganisatie die in staat is om haar taken deskundig en met 
continuïteit uit te oefenen.
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In 2013 is het opzetten van regionale organisaties afgerond met het werven van een 
groot aantal nieuwe vrijwilligers. Per regio is een team van minimaal drie vrijwilligers 
actief, die de aanwezigheid van de PKS in de regio uitdraagt en in samenwerking 
met zorginstellingen zoals ziekenhuizen en inloophuizen, voorlichting geeft en on-
dersteuning biedt.

Heidesessie
Het bestuur heeft een bijeenkomst gehouden om te brainstormen over de toekomst.
Concreet is gesproken over:
- activiteitenplan 2014
- communicatieplan 2014
- actualisering van het handboek organisatie
- verdere invulling geven aan kwaliteit.

Al deze plannen zijn verder uitgewerkt en zijn een leidraad voor de verdere voort-
gang in beleid en uitvoering.

Kwaliteit.
In  2014 is verdere invulling gegeven aan het samenstellen van de Kwaliteitsgroep 
onder voorzitterschap van het bestuurslid Kees de Jong.
Deze kwaliteitsgroep bestaat uit een zevental vrijwilligers waarvan de meesten een 
inhoudelijk medische achtergrond hebben.
De kwaliteitsgroep levert onder meer bijdragen aan de ontwikkeling van

Zorgpaden
Richtlijnen
Patiëntenwijzers
Toelating van medicijnen en behandelingen
Inkoop door zorgverzekeraars
Infobank
Verhouding 1e en 2e lijns zorg
Kwaliteitscriteria.

De concrete doelstellingen van de kwaliteitsgroep zijn o.m.

Belangenbehartiging voor en ondersteuning van prostaatkankerpatiënten en hun 
naasten gericht op de beschikbaarheid van de beste curatieve en palliatieve behan-
deling en het onderhouden van de hoogst haalbare kwaliteit van leven.
Binnen die missie werkt de kwaliteitsgroep aan het volgende:

Bevorderen dat patiënten behandeld worden volgens de nieuwste inzichten door 
daartoe toegeruste professionals (artsen, verpleegkundigen, psychologen) in een 
adequate behandelsetting (laagdrempelige algemene zorg waar mogelijk, hoog-
waardige specialistische zorg waar nodig).
Actief op de hoogte blijven van nieuwe diagnostische- en behandelmethoden, 
evaluaties en andere relevante onderzoeksresultaten.
Onderhouden van actuele kwaliteitscriteria, respectievelijk actueel houden en uit-
breiden patiëntenwijzer als monitor voor de aanwezigheid behandelingen kwaliteit 
van zorg.
Onderhandelen/lobbyen bij overheid, financiers, behandelaars, farmaceutische 
bedrijven en onderzoekers.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
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Deelnemen aan opstellen richtlijnen (respectievelijk bewaken of richtlijnen nog ac-
tueel zijn en in de pas lopen met de huidige stand der wetenschap; initiatieven 
ondernemen om richtlijnen die niet actueel zijn te laten reviseren; behandelingen 
die de kwaliteit van leven verbeteren en dus patiëntvriendelijker zijn tijdig in de 
richtlijn laten opnemen).
Bij verzekeringen aandringen op vergoeding van behandeling/medicijnen die nog 
niet in de richtlijn zijn opgenomen doch hun waarde hebben bewezen zonder dat 
er altijd sprake moet zijn van ‘evidence based’, respectievelijk maximale inspanning 
om behandelingen/medicijnen die niet (volledig) vergoed worden in de verzeke-
ringspakketten ondergebracht te krijgen.
Aanmoedigen/mogelijk maken van ‘het goede gesprek’ tussen patiënt en behan-
delaar: benoemen patiëntperspectief, aanspreken van behandelaars en financiers 
daarop.
Promoten van kennis bij behandelaars.
Informeren van patiënten over de kwaal, de diagnose en behandelingen resp. 
maximale inspanning om patiënten in kennis te stellen van de meest actuele be-
handelopties in elk stadium van de ziekte.
Ondersteunen van patiënten en hun naasten bij de verwerking en behandeling van 
hun ziekte.
Bevorderen van het bewustzijn over prostaatkanker, respectievelijk werken aan ver-
groten maatschappelijk draagvlak voor de PKS door bewerken politiek, media en 
alle veldpartijen.

Profiel.
In 2014 is vooral getracht de organisatie te brengen op het niveau van profiel 4, het 
hoogst haalbare niveau.
Dat betekent bij realisatie een substantieel hogere subsidie en mogen meespelen in 
de ‘eredivisie’ van de patiëntenorganisaties.
En daarmee wordt de stichting in staat gesteld om ons ambitieniveau waar te maken.
Ultimo 2014 hebben wij een subsidieaanvraag ingediend conform profiel 4 omdat 
wij van mening zijn aan alle gestelde voorwaarden te voldoen. In 2015 is onze aan-
vraag gehonoreerd.

Om de coördinatie en onderlinge contacten van de vrijwilligers in de regio te onder-
steunen is een landelijke contactdag georganiseerd.
Ter ondersteuning van de vrijwilligers is de PKS database (infobank) met allerlei ge-
gevens over prostaatkanker die vrijwilligers bij hun werk kunnen gebruiken verder 
uitgebreid en aan de vrijwilligers ter beschikking gesteld.
Door gebruik te maken van het virtueel kantoor heeft elke geautoriseerde medewer-
ker toegang tot de actuele informatie.

In maart en april 2014 zijn er twee trainingsdagen gehouden voor de vrijwilligers van 
regiozaken.
Tijdens deze dagen is uitvoerig aan de orde geweest wat de vrijwilligers over pros-
taatkanker moeten weten, de stadia waarin de kanker zich kan bevinden en de vele 
behandelingsmogelijkheden.
Natuurlijk is aan de orde geweest dat wij geen medische adviezen mogen geven.
De andere onderwerpen waren o.m.: gespreksvaardigheden, communicatietechnie-
ken, presentatietechniek en omgaan met soms lastige bezoekers.
Er namen 45 vrijwilligers deel aan de opleiding.

•

•

•

•
•

•

•
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Het materiaal waarmee de PKS zich op beurzen, congressen en informatiebijeen-
komsten presenteert  is verder uitgebreid met een professionele stand die op bijeen-
komsten gebruikt kan worden en een opvallende beeld van de PKS verzekert.
Het beheer van dit materiaal gebeurt vanuit een centraal punt van waaruit de materi-
alen gedistribueerd en beheerd worden. Per regio is een standaard hoeveelheid van 
het nieuwe promotie- en voorlichtingsmateriaal aanwezig.
Ook wordt veel nieuw materiaal toegezonden aan ziekenhuizen met het verzoek dit 
materiaal in de wachtkamers ter beschikking van patiënten te stellen.

Een belangrijke ontwikkeling is de verdergaande samenwerking met de LMK op het 
terrein van ondersteunende diensten.
In 2014 voerde het bureau van de LMK voor ons de financiële- en ledenadministratie 
uit.
Eind 2014 is een evaluatie gehouden over de uitvoering van de financiële- en leden- 
administratie.
De uitkomst daarvan is dat we (het bureau en de stichting) voor 2015 een vereenvou-
diging voorstaan van de inrichting van de financiële administratie, waarbij de insteek 
is dat nog meer administratieve taken in het financiële proces uitgevoerd kunnen 
worden door het bureau (en dat doet recht aan het uitgangspunt: minder uitvoerend 
werk door bestuursleden).
Uiteraard onder de strikte voorwaarde van een transparante (financiële) verantwoor-
ding conform de algemeen geldende regelgeving.

Daarnaast is begin 2014 een verdergaande automatisering ingevoerd.
We maken nu gebruik van het donatieprogramma van Microsoft (Office 365) ook wel 
Virtueel kantoor genoemd, inclusief de e-mail faciliteit.
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De invoering van dit pakket betekent meer efficiency en een jaarlijkse kostenbespa-
ring van naar schatting minimaal € 3000,--.
Einde 2014 kende het systeem ca. 40 gebruikers.
Werken met dit pakket betekent dat op een centrale plek (the cloud) alle relevante 
gegevens beschikbaar zijn voor hen die daarvoor de autorisatie hebben.
Ook is de complete infobank (allerlei medische gegevens die worden gebruikt t.b.v. 
lotgenotencontact) beschikbaar in het virtueel kantoor.

I.3 Regionale zaken

Een belangrijke doelstelling van de PKS is de decentrale organisatie van activiteiten 
op het gebied van voorlichting en lotgenotencontact. Alleen vanuit een nadrukkelijk 
georganiseerde aanwezigheid in alle regio’s in Nederland kan het programma van de 
stichting goed opgezet, uitgevoerd en gehandhaafd worden. Wij willen hierbij niet 
volledig afhankelijk zijn van de initiatieven van zorginstellingen.
De PKS vindt dat voorlichting voor en contact met mannen met prostaatkanker en 
hun naasten in de eigen woonomgeving georganiseerd moet worden.

In maart en april 2014 zijn twee trainingsdagen gehouden voor 45 vrijwilligers van 
regiozaken.
Met de hun aangereikte kennis zijn de vrijwilligers (nog) beter in staat om hun werk 
te doen.

In alle regio’s werden voorlichtingsavonden gehouden in ziekenhuizen en inloop-
huizen. Deze bijeenkomsten werden in totaal door 2607 bezoekers bezocht.

Tijdens deze voorlichtingsavonden werden vaak medici uitgenodigd om een voor de 
patiënten relevant verhaal te vertellen en had onze stichting de gelegenheid  zich te 
presenteren.
Persoonlijke voorlichting en contact wordt door de PKS gezien als een van de meest 
effectieve wijzen van ondersteuning. De PKS streeft ernaar om op regelmatige basis 
voorlichtingsavonden te organiseren in alle regio’s in het land.
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In 2014 is de PKS op verschillende beurzen, congressen en informatiebijeenkomsten 
aanwezig geweest. Hieronder vielen de Oncologiedagen en vele informatiebijeen-
komsten die samen met zorginstellingen en met regionale inloophuizen werden  
georganiseerd. Voor oncologisch verpleegkundigen is een speciale nieuwsbrief op-
gezet welke enkele malen per jaar verspreid wordt. Het doel is om meer en directe 
informatie te verstrekken aan de groep van medisch personeel die het meest inten-
sief met lotgenoten in contact staan en om van hen feedback te ontvangen.

Natural Beauty in Sluis (Zeeland) heeft mee gedaan met actie Movember. 
De opbrengst van deze ludieke actie (€ 600,--) is via onze vrijwilliger Rob Mol aan 
ons ter beschikking gesteld.
Klinker Makelaardij te Enschede heeft ook in het kader van Movember een zgn.  
Ronde Tafel gehouden en ook de opbrengst hiervan (€ 3000,--) is ons ter hand ge-
steld.

I.4 Voorlichting en lotgenotencontact

Voor de donateurs en hun partners werd op 29 oktober een centrale donateurs- 
contactdag georganiseerd. 

Uroloog prof. Dr. van Moorselaar gaf een presentatie over de diagnose prostaatkan-
ker, de stijging van de PSA en hoe verder.

Oncoloog prof. Dr. Langendijk nam ons mee in een verhaal over een nieuwe bestra-
lingsmethode met protonen.

Nucleair geneeskundige drs. Wyndaele gaf een presentatie over Radium-223, ook 
één van de nieuwe behandelmogelijkheden.

Dr. Hilde de Vocht o.m. gespecialiseerd in intimiteit en seksualiteit hield een verhaal 
over gevolgen van de diagnose prostaatkanker in relaties.
Daarnaast leidde zij de enquête in, die in samenwerking met Saxion Hogeschool na 
de donateursdag is gehouden onder de donateurs en hun partners.

Het waren voor de ruim 600 aanwezigen interessante onderwerpen van uiteenlopen-
de aard die zeer op prijs gesteld werden.
Barrie Stevens, ook lotgenoot, vervulde op een heel aansprekende wijze de rol van 
gastheer voor een volle theaterzaal.

Activiteiten.
De meest voorkomende activiteiten richten zich op de informatievoorziening aan 
patiënten.
Hiertoe is in 2014 viermaal het PKS Nieuws magazine uitgegeven, dat is verstuurd 
naar de donateurs en op ruime schaal verspreid in met name ziekenhuizen en tijdens 
voorlichtingsavonden.
Naast dit magazine verzorgt de PKS brochures en heeft zij een website waarop actu-
ele informatie over prostaatkanker wordt aangeboden en links worden gelegd naar 
andere bronnen van informatie en belangenbehartiging.
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In 2014 is de film over de rol die de PKS kan spelen voor mannen en hun naasten 
die met de diagnose prostaatkanker geconfronteerd worden geactualiseerd. De film 
staat op de website en wordt uiteraard vertoond op voorlichtingsbijeenkomsten.
Gelet op de reacties na het vertonen van de film voldoet zij aan de verwachtingen.

De PKS heeft actief geparticipeerd in de ontwikkeling van een overkoepelende 
website voor alle patiënten zaken rond kanker. Deze website die de naam Kanker.nl 
draagt (zie www.kanker.nl) is tot stand gekomen op initiatief en met financiering van 
KWF, en met de medewerking van NFK (nu LMK) en IKNL.
De website is als gezegd een overkoepelende website voor alle vragen rond kanker.
Bezoekers van de website kunnen afhankelijk van de kanker waarover zij vragen heb-
ben de websites van de verschillende patiëntenorganisaties, waaronder die van de 
PKS, bereiken.
Een centrale website, onder beheer van KWF, LMK en IKNL en gefinancierd door 
KWF, biedt talloze voordelen waarvan ook de PKS overtuigd is.
In 2014 is een aanzet gegeven om de eigen site te optimaliseren.
Een proces waarbij rekening moet worden gehouden met de voorwaarden die 
Kanker.nl stelt, maar waarbij we wel de zorg hebben om onze bezoekers van onze 
site zo optimaal mogelijk te bedienen.
Wij zijn vertegenwoordigd in de daarvoor in het leven geroepen participatiegroep 
en spelen daarin een actieve rol.

In 2013 is, op basis van de uitkomsten van een in 2012 gehouden enquête, besloten 
tot een herdruk van het welbekende logboek van de PKS. Organisatie, financiering 
en planning hiervoor zijn geregeld. In 2014 is volop meegewerkt aan de actualisering 
van het logboek. De herziene druk zal in 2015 uitkomen.

Een andere, directe vorm van voorlichting en contact is de 0800-telefoonlijn 
(0800-9992222) en het e-mailadres waar men dagelijks informatie en ondersteuning 
kan krijgen van onze vrijwilligers. Desgewenst kan de beller voor nadere informatie 
over een bepaalde behandeling in contact gebracht worden met een vrijwilliger die 
de behandeling zelf heeft ondergaan.
Eenzelfde service verlenen wij naar aanleiding van vragen die via webmail worden 
gesteld.

In 2014 hebben 227 personen 767 keer contact gehad met het lotgenotencontact 
via het telefonisch meldpunt of via de e-mail.
Een daling ten opzichte van 2013 met 30%.
Eén van de redenen van de ingezette daling kan zijn de betere voorlichting, mogelijk 
mede ten gevolge van de nieuwe site www.kanker.nl, maar ook via de ziekenhuizen 
die via de regiovertegenwoordigers veel materiaal uitgereikt kregen wat verstrekt 
kan worden aan de patiënten.
Ook is er een verschuiving te merken van telefonisch contact naar e-mail contact.
De registratie van het lotgenotencontact voldoet aan de voorwaarden die gesteld 
zijn in de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Een uitgebreid verslag van de meldingen via het lotgenotencontact is opgenomen 
als bijlage 1.



13

I.5 Belangenbehartiging

Waar mogelijk treedt de PKS, veelal samen met de LMK, in contact met zorginstel-
lingen, organisaties van beroepsbeoefenaars en zorgverzekeraars om te overleggen 
over de kwaliteit van de zorg voor patiënten met prostaatkanker.
In 2011 is door de rijksoverheid aangekondigd dat vanaf 2013 de belangenbeharti-
ging nog slechts gesubsidieerd zal worden als deze verloopt in samenwerking met 
meerdere organisaties. Wij hebben ons in 2011 op deze nieuwe situatie voorbereid 
en besloten deel te nemen aan een project dat door NFK (nu LMK) is opgezet en in 
2012 is ingediend en goedgekeurd.
Dit project met als titel ‘Kankerzorg, patiëntgericht en transparant’ is in 2012 van start 
gegaan en is gericht op het inzichtelijk en transparant maken van de kankerzorg.
Het project bestaat uit meerdere sub projecten en heeft een looptijd van drie jaar.
In 2013 is het project voortgezet voor de PKS in het bijzonder met een evaluatie 
en verdere ontwikkeling van de in 2012 ontwikkelde patiëntenwijzer voor prostaat-
kanker. Onderdeel van dit project vormden de zogenaamde ‘Els Borst gesprekken’ 
waarbij prostaatkankerpatiënten in ziekenhuizen vertellen welke ervaringen zij heb-
ben gehad en welke verbeteringen zij op basis daarvan zien in de zorg voor prostaat-
kankerpatiënten.

In het kader van de belangenbehartiging werkte de PKS voor meerdere projecten 
samen met andere organisaties, met name LMK en KWF. De eerder genoemde in-
ternetsite www.kanker.nl is daar een voorbeeld van, evenals een project voor het 
ontwikkelen van een nationale standaard voor kankerzorg, en de ontwikkeling van 
een uniforme set van criteria voor urologische kankers (een NVU-project).
Dat onze inbreng serieus wordt genomen en op prijs wordt gesteld is ook af te 
leiden uit het feit dat de interactieve keuzehulp, (‘overleg patiënt – zorgverlener’) 
ontwikkeld samen met dr. Paul Kil van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg, tweede is 
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geworden in de wedstrijd om de Medisch Contact Communicatieprijs.
Een eervolle zaak en een steun in de rug om op deze wijze door te gaan.

Een uitgebreid overzicht van activiteiten waaraan de kwaliteitsgroep een bijdrage 
aan heeft geleverd is opgenomen als bijlage 2.
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STATISTIEK 2014 LOTGENOTENCONTACT
Bijlage 1

In 2014 hebben 227 personen 767 x contact of interactie gehad met het telefonisch 
of e-mail lotgenotencontact. Dat is een sterke daling t.o.v. 2013 (ruim 30%).
Betere voorlichting door zorgverleners kan één der oorzaken zijn.
Globaal overzicht van de interessesfeer van de bellers en e-mailers van de 
lotgenotenlijn:

Radiotherapie brachy/extern    36
Watchful waiting/active surveillance   4
Radicale prostatectomie    45
Hormoontherapie      50
Seksueel gerelateerde problemen   10
Incontinentie      25
Voeding/Lifestyle     1
Diagnose      11
CRYO       2
HIFU        3
Klacht       1
Patiëntenwijzer      2
Algemeen/Diversen:      84

In alle contacten kwamen er meerdere onderwerpen aan de orde, zodat een  
optelsom tot 335 hier niet mogelijk is. In veel gesprekken en e-mails werden secun-
dair onderwerpen als: screenen, diagnose, bijwerkingen, pijn, vermoeidheid, lifestyle 
en second opinion aangeroerd.

Bij 121 personen verliep het eerste contact via de 0800-9992222 lotgenotentele-
foon. Vervolgcontacten vonden daarna vaak per e-mail plaats. Geschat wordt dat 
35% van het eerste telefonische contact door de partner werd gedaan.
In één geval belde een partner voor problemen die zij zelf had door de prostaatkan-
ker van haar partner. Zij is verwezen naar de drie partners die deel uit maken van de 
matrix.

Bij 106 personen vond het eerste contact plaats per e-mail 
lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl. Vaak werden contacten daarna telefonisch 
voortgezet. Niet herleidbaar is of de patiënt dan wel zijn partner dit eerste 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 e-mail verstuurd.
Dit is ook de reden dat de meeste lotgenoten van onze matrix nauwelijks of hooguit 
twee à drie maal per jaar gebeld worden. Mensen die per e-mail contact zoeken vra-
gen zelden naar contact met een lotgenoot.

In het team bestaat de indruk dat de voorlichting aan nieuwe prostaatkanker 
patiënten - mede door de inspanningen van de PKS - verbeterd is. Dat kan er ook de 
oorzaak van zijn dat het aantal vragen om informatie in de beginfase van de ziekte 
afneemt. >
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Naast het lotgenotencontact per telefoon en e-mail werden in alle provincies voor-
lichtingsavonden in ziekenhuizen (ongeveer éénmaal per jaar) en inloophuizen 
(maandelijks) gehouden waarbij voorlichting en lotgenotencontact een prominente 
plaats inneemt. 

Er werden 61 bijeenkomsten georganiseerd in ziekenhuizen en inloophuizen.
Deze bijeenkomsten werden in totaal door 2607 bezoekers bezocht.

De registratie voldoet aan de normen die gesteld zijn door de stichting Bescherming 
Persoonsgegevens.
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Participatie in:
Onderzoek Aben, Kiemeney, Oort, ‘A solid foundation for evidence-based quality 
improvement prostate cancer care in the Netherlands’.

Richtlijn ‘pijn bij kanker’. 

Richtlijn ‘incontinentie 2e en 3e lijn’.

Ontwikkeling en distributie van de ‘Plaspas’ t.b.v. incontinentiepatiënten.

Participatie in studie Radboudumc.
Het doel van het onderzoeksvoorstel is het aantonen van de doelmatigheid en kos-
teneffectiviteit van MRI-geleide focale laserablatie ten opzichte van radicale prosta-
tectomie.

Studie door drs. Olivier Wegelin van het St. Antonius ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein.
‘Klinische waarde van MRI-TRUS fusie voor gerichte biopten bij patiënten verdacht 
van prostaatkanker.

Richtlijn ‘orale mucositis’.

Project ‘Overheveling‘ met LMK en EGV (doorlopend).

Capri-studie (doorlopend).

Onderzoek ‘Ouderen en Kanker’, (Hogema) (2014 2015).

Onderzoek Hogeschool Utrecht, Lectoraat Farmakunde (Beau van Alphen).
Het onderzoek richt zich specifiek op ‘De inzet van patiëntenorganisaties voor een 
optimale toegang tot innovatieve geneesmiddelen’.

Onderzoek/enquête Volle Maan naar ‘Kwaliteit van leven hormoon patiënten’.
Amgen project.

Onderzoek Felix Compan (Radboudumc) 
BeMind –  onderzoek naar (online) mindfulness bij kanker.
Het Radboudumc Centrum voor Mindfulness werkt samen met instellingen voor psy-
chosociale oncologie en het Helen Dowling Instituut in het bijzonder in een onder-
zoek naar (online) mindfulness bij kanker.

Onderzoek relatie Patiëntenorganisatie-Farma, Bureau Vintura.

Onderzoek relatie Patiëntenorganisatie-Farma, Bureau Boerkoon.

ACTIVITEITEN PKS KWALITEITSGROEP 2014
Bijlage 2
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Onderzoek naar inzet dure geneesmiddelen, Axon te Amersfoort.
Zij vragen opstelling van patiëntenorganisaties in deze problematiek.

Novartis Patient Academy, 4-11-2014.

Participeert in studie dr. Wegelin (Antonius Ziekenhuis Nieuwegein) 3 opties voor 
nemen MRI geleide biopten. 

Bijdrage geleverd aan:
Update ‘Patiëntenwijzer prostaatkanker’
(Project maart t/m september).

Update Prostaatkankerlogboek (herdruk verschijnt 2015).

Totstandkoming van de enquête ‘seksualiteit bij prostaatkanker’.
(Dr. Hilde de Vocht) in samenhang met het PKS symposium in oktober.

Onderzoek en enquête naar de keuze van behandeling bij Gelok PK (geen keuze-
hulp).
Onderzoek van prof. Bosch UMC en drs. M.A. Stam.
Meewerkende ziekenhuizen zijn Meander Amersfoort, OLVG Amsterdam, 
Tergooi Hilversum, AVL Amsterdam, SLAZ Amsterdam, UMC Utrecht.

Deelname aan:
Project NHG in samenwerking met NPCF over keuzehulp bij PSA meting.

Levenmetkanker/KWF (Ella Visseman) ASK-3 campagne.

Project van het technisch Instituut in samenwerking met Radboudumc en Levenmet-
kanker over innovatie bij apparatuur tbv prostaatkanker.

Lagerhuisdebat Paushuize Utrecht (behandeling PK met urologen-oncologen 
8-okt 2014).

Project Bewegen bij kanker bij Cenemec te Ede.

Symposium stichting EGV (eerlijke geneesmiddelen voorziening), 
Rotterdam 3-12-14.

Ondersteuning:
Project Protonen-therapie.

KWF bij schonen en update videobestanden prostaatkanker.
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Input geleverd aan:
‘Patiëntenfolder prostaatkanker’ van KWF.

Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam bij hun project: ‘Bewegen bij prostaatkanker’. 
Harm Kuipers, één van de leden van de kwaliteitsgroep heeft het protocol aange-
vuld.

Overleg met:
Vier urologen over vergoeding slings bij incontinentie bij Zorginstituut Nederland, 
Diemen, 31-10-2014.

BVN bij VGZ Arnhem mbt tot zorginkoop.

Achmea, Leusden, omtrent zorginkoop, knelpunten en kwaliteitscriteria.

Presentaties:
In het kader van de actie Movember bij Dell Amsterdam.

Rijnlandziekenhuis Leidschendam, 19-11 2014.

Kwaliteit op het landelijk symposium van de NVMBR.
De Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie is de be-
roepsvereniging van MBB’ers (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen).

Reehorst Ede, tbv St. Antonius Ziekenhuis, 13-12-2014.

Diverse: 
Interview Volle Maan: ‘Omgaan met bijwerkingen t.g.v. kanker’.

Gastspreker bij Lagerhuisdebat DeFabrique Utrecht (KWF-project, 17-5-2014).

Inhoudelijk commentaar op handreiking: ‘Veilig omgaan met cytostatica’.
(In overleg met onze Raad van Advies).

Stand op NVVS congres in De Nieuwe Liefde, Amsterdam, oktober 2014.

Uitwisseling kennis en patiëntervaringen met Philips Eindhoven mbt MRI geleide 
brachytherapie.

Ontvangst 2e prijs MEDINET in project ‘overleg patiënt – zorgverlener met Keuze-
hulp, Universteit Tilburg, Romy Lamers en Paul Kil. 
De PKS was bij dit project betrokken en heeft een inhoudelijke bijdrage geleverd.

Interview gegeven wat heeft geresulteerd in een pagina groot artikel in de gratis 
krant van Nederland, Metro,  over de prostaatkankerpatiënt en nieuwe behandelme-
thodes. Een prima promotie voor onze stichting.



Jaarverslag
 2014

20

De volgende bedrijven hebben onze stichting financieel gesteund in 2014:

AbbVie

   
Astellas   

Ferring

   
Ipsen   

Janssen Cilag  

Novartis  

Sandoz   

Sanofi   
 

Verder hebben we een bijdrage gekregen via de Ronde Tafel Enschede 
(Klinker Makelaardij) en Barbershop Natural Beauty in Sluis (Movember). 

SPONSORS
Bijlage 3
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UITTREKSEL FINANCIEEL JAARVERSLAG
Bijlage 4

Balans per 31 december 2014
in euros 
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Staat van baten en lasten 2014
in euros



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

• telefoon: 088-0029768
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