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Schenken aan ProstaatKankerStichting.nl
Mede door de vergrijzing en betere onderzoekmethoden zal het aantal prostaatkankerpatiënten in voor
ons liggende jaren nog verder toenemen. Om ook in de toekomst het nuttige werk van ProstaatKankerStichting.nl voort te zetten is geld nodig. Door de nieuwe zware bezuinigingen zullen de subsidies waarvan
ProstaatKankerStichting.nl afhankelijk is sterk afnemen en is er grote onzekerheid over de toekomst van
onze financiële middelen. Omdat ProstaatKankerStichting.nl louter met vrijwilligers werkt
Iets te schenk
komt elke cent rechtstreeks bij de prostaatkankerpatiënt terecht.
en?
Wellicht kunt u er bij het opmaken van uw testament bij stil staan een legaat aan onze
Stichting te schenken. U kunt ook samen met uw naasten overwegen om t.z.t. op de
rouwkaart te vermelden dat u de voorkeur geeft aan een gift voor ProstaatKankerStichting.nl
in plaats van bloemen.
Schenkingen van organisaties zijn ook van harte welkom, ING reknr. 62 06 109 t.n.v.
ProstaatKankerStichting.nl. Utrecht. Hartelijk dank namens de vele prostaatkankerpatiënten.

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

Van de voorzitter
Beste lotgenoten, naasten en geïnteresseerde lezers,
Terugblik
Aan het begin van dit nieuwe jaar kijken we terug op een heel goed verlopen jaar
2012.
Vooruitlopend op het jaarverslag met uitgebreide informatie over de activiteiten in
dat jaar, wil ik hier vooral wijzen op de aanhoudende groei van onze patiëntenorganisatie. Voorgaande jaren lieten al een sterke groei zien. In 2012 zijn we nog eens
met bijna 20% gegroeid tot ruim boven de 2000 donateurs.
Gelet op de wijze waarop die groei tot stand komt is dit met name de verdienste
van onze vrijwilligers die zich inzetten op informatieavonden in ziekenhuizen,
inloophuizen en bij andere gelegenheden. Daar melden zich de nieuwe donateurs
aan wanneer zij ervaren welke zinvolle patiëntgerichte informatie wij bieden in
Hans Randsdorp aansluiting op de informatie die door medici, ziekenhuizen en op diverse websites
wordt gegeven.
Dank aan allen die zich telkens weer inzetten om onze informatie breed te verspreiden.
Subsidie
Wat ons bijzonder heeft gesterkt in ons werk, dat was de toekenning van subsidie
voor het jaar 2013 door KWF Kankerbestrijding. De rijksoverheid moest ons en de
andere patiëntenorganisaties zoals verwacht aanzienlijk korten. Maar KWF Kankerbestrijding daarentegen heeft ons dezelfde geldelijke ondersteuning toegekend als
over het jaar 2012.
Dat danken wij aan de waardering van KWF voor ons beleid, ons programma voor
2013, en voor een goede organisatie. Deze waardering van KWF ervaren wij als
buitengewoon stimulerend en geeft ons extra energie voor de toekomst.
Programma 2013
Een greep uit de voor 2013 geplande activiteiten wil ik u nog meegeven.
U mag van ons weer een sterke aanwezigheid bij voorlichtingsbijeenkomsten in
de regio verwachten.
Verder blijft de organisatie aan de lotgenotentelefoon actief. Onze vrijwilligers
die de telefoondiensten verrichten beschikken over een steeds maar groeiende
database met informatie over alle aspecten van prostaatkanker.
Onze website zal aanmerkelijk actueler en completer worden. Het blad Nieuws blijft
zoals we het nu hebben verbeterd, een boegbeeld voor onze organisatie.
Het Prostaatkanker Logboek, van groot belang voor zowel de patiënt als voor de
patiëntenorganisatie, zal zo mogelijk worden herzien naar de laatste stand van de
medische inzichten.
Ook de betrokkenheid van onze organisatie bij het ontwikkelen van medische richtlijnen en zorgpaden gaat onverminderd voort.
Op 30 oktober 2013 organiseren wij weer een donateursdag, de voorbereidingen
voor deze donateursdag zijn al in volle gang.
En om de handen vrij te houden voor belangrijker zaken concentreren wij de
ondersteunende diensten (zoals de verschillende administraties) meer en meer bij
onze koepelorganisatie NFK., tezamen met andere patiëntenorganisaties
Alles bij elkaar zal ook 2013 weer een jaar worden ten dienste van onze lotgenoten
en hun naasten.
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Hans Randsdorp, voorzitter
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Statistiek saai ?
Welnee, allerminst. Kijk maar!
De Statistiek lotgenotencontact in 2012
toont twee opmerkelijke verschuivingen:
• een verschuiving naar moderne media
• het eerste contact wordt vaker door vrouwen
gelegd.
Het is aardig om te zien dat tegenwoordig al
de helft van alle eerste contacten per e-mail
gaat.
Geheel in lijn overigens met het langzaam oplopende aantal Likes van onze PKS Facebook
pagina.
Het blijkt dat in 2012 ongeveer een derde van
de eerste telefonische contacten door een
vrouw werd gelegd….
Evenzo interessant is het dat een kwart van de
contactzoekers het heeft over hormoon-

therapie, nog een kwart over bestraling
en de rest (de helft dus…) is
wat meer gespreid qua
aandachtsgebied.
Ook de constatering dat het
bijna altijd gaat om informatie
uitwisseling en bijna nooit over
nader persoonlijk contact met
een lotgenoot is best boeiend.
Voor de volledigheid :
• het aantal personen waarmee
contact is geweest bedraagt 361
• dat heeft geleid tot 1292 contacten
(gemiddeld 3 tot 4 keer per persoon dus)
• de volledige statistiek is in te zien op onze
website.

Jennifer van Veen, winnaar actie
Verpleegkundigen tegen Kanker.
Oncologieverpleegkundigen willen op
de hoogte blijven
van de laatste
ontwikkelingen
op het gebied van
patiëntenzorg en zijn
de ambassadeurs
voor patiëntenorganisaties. Daarom
hebben vier patiëntenorganisaties de krachten
gebundeld om als ervaringsdeskundigen goed
te informeren over prostaat-, zaadbal-, blaas-,
nier- en gynaecologische kanker door middel
van elektronische nieuwsbrieven.
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Interview
uroloog
professor dr.
F.M.J. (Frans)
Debruyne.
Professor Dr. Debruyne is medeoprichter en
werkt als uroloog en Medisch Directeur bij
de Andros Mannenklinieken. Hij studeerde
geneeskunde aan de Universiteit van
Leuven (België), en was van 1971 tot eind
2006 werkzaam in het UMCN St. Radboud
(Nijmegen) waarvan vanaf 1979 als hoofd
van de afdeling Urologie, in welke functie
hij in 1981 promoveerde tot professor. Na
zijn emeritaat richtte hij zich bij de Andros
mannenklinieken op het aandachtsgebied
van de urologische gezondheid van de ouder
wordende man.

Wat is ANDROS?
De Stichting Andros Mannenklinieken
Nederland is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) waar speciale aandacht
wordt geschonken aan de urologische
en urogenitale gezondheid van de ouder wordende man. Het verleent vroegdiagnostische en preventieve zorg met
betrekking tot de prostaat (goedaardige
prostaatvergroting en vroege detectie
van prostaatkanker), de seksuele functies (erectie- en potentiestoornissen),
vitaliteitsaspecten (tekort aan mannelijk
hormoon testosteron) en algemene
levensstijlbegeleiding (overgewicht,
cardiale fitheid, metabool syndroom).
Andros verleent alleen vergoede poliklinische zorg in vijf vestigingen verspreid
over Nederland (Arnhem, Maastricht,
Amsterdam, Den Haag en Utrecht)
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Wat doet ANDROS op het gebied van
Prostaatkanker?
De vroege diagnose en detectie van
prostaatkanker staat zeer centraal in de
activiteiten van de Andros Mannenklinieken. Immers, prostaatkanker is de nr. 1
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doodsoorzaak door een kwaadaardige
aandoening bij de man. Het is dus heel
belangrijk deze ziekte vroeg te ontdekken en te behandelen. Hierbij wordt
bij iedere man boven de 50 jaar die
zich bij Andros meldt (na toestemming)
PSA (prostaat specifiek antigeen, een
merkstof voor prostaatkanker) bepaald,
een rectaal prostaatonderzoek verricht
en zonodig een prostaatechografie en
echogeleide prostaatbiopsie uitgevoerd.
Dit noemen we “case finding”. Ondertussen zijn er meer dan 1000 biopsieën
van de prostaat bij Andros uitgevoerd
waarbij bij 52 % prostaatkanker werd
vastgesteld, bijna altijd in een vroeg en
dus geneesbaar stadium. Daarnaast zien
we veel mannen bij wie de diagnose
prostaatkanker elders is gesteld en die
voor een second expert opinion komen.
Dit komt zowat 75 keer per jaar voor.
Bij vroege diagnose van prostaatkanker
geeft Andros steeds een weloverwogen
en goed doordacht behandeladvies.
Dit gaat van “active surveillance” (AS
- afwachten bij milde en onschuldige
vormen van prostaatkanker) tot een

doorgaans genezend behandeladvies d.m.v.
operatie of bestraling (inwendig of uitwendig).
Bij de Andros Mannenklinieken worden zelf
geen behandelingen uitgevoerd. Het behandeladvies is dus volledig onafhankelijk en op
de noodzaak van en voor de patiënt
afgestemd.
Wat doet Andros NIET?
Zelf behandelen. De urologen bij Andros
beschikken over een expert netwerk van
urologen en radiotherapeuten waar ze
patiënten voor de gekozen behandeling
naartoe persoonlijk verwijzen. Andros verwijst
dus naar behandelingscentra waar niet alleen
de behandeling “excellent” wordt uitgevoerd
maar ook de nazorg van optimale kwaliteit is.
Bestaat er bij prostaatkanker een risico voor
overbehandeling?
Tot voor een 10 tal jaar werd elke ontdekte
prostaatkanker behandeld. Dan werd duidelijk
dat dit toch leidt tot overbehandeling en dat
veel mannen met een niet agressieve vorm
van prostaatkanker eigenlijk best konden
gevolgd worden in een zogenaamd “active
surveillance” (AS) programma. Dit betekent
dat de betreffende man nauwkeurig wordt
gevolgd zonder blootgesteld te worden aan
mogelijke complicaties van operatie of bestraling. Dit bewaart beter de levenskwaliteit van
de man en is overigens ook goedkoper.
Er schuilt nog een ander gevaar voor overbehandeling door het aanschaffen van (te) veel
robot chirurgieapparaten in Nederland. Er
staan er nu bijna 20. En die moeten “draaien”!
Hierdoor kan de neiging ontstaan toch een
operatieve behandeling uit te voeren terwijl
nog best even gewacht zou kunnen worden.
Wat zijn de voordelen van AS en zijn er ook
nadelen?
Het grote voordeel van AS is een langere
goede kwaliteit van leven. De patiënt wordt
immers niet blootgesteld aan de risico’s van
operatie of bestraling zoals urine-incontinentie
of andere plasstoornissen en seksuele functiestoornissen zoals het onvermogen om een
erectie te krijgen, verdwijnen van de ejaculatie
en zelfs orgasmeverlies. Dit zijn essentiële
functies die ook bij de ouder wordende man
van groot belang blijven en bijzonder bijdragen aan het algemeen welbevinden en de
levenskwaliteit. Bij AS worden deze functies
dus in stand gehouden.

Het risico van AS is dat de agressiviteit van
de vastgestelde prostaatkanker verkeerd (te
laag) wordt ingeschat. De stand van de klinische wetenschap is echter tegenwoordig zo
ver gevorderd dat dit risico toch als klein moet
worden beschouwd. Bij Andros wordt aan de
risicoschatting heel veel aandacht geschonken. Dit staat ons toe bij 35% van de mannen
met de diagnose prostaatkanker AS toe te
passen. Hierbij wordt overigens het risico van
onderstadiëring mede uitgesloten door het
(laten) uitvoeren van een gespecialiseerde MRI
in het prostaatexpertise centrum van het UMC
Nijmegen waarmee Andros een structurele
samenwerking heeft. Ik ben tenslotte zelf 35
jaar werkzaam geweest aan dit universitair
ziekenhuis en heb de eerste ontwikkelingen
van de prostaat MRI aldaar zelf nog mogen
mede-initiëren en meemaken.
AS betekent overigens niet dat de patiënt
aan zijn lot wordt overgelaten. Integendeel.
De man wordt in een dergelijk programma
bijzonder nauwkeurig gecontroleerd zodat bij
onverwachte progressie van de ziekte alsnog
een genezende behandeling kan worden
ingesteld. Ik herinner me dan ook geen enkele
patiënt waarbij we met een AS benadering
uiteindelijk “te laat” zijn gekomen. Het is dus
uitermate belangrijk de patiënt over alle “in en
outs” van AS uitvoerig in te lichten en ook op
zijn gemak te stellen. We besteden hier veel
aandacht aan.
Zijn er andere minder invasieve behandelingen dan chirurgie en radiotherapie?
Tegenwoordig wordt veel klinisch onderzoek
gedaan naar minder invasieve behandelingsvormen zoals cryotherapie (bevriezen van
de prostaat), HIFU (ultrageluidbehandeling),
VTP (laser Vascular Targeted Therapy) van de
gehele prostaat (inclusief de tumor) maar belangrijker nog, het toepassen van deze minder
invasieve behandelingsmethoden als focale
(gerichte) therapie waarbij alleen de tumor in
de prostaat wordt vernietigd en de rest van
de prostaat ongemoeid wordt gelaten. Focale
therapie lukt vooral met cryo en VTP maar is
m.i. moeilijker met HIFU. Overigens bevinden
al deze methoden zich nog in het stadium van
het klinisch onderzoek en zijn ze dus nog als
experimenteel te beschouwen. Dit betekent
dat ze naar mijn mening alleen in het kader
van een onderzoeksprotocol dienen uitgevoerd te worden. Gelukkig gebeurt dat nu in
Nederland in meerdere centra en Andros ver-
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wijst dan ook geschikte patiënten eventueel naar die centra door. Overigens
speelt bij focale therapie de prostaat
MRI ook een meer dan essentiële rol.
Hoe ziet u de toekomst van de diagnostiek en behandeling van prostaatkanker?
Er zal zeker nog veel vooruitgang
worden geboekt. Hierover worden
boeken vol geschreven. De diagnostiek zal verbeteren door het ontwikkelen
van (genetische) merkers en testen die
vooral de vroege diagnostiek en risicoschatting zullen weten te verbeteren.
Zo zal AS nog beter “ge-fine-tuned”
kunnen worden. Bij de behandeling zal

de robotchirurgie verder verfijnd worden met nog beter zicht (3D) en nog
betere en slimmere robot-instrumenten.

Ook op het gebied van de bestraling
zal verder vooruitgang geboekt worden
en met name dan bij de uitwendige
bestraling. Ik denk niet dat er nog veel
evolutie te verwachten is van de inwendige bestraling (brachytherapie). Met de
nieuwere vormen van focale therapie zal
die mogelijk zelfs minder worden toegepast. Maar mogelijk zal brachytherapie
ook focaal worden toegepast. Bij focale
therapie hangt alles af van de beeldvorming en ook hierin zal nog veel verbeterd worden. De recente evolutie van de
MRI is hiervan al een duidelijk voorbeeld
en ook de echografie mag nog niet helemaal afgeschreven worden.
Maar er sterven jaarlijks nog altijd 3000
mannen in Nederland aan prostaatkanker en zij overlijden aan uitgezaaide progressieve ziekte. Daar ligt nog een grote
toekomstige uitdaging voor in prostaatkanker gespecialiseerde urologen en
oncologen. Maar ook daar ontwikkelen
zich snel nieuwe mogelijkheden van
progressie-preventie en behandeling.
Deze nieuwe therapievormen zijn
immers veelbelovend. Dit vraagt allemaal heel veel onderzoek, tijd en geld.
Gelukkig draagt Nederland hier significant aan bij en ook dit moeten we zo
houden. Daarom zijn wij bij Andros dan
ook grote voorstanders van bijdragen
aan het klinisch wetenschappelijk onderzoek en doen we dit ook waar mogelijk.
Kortom we zorgen niet alleen goed voor
elke prostaatkanker patiënt maar blijven
ook wetenschappelijk zeer geïnteresseerd en collaboratief.
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Column Josine Buiter

Heeft u het ook gehoord? De oproep van
minister Schipper. Zij roept alle medici en
paramedici en patiënten op om plannen
te bedenken hoe de zorg goedkoper te
maken. Nu volgens mij weet ik er wel één.
U heeft het wellicht zelf ook al eens moeten
ondergaan, misschien wel meerdere keren…..
De plasproef!
U komt dan met een
volle blaas en moet
wachten in een
overvolle wachtkamer.
U hoopt dat de
verpleegkundige snel
komt zodat u snel uw
blaas kunt legen op
een speciaal toilet.
U heeft geluk…. ze is er
snel. Maar dan…..het
lukt niet….Wat denkt u
dan….??!!
Het zit vast tussen mijn
oren! Maar dan hebben
wel heel veel mensen
het tussen de oren.

Dat stamt nog uit de tijd van de holbewoners.
Het zou immers niet handig zijn om urine
of ontlasting te verliezen wanneer u aan het
jagen bent. En wanneer u weer veilig bent in
uw hol, dan heeft u alle tijd om ontspannen te
poepen en te plassen.
Ondanks de meest vernuftige onderzoeksmethoden en materialen die tegenwoordig
voorhanden zijn, vergeten we dat dit gegeven
de uitkomst van
menige plasproef
beïnvloedt.
De verpleegkundige die voor de
deur staat is toch
echt geen wolf. En
al die mensen in de
wachtkamer behoren ook niet tot
haar roedel.

Haal “de
wolf”
uit de
wachtkamer

Immers veel mannen en vrouwen kunnen niet
goed poepen of plassen wanneer zij op
vakantie zijn of wanneer er iemand voor de
deur staat van het toilet.

bekkenbodemspieren.

Maar voor veel
mensen voelt die
omgeving toch
niet helemaal veilig
en dat levert (on)
bewust stress op.
En dus ook voor
zijn of haar

En dat is eigenlijk een heel natuurlijke reactie.
Want onze bekkenbodem (mede verantwoordelijk voor ons plas en poep gedrag) heeft
eigenlijk maar twee standen: een actie stand
en een pauze stand.

Het is van belang een ontspannen omgeving
te creëren. De mogelijkheid krijgen om zelf te
bepalen wat voor u het juiste moment is om
te plassen…. zonder dat er iemand voor uw
deur staat te wachten. Dat zou mijns inziens
voorkomen dat er (onnodig) extra onderzoek
gedaan moet worden omdat de uitkomst niet
goed zou zijn.

Eén om te kunnen vluchten…… en één om te
rusten.

Terwijl u zich eigenlijk alleen maar aan het
voorbereiden was om …… te vluchten

9

Ik ben boos, heel boos
Wat is er aan de hand dat uw doorgaans
zeer meegaande redacteur zo boos
is? Welnu, mijn boos-

in dit magazine te schrijven zijn, maar ik
wil eigenlijk alleen maar schrijven over
waarom ik zo boos ben, in de overtuiging daarmee de belangen van
prostaatkanker patiënten het beste te
dienen.
Wilt u echt weten waarover ik zo
boos ben?
Welnu, omdat in ons medische wereldje
bijna iedereen beweert dat de patiënt
centraal staat, terwijl in de praktijk van
alledag maar al te vaak het tegendeel
blijkt, de goedwillende medici niet te na
gesproken…..
Het is overduidelijk. Een patiënt met
de diagnose prostaatkanker, of een
man met het vermoeden daarvan, die
heeft alle belang bij de best mogelijke
beeldvorming van zijn prostaat. Op dit
moment krijg je het allerbeste beeld
met de multi parametrische MRI scan,
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heid is ontstaan
op dinsdag
4 december
2012, toch geen
datum om boos
te worden,
nietwaar? Zo
vlak voor Sinterklaas was ik in Nijmegen,
waar ik een symposium mocht meemaken met veel interessante sprekers van
over heel de wereld. Dit symposium
werd georganiseerd ter gelegenheid
van de promotie van maar liefst twee
doctoren op dezelfde dag, Dr. Thomas
Hambrock en Dr. Derya Yakar, beide op
het onderwerp multi parametrische MRI
scan.
Ik ben ook niet boos geworden vanwege
wat ik daar allemaal te horen en te zien
kreeg, integendeel, het was allemaal
heel boeiend en veelbelovend, zeker
voor mij als “actief observerende” prostaatkanker patiënt. Tijdens dit symposium kreeg ook “onze“ Chris Laarakker de
gelegenheid om een en ander vanuit de
invalshoek van de patiënt te belichten
en hij deed dat bijzonder aardig. Een
van de promovendi, Thomas
Hambrock, promoveerde zelfs cum
laude en dat komt ook niet elke dag
voor…… Er zou over van alles op dit
symposium een heel aardig stukje voor
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die ook nog informatie geeft over de
agressiviteit van eventueel aangetroffen
kankercelen. En ook al is die MP MRI
scan niet zaligmakend en nog niet in
100% van alle gevallen perfect, de MP
MRI is het beste wat er momenteel voor
dat doel beschikbaar is. Maar helaas
lang niet voor elke patiënt beschikbaar!
Waarom niet?
De uroloog
Deze vakspecialist stelt zijn/haar
diagnose hoofdzakelijk op basis van
3 observaties.
De eerste is al heel oud, het rectaal
toucher. Met de vinger gaat de uroloog
via de anus naar binnen en tast het
bereikbare deel van de buitenkant van
de prostaat af. Gelukkig is dat wel juist
het deel waar een groeiende tumor zich
vaak het eerst manifesteert. Voelt het
oppervlak glad aan, dan is er waarschijnlijk niets aan de hand. Worden er ribbels
of bultjes gevoeld, dan is extra waakzaamheid geboden.

De tweede is PSA meten. Dat doen we nu
alweer zo’n 20 jaar. Bij een PSA tot de waarde
van 4 wordt de patiënt gerustgesteld en weer
naar huis gestuurd. Bij een duidelijk hogere of
een sterk stijgende PSA waarde volgt nader
onderzoek. Overigens is een PSA van 4 minder
geruststellend dan het lijkt: er blijken (achteraf)
in nogal wat gevallen met een PSA lager dan
4 toch wel degelijk kankercellen aanwezig te
zijn. In 21% van de gevallen volgens de prostaatwijzer, een groot Amerikaans onderzoek
wijst op meer dan 25%. Dus: hoezo gerustgesteld?
De derde is het nemen van biopten. Dat gebeurt wanneer er op basis van de eerste twee
observaties aanleiding toe is. Volgens een vast
patroon worden er met een holle naald zo’n 6
tot 10 biopten genomen. Het aantal is afhankelijk van het volume van de prostaat.
De biopten worden beoordeeld door de
patholoog. Als die in het uitgenomen materiaal kankercellen aantreft, dan geeft hij tevens

centraal?
een mening over de mate van agressiviteit.
Hij/zij geeft de twee meest voorkomende vormen van kankercellen een getal mee, telt die
twee getallen bij elkaar op en de som ervan
heet dan de Gleason score. Met een score van
7 of hoger wordt veelal behandeld, operatief
of via bestralen. Onder de 7 wordt meestal
volstaan met AS (Active Surveillance) of actief
afwachten. Doordat de biopten betrekkelijk
willekeurig (“at random”) worden genomen
komt het ook relatief vaak voor dat er geprikt
wordt precies naast de kankercellen die er wel
degelijk zijn en spijtig genoeg dan dus niet
ontdekt worden. Gevaarlijk!
Aan beeldvorming van wat er zich in de prostaat bevindt, door de radioloog, wordt veelal
helemaal niet gedaan, of hooguit pas als
onderdeel van de voorbereiding op een
operatie of bestraling.
De radioloog
Deze vakspecialist is in staat om zogenoemd
non-invasief onderzoek te doen naar de prostaat. Zonder de prostaat te beschadigen kan
een echo of een MRI scan worden gemaakt.

Dat geeft enig inzicht. Veel ziekenhuizen
beschikken inmiddels wel over zo’n (duur)
MRI apparaat. Het beste inzicht van vandaag
de dag wordt echter verkregen door een multi
parametrische MRI scan uit te voeren.
(Multi parametrisch wil in “lekentermen”
zoveel zeggen als dat er op verschillende
manieren – meestal drie – met MRI techniek
naar de prostaat en omgeving wordt gekeken.)
De meeste radiologen hebben echter nog niet
geleerd hoe ze dat moeten doen en evenmin
geleerd om de resultaten goed te interpreteren. Waarschijnlijk door het “not invented
here” syndroom. In Nijmegen heeft men als
eerste in Nederland de MP MRI scan ontwikkeld, met als gevolg dat de rest van de vakcollega’s er slechts wat behoudend en
afstandelijk naar kijkt. Jammer, jammer,
jammer, maar helaas……
Samenwerking radioloog en uroloog
Wanneer de radioloog een multi parametrische MRI scan maakt, dan gaat hij/zij niet
verder dan het beoordelen ervan. Dat geldt
uiteraard ook voor een gewone MRI scan.
De radioloog geeft geen behandeladvies.
Het oordeel van de radioloog wordt aan de
uroloog meegegeven om er zijn eigen diagnose mee te versterken en tot een behandeladvies te komen. Maar wat als de uroloog
deze scan methode (nog) niet goed kent en
de interpretatie van de radioloog niet helemaal vertrouwt? Dan gaat helaas ons gezegde
meespelen: “wat de boer niet kent, dat…….”.
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Het valt in de
praktijk niet echt
mee om de twee
beroepsgroepen
in het belang van
de patiënt goed
samen te laten
optrekken.
Ik begrijp ook
wel dat het lastig
is. De MP MRI
bestaat nog niet
lang genoeg om reeds sluitend wetenschappelijk zijn waarde bewezen te hebben. En lang nog niet elk ziekenhuis kan
de techniek en de kennis leveren, en ga
zo maar door.
Maar als ik dan bovendien in dezelfde
week dat ik in Nijmegen het symposium
bezocht ook nog meemaak dat een
uroloog, die een patiënt met een 3+3
Gleason score na 2 consulten het advies
actief afwachten meegeeft, zonder zelfs
maar een enkele keer een rectaal toucher op de patiënt in kwestie te hebben
uitgevoerd (verschrikkelijk….!), dan daalt
mijn waardering voor de beroepsgroep
tot een bedenkelijk laag niveau.
Ik vergeet daardoor al mijn begrip voor
de onderlinge kinnesinne tussen
urologen en radiologen en tussen ziekenhuizen onderling, en dan word ik boos,
echt boos. Ik ga dan niet slaan, maar klim
wel in de pen. Nu dus.
Patiënt centraal
Ik twijfel er absoluut niet aan dat elke
medicus zijn/haar patiënt het beste toewenst. Maar die wens in daden omzetten
is nog niet zo eenvoudig. Ik vind dat urologen en radiologen zich door de bank
genomen onvoldoende inspannen om de
prostaatkanker patiënt ook daadwerkelijk
het beste van het beste te bezorgen. Dat
kan veel beter.
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Radiologen zouden zich moeten inspannen om de MP MRI techniek te gaan
beheersen. Zij zijn in Nijmegen welkom
om het te leren. Er is daar een Referentiecentrum opgericht waar radiologen
en laboranten van andere ziekenhuizen
geleerd wordt die techniek te beheersen.
Ondermeer door te leren om de beste
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beelden te maken en ze optimaal te
interpreteren. Tevens worden de eerste
200 onderzoeken zowel door zowel een
ervaren radioloog als door de “leerling” beoordeeld (“double reading”), en
bestaat er de mogelijkheid om later de
“moeilijke” MRI scans samen te bekijken.
In februari is de eerst groep radiologen
van elders (in dit geval ZGT Almelo)
begonnen met de opleiding in het Nijmeegse Referentiecentrum, en er zullen
meer radiologen volgen.
Urologen zouden geen genoegen mogen nemen met de huidige (beperkte)
observatie mogelijkheden en zich veel
meer moeten inspannen om hun patiënten inwendig zo goed mogelijk te laten
observeren met de nieuwste radiologische technieken.
De praktijk van vandaag is helaas nog dat
veel patiënten in Active Surveillance (of
iets wat daarvoor door moet gaan) met
inachtneming van de landelijke richtlijn
prostaatcarcinoom en van het PRIAS protocol frequent onderworpen worden aan
een vorm van “prijsschieten” met biopten die in het merendeel van de gevallen
overbodig zouden zijn als er eerst een
MP MRI scan zou zijn gemaakt.
En wanneer er na een MP MRI scan
aanleiding zou zijn om biopten te nemen,
dan zou het aantal te nemen biopten
in ieder geval sterk gereduceerd kunnen worden door MRI geleid gericht
slechts een zeer beperkt aantal biopten
te nemen op de “verdachte” plekken.
Er worden vandaag de dag nog iedere
week vele honderden biopten onnodig
genomen en pathologisch onderzocht.
Wat kost dat wel niet?
Hoe kan dat beter?
Hoe we dat met elkaar gaan regelen, dat
weet ik nu niet. Maar ik doe hierbij een
uiterst ernstig beroep op alle medici om
daadwerkelijk invulling te geven aan hun
(in mijn ogen nogal loze) “kreet” de patiënt centraal te stellen. Ik realiseer me dat
medici door ziekenhuisdirecties mogelijk
beknot kunnen worden in hun mogelijkheden, maar het moet binnen de mogelijkheden die zij wel krijgen desondanks
ook beter kunnen.

Tot er iets nog meer betrouwbaar is dan de
huidige o.a. in Nijmegen aangeboden multi
paramedische MRI scan, zou ik bijzonder
graag zien dat elke patiënt met een verdenking van prostaatkanker op deze manier
radiologisch bekeken wordt, met het thans
optimaal haalbare beeld, om op de heden ten
dage meest verantwoorde wijze een diagnose
te stellen en daar een behandelplan aan te
verbinden. Pas wanneer dat gebeurt, pas dan
ben ik niet meer boos.
Ook al vind ik dat het allemaal niet snel genoeg gaat, er gebeurt gelukkig wel wat. Zo is
er bij het KWF een verzoek ingediend om in
de loop van dit jaar in vier centra in Nederland
te mogen starten met een gezamenlijk MRI
onderzoek onder 600 nieuwe patiënten. Deze
patiënten ondergaan naast de gebruikelijke
echo-biopsie ook een MRI scan en eventueel
een MR-biopt. Op deze manier worden er harde gegevens verzameld over de waarde van
de MRI en MR-biopt ten opzichte van de echobiopsie. Deze vier centra zijn : Erasmus MC te
Rotterdam, UMC te Utrecht, ZGT in Almelo en
UMC St Radboud te Nijmegen (initiatiefnemer
en onderzoeksleider). Aan de hand van de
resultaten van deze multicenter test hoopt
men bij te dragen tot de wetenschappelijke
onderbouwing waar vooral urologen zo’n
grote behoefte aan hebben. Dit onderzoek
wordt indien het KWF dit project goedkeurt
gefinancierd door Alpe d’Huzes.
De patiënt zelf is niet geheel en al machteloos.
Hij kan zeker meehelpen om de noodzakelijke
verbetering te bewerkstelligen. Hij kan er namelijk op STAAN, heel beslist, dat de kankercellen, die in zijn prostaat op de een of andere
manier zijn aangetroffen, gevolgd worden op
de best mogelijke manier. Op dit moment is
die best mogelijke manier de MP MRI scan.
Alleen dan heeft de patiënt de beste waarborg
om er t.z.t. op tijd bij te zijn wanneer de kanker zou verergeren en verder ingrijpen alsnog
noodzakelijk zou worden. Actief afwachten is
dan verbeterd tot actief observeren.
Ook de kosten kunnen een bezwaar vormen.
De uroloog in het ziekenhuis waar de patiënt
zich gemeld heeft zal veelal slechts het geldende tarief voor de DBC (DiagnoseBehandelCombinatie) vergoed krijgen. De kosten voor
de MRI scan komen dan mogelijk voor
eigen rekening. Via het aanvragen van een

Wie bespaart
op diagnosekosten is later
veel en veel
duurder uit
aan therapie
en nazorg.
second opinion is daar soms nog wel een
mouw aan te passen. Feit blijft, dat de kosten voor de MRI-scan heden ten dage nog
een belemmering kunnen vormen om deze
best mogelijke zorg te verkrijgen. Ook dat
zou beter moeten, voor alle betrokkenen, dus
zowel voor de patiënt als voor de uroloog, het
ziekenhuis en (last but not least) ook voor de
zorgverzekeraar, immers de initiële kosten van
de MRI worden gecompenseerd door lagere
kosten in het vervolg traject van de behandelingen.
Ik schrijf dit verhaal – over mijn boosheid –
omdat ik vrijwilliger ben bij
ProstaatKankerStichting.nl. Een van de drie
poten van het beleid van deze patiënten
organisatie is de belangenbehartiging. Ik
meen oprecht dat ik met deze oprisping
de belangen van veel prostaatkanker
patiënten veel beter dien dan wanneer
ik weer eenvoudigweg het volgende
lovende artikel over het een of ander
zou schrijven. Ik hoop dat het gaat helpen.
Als de wereld van urologen, radiologen, pathologen, etc. een hoenderhok zou zijn, dan
hoop ik dat dit verhaal de knuppel mag zijn
die erin gegooid behoort te worden. Vakmensen, let op uw zaak en regel het zo dat de
patiënt werkelijk centraal komt te staan door
hem te laten beschikken over de beste diagnose methode die er momenteel is en volg de
patiënt daar dan ook mee.
Ik hou er niet van boos te zijn, dus ik zou heel
blij zijn wanneer mijn boosheid spoedig niet
meer nodig zou blijken te zijn.
Wim Nak
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Uit recent onderzoek* onder artsen blijkt dat het merendeel vindt
dat de patiënt in de laatste levensfase lang, soms te lang wordt
behandeld. Is doorbehandelen de norm geworden?
tekst Elke van Riel

“We gaan te lang door
met behandelen”
Marcel Levi
Voorzitter Raad van Bestuur AMC,
decaan en internist

de kwaal. Dan is het uiterste niet meer
het beste. Wat meespeelt, is dat de financiering van de zorg doorbehandelen
aanmoedigt: behandelingen worden wel
vergoed, maar een soms moeilijk gesprek over het nut van een behandeling
niet. Dat is een van de redenen dat dat
laatste te weinig gebeurt.”
Hans van Delden
Hoogleraar medische ethiek aan het
UMC Utrecht, divisie Julius Centrum
voor Gezondheidswetenschappen en
eerstelijns Geneeskunde
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“Binnen de oncologie zijn er behandelingen die leiden tot een verlenging van
het leven met enkele weken of maanden. De prijs die mensen daarvoor betalen is soms te hoog. Patiënten moeten
regelmatig naar het ziekenhuis, voelen
zich vaak ziek en krijgen dikwijls complicaties. Ik vraag me af: is het dat waard?
Ik zie ook mensen die ervoor kiezen om
de laatste maanden door te brengen
met familie en vrienden. Familie vindt
dat vaak veel prettiger dan één grote
ziekenhuisellende. Ik vraag me af of
dokters in alle gevallen goed kunnen
uitleggen welke consequenties de behandelingen hebben voor de kwaliteit
van leven. Als ik sommige patiënten zie,
denk ik: is het ze wel duidelijk verteld?
Wisten ze van tevoren dat dit de gevolgen zouden zijn? Als arts ga je tot het
uiterste, dat verwacht een patiënt ook
van je. Maar er is ergens een kantelpunt,
waarbij het middel erger is dan
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“Ja, zeg ik in eerste instantie intuïtief als
ik de stelling lees. Maar dat ligt niet alleen maar aan de artsen. Uit een recent
proefschrift van Marijke Kars van het
UMC Utrecht blijkt dat ouders van kinderen met kanker die doodgaan, totaal
niet openstaan voor de gedachte dat je
al in een vroeg stadium palliatieve zorg
kunt gaan verlenen. Patiënten willen zich
vastgrijpen aan een laatste strohalm en
denken: als er 3 procent kans is dat een

behandeling tot genezing leidt, zou ik zomaar
bij dat kleine percentage kunnen horen. Veel
mensen hebben er moeite mee te accepteren
dat het leven eindig is. Daar moet een arts een
patiënt goed in begeleiden. Ook het woordje
‘te’ in de stelling vind ik problematisch. Want
wat is je ijkpunt als arts? Dat heb je niet. Vaak
zie je pas achteraf dat het te lang was.”

Hans Gelderblom
Hoogleraar interne geneeskunde (experimentele oncologische farmacotherapie) en
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor
Medische Oncologie (NVMO)

Paul Dijkstra
Leukemiepatiënt en voorzitter Stichting
Contactgroep Leukemie

“Nee, ik heb niet het idee dat artsen te lang
doorbehandelen, althans niet voor leukemie.
Wij krijgen als patiëntenvereniging nauwelijks
vragen van mensen die twijfelen over een behandeling, of achteraf zeggen dat ze zichzelf
een behandeling liever hadden bespaard.
Maar dat kan ook komen doordat mensen dan
al terminaal zijn.
Ik ervaar de artsen als uiterst betrokken en
ga ervan uit dat een arts geen ander belang
heeft dan het mijne. Zelf heb ik sinds acht
jaar leukemie en ik heb nu twee keer een chemokuur gehad. Als de behandeling aanslaat, is
het grootste probleem vermoeidheid.
Veel leukemiebehandelingen vinden plaats in
de vorm van klinische trials. Mensen stappen
daar positief in, want blijkbaar is er uitzicht
op iets wat werkt. En als je er zelf niet van
profiteert, help je in elk geval de wetenschap
verder. Wij zijn erg gelukkig dat de overlevingskansen steeds groter worden. Voor de
meeste leukemiesoorten is er inmiddels een
hele medicijnkast aan mogelijkheden.”

“In curatieve behandelingen ga je voor de
hoofdprijs: overleven. Als er een redelijke
winst te behalen is, accepteer je wat meer bijwerkingen. Natuurlijk zitten daar grenzen aan
qua bijwerkingen en kosten. Het budget van
het ziekenhuis kan dan soms de limiterende
factor zijn. Als arts moet je daar rekening mee
houden. Ook speelt de leeftijd van de patiënt
een rol. Je moet terughoudend zijn als mensen veel verschillende kwalen hebben. Slechts
een enkele keer zie ik patiënten van wie ik
denk: had dit nou allemaal wel gemoeten?
Als oncologen overleggen we onderling en
kijken we steeds wat nou echt de meerwaarde
van een behandeling is. Daarbij gaan we uit
van evidence based onderzoek. Bij heel zeldzame aandoeningen is het soms lastiger, want
dan is er weinig onderzoek beschikbaar.
We werken met shared decision making,
waarbij de arts samen met de patiënt een
beslissing neemt. Als arts leg je goed uit wat
de winst kan zijn van aanvullende chemo, maar
ook wat de lasten kunnen zijn, zoals langetermijnschade aan het hart. Mijn ervaring is dat
de patiënten vaak verder willen gaan dan de
artsen.”

*726 artsen reageerden op de onderzoeksenquête van Medisch Contact en KNMG
(Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst),
http://medischcontact.artsennet.nl
Deze artikelen werden met toestemming van redactie, auteurs en geïnterviewden overgenomen uit:
Kracht, nr. 18, 2012, het magazine van KWF Kankerbestrijding www.kwfkankerbestrijding.nl/kracht
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Oncologie verpleegkundigen
De redactie van Nieuws wil u in dit
nummer graag iets meer vertellen
over de taak en rol van de oncologie
verpleegkundigen. Wij hebben ons
licht opgestoken in twee ziekenhuizen,
waar de oncologie verpleegkundige al
geruime tijd een gewaardeerd begrip
is. Daarvoor hebben wij benaderd het
Rijnstate ziekenhuis in Arnhem en het
Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp.
Eerst laten wij in onderstaand artikel de
dames uit Arnhem aan het woord,
vervolgens geven we de ervaringen
vanuit Hoofddorp weer.
Hoe gaat dat in RIJNSTATE ?
Al ruim 10 jaar werken wij, Astrid Albers
en Marita van den Berg, als oncologie
verpleegkundige op de polikliniek Urologie van Rijnstate.
Wij houden een verpleegkundig spreekuur waarin wij mensen met een (verdenking op) urologische kwaadaardigheid
voorlichten over de ziekte en eventuele
behandelmogelijkheden. Om dit te kunnen doen, hebben wij na onze opleiding
HBO Verpleegkunde de vervolgopleiding oncologie gedaan. Marita heeft dit
uitgebreid met de opleiding Verpleegkundig Specialist.
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Verpleegkundig spreekuur
Het verpleegkundig spreekuur wordt
zeer gewaardeerd door de patiënten
omdat wij meer tijd kunnen besteden
aan de patiënt dan de uroloog, waardoor er niet alleen aandacht is voor het
lichamelijke, maar ook voor de psychische en sociale gevolgen van een ziekte
of behandeling.
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De kracht zit in het feit dat wij hierin
het medische gedeelte vertalen naar
de specifieke situatie van elke patiënt;
“Wat betekent het voor de patiënt en
zijn/haar omgeving in het dagelijks
leven.” Het verloop van het gesprek
hangt af van de patiënt. Sommige
mensen zijn gericht op het medische
gedeelte, anderen zijn bezig met het
verwerken van de diagnose. Bij hen is
het gesprek meer gericht op de
begeleiding dan de op de voorlichting.
Laagdrempelig
Voor de patiënt zijn wij laagdrempelig te
bereiken. Dat is prettig omdat patiënten
het soms vervelend vinden om de uroloog voor een vraag te storen. Wanneer
wij niet meteen een antwoord hebben
op de vraag, overleggen we met de
uroloog of andere betrokkenen waarna
wij dit terugkoppelen aan de patiënt.
Wij hebben een e-mailadres om patiënten ook via de digitale weg te woord te
kunnen staan.
Multidisciplinair overleg
In het Multidisciplinair overleg(MDO)
bespreken de urologen, radiologen,
radiotherapeuten, patholoog anatoom
en de oncologieverpleegkundigen, alle
patiënten met een urologische oncologische aandoening.
Daarin proberen wij zoveel mogelijk de
belangen van de patiënt te behartigen.
We merken dat in de loop van de jaren
onze inbreng in het MDO steeds belangrijker wordt omdat er steeds meer
aandacht komt voor de psychische en
sociale gevolgen van ziekte en behandeling voor de patiënt.

Ontwikkelingen
Er zijn binnen de oncologische urologie veel
ontwikkelingen. Deze worden door ons gevolgd door het lezen van vakliteratuur, het
bezoeken van bijscholingen en symposia en
ook door het onderhouden van contacten met
andere urologische oncologie verpleegkundigen in de regio.
Ons spreekuur breidt zich steeds verder uit.
Was het in het begin niet volgeboekt, nu moet
er soms extra spreekuur worden gehouden.
We hebben gemerkt dat een groep patiënten
(bijvoorbeeld patiënten met hormoontherapie)
behoefte heeft aan verpleegkundige begeleiding, naast de medische behandeling. Marita
kan als Verpleegkundig Specialist de medische
controle van de prostaatkanker doen in combinatie met de verpleegkundige aspecten zoals
bijvoorbeeld vermoeidheid en lusteloosheid.
Contact met ProstaatKankerStichting.nl
In ons werk hebben we contact met de prostaatkanker stichting. De stichting wordt betrokken bij ontwikkelingen, zoals de beschrijving
van het zorgpad. Daarnaast organiseren we
samen jaarlijks een voorlichtingsavond.
We attenderen de patiënten in ons gesprek
over het bestaan van de stichting en geven
de informatiefolder mee. Het is een actieve
stichting met enthousiaste vrijwilligers die zich
goed profileren. Dit motiveert en helpt ons in
ons dagelijks werk.
En is dat in Hoofddorp nog anders?
Daar zijn Birgit Houtkooper en Annelies Lanz
al zo’n 5 jaar actief als oncologie verpleegkundige, met daaraan voorafgaand nog veel meer
jaren ervaring als verpleegkundige met het
specialisme urologie erbij.

In grote lijnen vertoont hun werk heel veel
overeenkomst met de gang van zaken in Arnhem. Zij hebben ook een eigen spreekuur. Patiënten spreken vaak naar hen uit dat ze het zo
waarderen dat zij bij hen een vast verpleegkundig aanspreekpunt hebben. De patiënt kan bij
hen wat gemakkelijker zijn emotie tonen. Ook
bij een slecht nieuws gesprek van de specialist
zitten zij erbij en kunnen dan later nog extra
aandacht geven aan de vragen van de patiënt.
Birgit Houtkooper zorgt ervoor om “bij” te
blijven, onder andere door lid te zijn van de
vakgroep urologie, (in)continentie en oncologie van de vereniging voor verpleegkundigen
V&VN. Verder zit zij in een regionale vakgroep
incontinentie (RIF) en in de werkgroep oncologische tumoren (IKNL).
Ook zij nemen wekelijks deel aan het MDO
(multidisciplinair overleg tussen urologen,
oncologen, radiotherapeuten en oncologie
verpleegkundigen), waarbij zij vanuit een andere invalshoek de patiënt trachten te helpen.
ProstaatKankerStichting.nl
Aan alle patiënten met prostaatkanker bieden
zij de folder van ProstaatKankerStichting.nl aan.
Zij leggen de patiënt ook uit, dat die stichting
niet alleen lotgenotencontact verzorgt, want
dat denkt de nieuwe patiënt vaak, maar ook
belangenbehartiging en relevante informatie
vertrekt, o.a. met dit magazine Nieuws en met
de website.
Als poli hebben zij in Hoofddorp meegedaan
aan het project “zorgpad prostaatkanker”.
Daarvoor hebben ze geld ontvangen. Van dat
geld hebben zij 100 prostaatkanker logboeken
gekocht, die meegegeven worden aan nieuwe
prostaatkanker patiënten.
Van Birgit en Annelies mag
ProstaatKankerStichting.nl best nog meer aan
de weg timmeren. Denk daarbij aan radio en
TV. Er zijn zoveel mensen die van het bestaan
van borstkanker weten, maar prostaatkanker is
nog altijd een onderwerp dat niet of nauwelijks
ter sprake komt. Dat kan beter, vinden zij.

Birgit Houtkooper (L) en Annelies Lanz
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“We passen MRI-gestuurde cryoablatie
vooralsnog toe bij patiënten bij wie de
prostaatkanker na een eerste behandeling weer is teruggekeerd. Dan is
er vaak na een operatie of bestraling
een situatie ontstaan waarbij opnieuw
opereren geen optie is. Deze patiënten behandelen we terwijl ze in de
MRI-scanner liggen. We brengen een
viertal naalden in, waaruit we een ijskoud gas laten ontsnappen. Daarmee
bevriezen we de tumor. Dat moet en
kan enorm precies, doordat we via de
MRI mee kunnen kijken bij het proces en dus bijvoorbeeld nét voor de

Radboud bouwt
expertise op met
MRI-gestuurde
cryoablatie bij
prostaatkanker
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Fütterer. “De ingreep vindt onder
algehele narcose plaats, veroorzaakt
geen pijn na de behandeling en kent
ook geen bijwerkingen.
Patiënten vragen me de dag na de
behandeling wel eens ‘dokter, heeft u
wel wat gedaan’, want ze voelen niets.
Het lichaam ruimt zelf in ongeveer een
jaar het bevroren weefsel op. De patiënten kunnen ook allemaal snel en vaak
zonder katheter naar huis. We hebben
de behandeling hier inmiddels dertig
maal toegepast en slechts in één geval
zijn er complicaties opgetreden in de
vorm van incontinentie. Dat is binnen

Een koud kunstje
endeldarm kunnen stoppen met het
vormen van een ijsballetje. Het is een
complexe behandelmethode waarbij
we met een heel multidisciplinair oncologisch team samenwerken. En het
is een dure behandelmethode, doordat we bijvoorbeeld niet met metalen
naalden kunnen werken, vanwege het
enorme magnetisch veld van de MRI.
Maar de resultaten zijn zeer bemoedigend,” zo stelt dr. Jurgen Fütterer, de
interventieradioloog die deze techniek
sinds juni 2011 samen met oncologisch
uroloog dr. Michiel Sedelaar toepast.
“De accuratesse van deze behandeling
blijkt enorm hoog. In 70 tot 80% van
de gevallen weten we de tumor volledig te verwijderen. De resultaten zijn
zonder meer bemoedigend, hoewel
het te vroeg is om echte conclusies te
trekken.”
Nieuwe pijler
De weg die Fütterer hier voor prostaatkanker bewandelt is een nieuwe, die
inmiddels in volle ontwikkeling is. Het
unieke is de combinatie van cryotherapie
en MRI-monitoring. Via minimaal
invasieve methoden worden bepaalde
vormen van kanker behandeld zonder te
opereren en zonder bestraling. “We
maken vier heel kleine gaatjes,” vertelt
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de behandeling van prostaatkanker een
goede score.”
Vrij uniek
Cryoablatie wordt op veel meer plaatsen
gebruikt. De combinatie met MRI is nog
vrij uniek. Jurgen Fütterer: “In veel gevallen wordt de techniek gecombineerd
met een echo. Dat geeft echter veel
minder precisie, waardoor een groter
deel van de prostaat bevroren wordt,
dan feitelijk nodig is. De combinatie met
MRI wordt slechts op één plaats in de
VS, in Straatsburg en hier in het
Radboud toegepast. Normaal zouden
we bij een terugkerende prostaattumor
een hormoonbehandeling
geven. Die kent echter bijwerkingen en
geneest uiteindelijk niet. In dat geval is

deze techniek een goed alternatief. Bijzonder daarbij is, dat we de techniek ook een
tweede of derde keer toe kunnen passen
als dat nodig blijkt, iets wat bij bestralen of
opereren niet mogelijk is. Vooralsnog passen
we deze focale therapie toe op de genoemde
groep patiënten. Maar we willen er uiteindelijk natuurlijk naartoe dat we in samenwerking
met het hele behandelteam van urologen,
radiotherapeuten, pathologen en radiologen
een nauwkeurige diagnose stellen, zodat
deze focale therapie in de toekomst een vaste
keuzemogelijkheid wordt voor patiënten. Met
name voor patiënten met laag-risicokanker,
wat prostaatkanker in veel gevallen is, kan dat
de patiënt veel leed besparen.”
Jurgen Fütterer benadrukt dat deze innovatieve prostaatbehandeling écht teamwork
betreft; radiologen, urologen en andere oncologisch specialisten werken nauw samen om
patiënten de beste zorg te bieden.
“We lopen in Nijmegen op het gebied van
prostaatkanker internationaal voorop en
behandelen patiënten uit de hele wereld.

Interventieradioloog Jurgen Fütterer past binnen het UMC St
Radboud voor de behandeling van prostaatkanker een nieuwe
methode toe. De tumor wordt via MRI nauwkeurig in beeld
gebracht en vervolgens bevroren; cryoablatie. De eerste
resultaten van deze therapie zijn zonder meer bemoedigend.

Cryoablatie is daar een treffend voorbeeld
van.”
De behandeling
MRI-gestuurde cryoablatie wordt onder volledige narcose uitgevoerd. De patiënt ligt op de
rug op de onderzoekstafel en krijgt een rooster op de huid tussen de balzak en anus dat
zichtbaar is op de MRI. Zo wordt bepaald waar
de naald geplaatst moet worden. De grootte
van de tumor bepaalt het aantal naalden.
Deze worden ingebracht, terwijl er live beelden via de MRI zichtbaar zijn. In de plasbuis en
de endeldarm worden verwarmers ingebracht
die moeten helpen voorkomen dat beide ook
bevroren kunnen raken. Nu wordt de tumor
bevroren. Dat proces wordt live gevolgd op
de MRI-scan. Na het bevriezen ontdooit het
gebied en wordt het nogmaals bevroren en
ontdooid. Daarna worden de naalden en
verwarmers verwijderd en is de behandeling
afgerond. De totale behandeling duurt vier tot
vijf uur.

Bron: Radboud REPORT Oncologie, nr 3. 2012
www.umcn.nl/report
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“Het doel van de
keuzehulp is om
patiënten goed te
informeren over
de opties en hen
ook te betrekken
in de behandelkeuze.”

Dr. Julia
J. van TolGeerdink

Wanneer je de diagnose prostaatkanker krijgt, wordt je direct voor de vraag
gesteld: “Wat nu?” Prostaatkanker wordt
tegenwoordig vaak in een vroeg stadium
ontdekt, waarbij de tumor nog binnen
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Dit laatste wordt active surveillance genoemd, of actief volgen. Niet alle opties
zijn voor iedereen van toepassing, maar
veel patiënten komen toch wel in aanmerking voor meer dan één

PROSTAATKANKER,
EN DAN?
het kapsel van de prostaat ligt. Daarvoor
zijn verschillende goede behandelingen
beschikbaar: operatie, uitwendige bestraling, en soms inwendige bestraling.
Soms is het ook een optie om (voorlopig) niet te behandelen en te kijken hoe
de tumor zich verder ontwikkelt.
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behandeling.
Als patiënt is het lastig om te bepalen
welke behandeling voor jouzelf het
meest geschikt is. Je weet er te weinig
van of je wordt, bijv. via internet of
kennissen, juist overladen met allerlei
verschillende verhalen.

Keuzehulp voor prostaatkanker ontwikkeld
Het Radboud UMC in Nijmegen heeft de
afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de
keuze van behandeling van prostaatkanker. Op
basis hiervan is nu een keuzehulp ontwikkeld
over de verschillende behandelmogelijkheden.
Dit houdt in dat de voor- en nadelen, die in
onderzoek zijn aangetoond, overzichtelijk en
zakelijk op een rij worden gezet. Dit helpt
patiënten bij het maken van een individuele
afweging. Niet elk voor- of nadeel weegt
immers voor iedereen even zwaar. Dit kan te
maken hebben met persoonlijke voorkeuren
en met de eigen gezondheid en leefsituatie.
De keuzehulp geeft een overzicht van de
verwachte uitkomsten van de verschillende
behandelingen. Doorgaans zijn uitkomsten
moeilijk vergelijkbaar bijv. omdat bestraalde
mannen vaak ouder en zieker zijn dan geopereerde mannen. Op basis van uitgebreide
analyses is nu een schatting gemaakt van de
verwachte uitkomsten voor patiënten die voor
zowel operatie als bestraling in aanmerking
komen.

CZ, een onderzoek in 18 ziekenhuizen. Het
doel daarvan is het gebruik van keuzehulpen te stimuleren en te onderzoeken hoe de
keuzehulpen het best ingezet kunnen worden,
zodat deze kunnen worden opgenomen in de
standaardzorg. Het uiteindelijke, gezamenlijke,
doel is om de informatievoorziening en de
besluitvorming voor patiënten met prostaatkanker nog verder te verbeteren. Voor een
overzicht van bestaande keuzehulpen zie
www.Med-Decs.org.
Dr. Julia J. van Tol-Geerdink
Onderzoeker
874 Radboud UMC Nijmegen

De keuzehulp blijkt effectief
Het doel van de keuzehulp is om patiënten
goed te informeren over de opties en hen ook
te betrekken in de behandelkeuze. Nadat de
uroloog heeft aangegeven welke behandelingen er voor hen openstaan, kunnen patiënten
op basis van een persoonlijke afweging een
behandelvoorkeur aangeven.
Ons onderzoek toonde aan dat door de keuzehulp minder patiënten blijven twijfelen over
hun keuze. Patiënten voelen zich met de keuzehulp beter en evenwichtiger geïnformeerd,
minder onder druk gezet en zij nemen actiever
deel aan de besluitvorming. Op die manier
maken zij een weloverwogen keuze. Verreweg
de meeste patiënten vinden het gebruik van
een keuzehulp zinvol en wenselijk. Patiënten
die te maken kregen met ernstige bijwerkingen van hun behandeling, lijken bovendien
minder kans op spijt over de behandelkeuze
te hebben wanneer er een keuzehulp werd
gebruikt.
Gebruik van keuzehulpen bevorderen
Ook andere onderzoeksgroepen (Universiteit
Tilburg en Vrije Universiteit in Amsterdam)
ontwikkelen op dit moment keuzehulpen voor
prostaatkanker. Om het gebruik van de keuzehulpen in de praktijk te bevorderen start
binnenkort, op initiatief van zorgverzekeraar
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Het vergezicht:

de participerende prostaatkankerpatiënt
Artsen laten patiënten te weinig meedenken en overleggen onvoldoende over de
behandeling. Dit blijkt uit een onderzoek
van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) onder ruim tweeduizend patiënten. Patiënten voelen zich door
hun dokter niet altijd serieus genomen.
Vrijwel alle ondervraagden (84%) vinden
dat artsen de patiënt meer moeten
betrekken bij de behandeling. Bijvoorbeeld door goed te luisteren en door
ruimte te geven voor vragen en overleg.
Meer inspraak zou leiden tot betere resultaten van de behandeling vinden drie van
Jan Vierdag de vier ondervraagden. Bovendien zou het
de levenskwaliteit bevorderen, vindt het
merendeel van de ondervraagden.
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Gezamenlijke besluitvorming
Goede zorg is patiëntgericht en afgestemd
op de wensen en behoeften van de patiënt. Patiëntgerichtheid is een belangrijk
aspect van goede kwaliteit van zorg,
volgens sommigen het belangrijkste aspect.
Goede patiëntgerichte zorg
is gericht op de
totale persoon
van de patiënt.
Als een arts
uitgaat van het
patiëntenperspectief, dan
neemt hij ook
de gevoelens,
wensen en verwachtingen van de patiënt
mee in zijn behandelplan. Want alleen de
patiënt weet wat hij voelt en hoe hij zich
voelt. Bij de behandeling van prostaatkanker moet het vooral gaan om de persoon
met prostaatkanker en niet uitsluitend om
de prostaat.
Om zorg goed te laten aansluiten bij de
voorkeuren van de patiënt is het noodzakelijk dat de patiënt participeert in de
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zorg. Dit betekent dat de patiënt actief
deelneemt aan de besluitvorming en dat
de patiënt invloed krijgt op de plannen,
de besluitvorming en de uitvoering van de
zorg.
Informatie niet altijd objectief
Uit onderzoek blijkt dat de patiënten niet
alle benodigde informatie krijgen om een
goede therapiekeuze te maken. De informatie die de patiënten krijgen is afhankelijk van de arts die ze zien. Een uroloog zal
meer informatie geven over prostatectomie (vooral als het ziekenhuis beschikt over
een dure robot…). Een radiotherapeut zal
meer informatie geven over externe radiotherapie. *1
Hulp bij de besluitvorming voor een therapie heeft effect op de keuze van behandeling, zo blijkt uit recent onderzoek. De
patiëntengroep die hulp kreeg koos vaker
voor brachytherapie dan de groep die
geen hulp kreeg. *2
Het is belangrijk dat de artsen deze informatie niet alleen
mondeling, maar
ook schriftelijk
verstrekken. De
website van het
ziekenhuis is wat
dit betreft ook
een goed communicatiemiddel.
In mijn ogen is
het verstrekken
van het Prostaatkankerlogboek
verreweg de
beste manier om de patiënt te informeren.
Urologisch/oncologisch verpleegkundigen
spelen ook een belangrijke rol in dit
besluitvormingsproces. De arts is vaak
druk en als patiënt durf je niet veel van zijn
tijd in beslag nemen: de wachtkamer zit
toch al zo vol. De urologisch/oncologisch
verpleegkundige is laagdrempeliger dan
de arts en is meestal communicatief vaardiger.

Doen levert geld op
Een forse belemmering voor gezamenlijke
besluitvorming is ook dat er te eenzijdig wordt
betaald voor verrichtingen: doen levert geld
op. Goede zorg kan ook vaak bestaan uit niet
behandelen, het vermijden van complicaties of
uit het begeleiden van een patiënt bij een al
gestarte behandeling. ‘Een uroloog die zorgvuldig overlegt met de patiënt – en wellicht
met meerdere familieleden – over het wel of
niet uitvoeren van een prostatectomie verleent
uitstekende zorg. Toch mist hij of zij de nodige
inkomsten voor zichzelf en het ziekenhuis als
de patiënt vervolgens besluit toch maar af te
wachten. Dat knelt, zeker met de toenemende
financiële druk op de ziekenhuizen en soms
ook op zorgverleners.’ (bron: BOOZ&Co)
Bij de behandeling van prostaatkanker wordt
teveel overbehandeld. Professor Witjes van
UMCN St Radboud schat het op tientallen
procenten. “Je ziet een forse toename van
operaties, maar het is de vraag of deze wel
allemaal nodig zijn”, aldus professor Witjes.
De ontwikkeling van de operatierobot heeft
overbehandeling doen toenemen.

diger en vaardiger te maken. Het blijft een
belangrijke taak voor
ProstaatKankerStichting.nl als behartiger van
de prostaatkankerpatiënt om de eigen inbreng
van de prostaatkankerpatiënt in de toekomst
sterker te maken.
De stichting gaat door met initiatieven om de
prostaatkankerpatiënt bewust te maken van
wat zij mogen verwachten van de kankerzorg.
Ook blijft de stichting patiënten bewust maken
van de verschillen tussen de ziekenhuizen in
de kankerzorg.
Van autoritaire naar participerende zorg
U als patiënt moet er zich van bewust zijn dat
u de keuze kunt maken tussen de behandelingen. Nu maken artsen die keuzes vaak zelf en
leggen die voor aan de patiënt.
De dokter is weliswaar de expert die veel weet
van de ziekte en de behandeling, maar u als
patiënt bent de ervaringsdeskundige. Alleen u
weet welke dingen in het leven belangrijk voor
u zijn en kunt goed overzicht kan houden over
uw persoonlijke situatie. U moet zich serieus
genomen voelen en genoeg zelfvertrouwen
kunnen opbouwen om samen met de dokter
de aandoening te lijf te gaan.

Goede informatie is van wezenlijk belang
Om daadwerkelijk goed te participeren in
de behandeling is informatie van wezenlijk
belang. Een patiënt
die denkt volledig
geïnformeerd te
zijn, maar niet weet
dat er meerdere
opties zijn, heeft
ten onrechte het
gevoel goed op de
hoogte te zijn. Het
is dan ook heel
belangrijk dat de
patiënt zelf informatie gaat verzamelen
over zijn ziekte
en de mogelijke
behandelingen ervan. Dan pas weet je wat de
mogelijkheden zijn.

De dokter wordt
zo meer een
coach die open
staat voor uw
ideeën en met
wie je samen beslissingen neemt. Dokter en
patiënt moeten elkaar aanvullen.

Hier komt ook het belang van
ProstaatKankerStichting.nl om de hoek kijken.
De uitgave van het Prostaatkankerlogboek, de
uitwisseling van ervaringen (lotgenotencontact
tel. 0800 – 9992222) en de verdere ontwikkeling van de Patiëntenwijzer Prostaatkanker zijn
adequate hulpmiddelen om de patiënt mon-

Een voorwaarde is dat er een goede relatie
tussen u en uw dokter bestaat. Een relatie op
basis van partnership, met een persoonlijke
verbondenheid waarin u als patiënt hulp en
troost ondervindt. En een arts die samen met
u de behandeling zoekt die bij u past en
hopelijk helpt op dat moment.

De dokter moet informatie geven over alle
mogelijke behandelingen (ook over behandelingen die hij/zij
niet zelf uitvoert
of die niet in
eigen ziekenhuis uitgevoerd
worden), zodat ú
kunt kiezen wat
voor u de beste
behandeling is.
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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.

Gedeelde besluitvorming bevordert
de kwaliteit van zorg
Uit onderzoek blijkt dat het goed
inrichten en ondersteunen van het
besluitvormingsproces de patiënten
helpt. Ze zijn beter geïnformeerd, ze
zijn zich meer bewust van de voor- en
nadelen van bepaalde keuzes, ze zijn
vaker tevreden en weifelen minder over
de genomen beslissing.

Één ding is zeker: bij gedeelde besluitvorming zal de kwaliteit van de zorg
verbeteren en effectiever worden.
1) S.L.Snow R.L.Panton L.J.Butler D.R.Wilke
R.D.H.Rutledge D.G.Bell et al. Incomplete and
inconsistent information provided to men making
decision for treatment of early-stage prostate cancer.
J. Uology. 2007.01.027
2) Peinemann F. Grouven U Hemkens L.G. Bartel

De meeste patiënten (70%) willen actief
worden betrokken bij het nemen van
belangrijke beslissingen, het overige
deel (30%) laat de beslissing liever aan
de arts over.

C. Borchers H. Pinkawa M. et al. Low-dose rate
brachytherapie for men with localized prostate
cancer. Cochrana Database Syst. Rev. 2011;7(7):
CD008871.

Gedeelde besluitvorming levert meer
patiënttevredenheid op en een betere
kwaliteit van leven.
Patiënten die zelf beslissen, maken doorgaans een weloverwogen en medisch
gezien verstandige keuze.

Waarom maken mannen met
prostaatkanker zo weinig
gebruik van psychosociale
hulp?
In de praktijk gebeurt er iets dat tegenstrijdig aandoet. Enerzijds geeft zo’n 40%
van de mannen met prostaatkanker aan behoefte te hebben aan psychosociale
zorg. Anderzijds is er van de klanten van de instellingen die deze psychosociale
zorg bieden slechts 11% man !? Hoe komt dat ?
Om een antwoord op die vraag te vinden is vanuit stichting de Vruchtenburg (een
instelling voor psychosociale zorg in de regio Rotterdam) onderzoek verricht onder
87 prostaatkanker patiënten.
Het blijkt dat een derde van de mannen alleen behoefte heeft aan informatie, die
rechtstreeks te verkrijgen is bij o.a. medici en patiëntenverenigingen. Psychosociale
zorg wordt vooral dan gevraagd wanneer er bij de patiënt sprake is van onvervulde
steun bij fysieke en psychische problemen en bij depressieve gevoelens.

24

De gehele tekst van het onderzoek, getiteld “Determinanten van het zoeken naar
psychosociale hulp door mannen met prostaatkanker” kunt u nalezen op onze website www.prostaatkankerstichting.nl
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Immunotherapie
Ontwikkeling van een test voor patiënt selectie

Omdat prostaatkanker meestal langzaam
groeit is er tijd om een effectieve
immuunrespons te ontwikkelen in
de patiënt. Vormen van immunotherapie zijn vaccinaties en infusies
van genetisch gemodificeerde T
cellen (afweercellen), die bij patiënten met reeds uitgezaaide
prostaatkanker – anders dan bij de
gebruikelijke hormoonbehandelingen - mogelijk ook de metastasen
elders in het lichaam van de patiënt
kunnen opruimen.
Dr.Ing. Caroline Schroten-Loef is in januari
gepromoveerd op een proefschrift, waarin zij
beschrijft hoe bij muizen een vaccin bestaande uit tumorcellen die Interleukin 7 produceren de tumorgroei afremt. Tevens wordt de
ontwikkeling beschreven van een test, waarmee prostaatkanker patiënten geselecteerd

kunnen worden op geschiktheid voor de
infusies van genetisch gemodificeerde T cel
therapie. Conclusie: belangrijke ontwikkelingen voor patiënten met uitgezaaide prostaatkanker, maar ook voor patiënten die nu actief
gevolgd worden zonder behandeling.
De samenvatting van haar proefschrift is te
lezen op onze website.
Het volledige proefschrift
inclusief de stellingen
(pdf) kunt u vinden op:
http://repub.eur.nl/res/
pub/38478/

Uitbreiding licentie ZYTIGA
(abiraterone acetate)
De Europese Commissie heeft een uitbreiding goedgekeurd van de licentie van het
oraal toe te dienen medicijn ZYTIGA (abiraterone acetate). Deze uitbreiding is ook voor
Nederland rechtsgeldig. De geautoriseerde,
bredere indicatie voor ZYTIGA omvat nu ook
het gebruik, in combinatie met prednison of
prednisolon, bij de behandeling van metastatische, castratieresistente prostaatkanker
(CRPC).
Tot op heden was ZYTIGA met prednison en
prednisolon alleen goedgekeurd om mannen
te behandelen met CRPC bij wie de ziekte
was verergerd na een op docetaxel gebaseerd chemotherapie regime. De recente
autorisatie betekent dat geschikte mannen
mogelijkerwijs in een eerder behandelingsstadium kunnen profiteren van ZYTIGA.
Omvraag bij diverse instanties leert dat er
interpretatieverschillen kunnen zijn over de
datum van vergoeding en of een vergoeding

met terugwerkende kracht mogelijk is.
ProstaatKankerStichting.nl adviseert
patiënten die in het stadium CRPC zijn en
voor wie chemotherapie (docetaxel) een
mogelijk volgende behandeling zal zijn, de
inzet van abiraterone te bespreken.
Tevens zullen wij de stichting Eerlijke Geneesmiddelen Voorziening (EGV) verzoeken
ons te adviseren hoe wij de inzet van abiraterone, voor daarvoor geschikte patiënten
-indien en waar dat problemen geeft- zo snel
mogelijk kunnen realiseren.
CRPC=Castrate Resistant Prostate Cancer.
d.w.z. PSA loopt op ondanks LH-RH remmer/
Orchidectomie + Anti Androgeen gebruik bij
een voldoende laag testosteron gehalte.
Nadere inlichtingen ook op
lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl
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jaarlijkse
Jaarlijkse bijeenkomst
ProstaatKankerStichting.nl in Zoetermeer en Breda.
De jaarlijkse bijeenkomst was dit jaar
verdeeld over 4 plaatsen. In Zoetermeer
en Breda vonden op vrijdag 7 en zaterdag
8 december 2012 de eerste twee bijeenkomsten plaats. Op beide dagen was
het thema: ‘Psychosociale zorg rondom
prostaatkanker: Is het probleem onder de
gordel te groot voor een pilletje?’

We waren vrijdags te gast bij AstraZeneca
te Zoetermeer en zaterdags bij Amgen te
Breda. Vrijdag 7 december sneeuwde het
in de vroege ochtend heel zwaar en werd
er gewaarschuwd liever niet de weg op te
gaan. Hierdoor was de opkomst aanmerkelijk lager dan dat er zich hadden aangemeld. Gelukkig waren de weergoden ons
op zaterdag 8 december beter gezind,
zodat hier vrijwel alle aangemelde donateurs (met partner) waren gekomen.
Bij beide bedrijven werden we door de
gastheren welkom geheten. Vervolgens
opende Hans Randsdorp, onze voorzitter,
de bijeenkomst in Zoetermeer en Frank
de Vries, onze vice voorzitter, de bijeenkomst in Breda. We werden verblijd met
de vertoning van de nieuwe promotiefilm
van onze stichting. Vervolgens gaven
zij het woord aan Dr. Herman Bakker,
uroloog Andros Mannenkliniek, die de
verhinderde Prof. Dr. Debruyne (directeur
Andros) kwam vervangen.
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Zoals Herman Bakker zelf aangaf, was het
onderwerp niet echt zijn eigen aandachtsgebied. Hij noemde wel de rol van de
‘nurse practitioner’ voor de psychosociale
ondersteuning, maar ging hoofdzakelijk
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in op allerlei andere zaken met betrekking
tot prostaatkanker. De historie kwam aan
bod, de omslag naar meer vroeg-detectie
na de komst van de PSA-test, met als
gevolg meer angst en onrust bij patiënten
die de diagnose prostaatkanker te horen
krijgen.
Prostaatkankerwetenswaardigheden
Herman Bakker besprak, aan de hand van
gedetailleerde sheets, uitvoerig verschillende aspecten van prostaatkanker en
ging ruimschoots in op de vanuit de zaal
frequent gestelde vragen. Uitgebreid kwamen de verdubbelingstijd en de bijwerkingen aan de orde. Hiervan werden we wel
veel wijzer, maar van het aangekondigde
onderwerp over psychosociale zorg en de
impact op je relatie hadden de aanwezigen meer verwacht dan er over verteld
werd.
Verdubbelingstijd PSA-waarde
Een verdubbelingstijd van minder dan een
jaar wijst in de richting van metastasen
(uitzaaiïngen) en een langere verdubbelingstijd op een recidief, waarschijnlijk langzaam groeiend als de verdubbelingstijd
inderdaad meer dan een jaar bedraagt.
Hormoonbehandelingen en opnieuw
opereren werden hierbij in beperkte mate
uitgediept.
Na al die ernstige zaken werd ons wat
luchtigers voorgeschoteld. Nicoline van
der Beek, van het Theater van het
Gedeelde Leed, kwam ons vermaken met
een hele leuke, uit het leven gegrepen
sketch over wat er gebeurt als iemand

bijeenkomsten
prostaatkanker krijgt. En dan vooral
gegrepen uit het leven van de partner
van de prostaatkankerpatiënt. Na afloop
vernamen we ‘in de wandelgangen’ dat
Nicoline, gegeven het te behandelen
thema van die dag, prima in staat was om
op haar manier de psychosociale aspecten en de impact op je relatie bij prostaatkanker te laten zien. Zij zal dezelfde
sketch nog wel vaker opvoeren, dus over
de inhoud geven we niets prijs. Maar het
was een plezierige, humoristische, soms
ontroerende sketch met voor velen veel
herkenningsmomenten.

Aan het eind van de bijeenkomst was er
nog gelegenheid om met elkaar, onder
het genot van een drankje en een hapje,
als lotgenoten te praten over deze dag
en misschien wel over je eigen situatie.
De sheets die door Herman Bakker zijn
gebruikt, hebben wij mogen plaatsen op
onze website. Als u deze nog eens na wilt
lezen: www.prostaatkankerstichting.nl

Jaarlijkse bijeenkomst ProstaatKankerStichting.nl
in ARNHEM en Tilburg

Verwijzend naar de tekst over de eerste
twee bijeenkomsten in Zoetermeer en
Breda volgt hier een kort verslag van
de bijeenkomsten op woensdag 12 en
vrijdag 14 december 2012. Woensdag
waren we te gast bij Novartis Pharma in
Arnhem en op vrijdag bij Janssen-Cilag
in Tilburg. Woensdag hadden we met het
weer geluk, want het ging in de omgeving van Arnhem pas in de loop van de
ochtend sneeuwen. De meeste donateurs
waren toen al onderweg, zodat vrijwel iedereen die zich had aangemeld aanwezig
was. En in Tilburg hadden we weer prima
reisomstandigheden.
Na het welkomstwoord met toelichting
van de beide bedrijven, opende Hans
Randsdorp, onze voorzitter, de bijeenkomsten en ook hier werd de promotiefilm vertoond. Vervolgens kreeg Dr. Fons
Ypma, uroloog Deventer Ziekenhuis, de
gelegenheid om over zijn thema ‘Een als
maar stijgende PSA, wat nu? Hormoontherapie en hormoonresistentie’ te
vertellen.

PSA zegt niet alles
Al snel maakte Fons ons duidelijk dat we
geen PSA-holic of PSA-maniak moeten
worden. We moeten ons niet door de
PSA laten terroriseren. De mens moet
behandeld worden en niet de PSA. Bij de
behandeling spelen een rol: de leeftijd en
leeftijdsverwachting, bijkomende ziektes,
PSA-stijging, Gleasonscore, klachten en/
of symptomen, wensen van de patiënt.
Bij chemotherapie en hormonale therapie
praat je over levenskwaliteit en niet over
levensverlenging (verlenging is er vrijwel
niet, hooguit 1 à 4 maanden). Hormonale
therapie is de hoeksteen van de palliatieve therapie. Vroegtijdig beginnen aan
hormonale therapie leidt er toe dat de
duur van je kwaliteit van leven toeneemt.
Bij hormonale therapie wordt het testosteron uitgeschakeld. Er zijn meerdere
hormonale behandelingen, allen hebben
hetzelfde effect, de behandelingen zijn
verschillend (tablet, injectie, vloeistof) en
ook is een combinatie van de verschillende behandelingen mogelijk.
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prostaatkanker kan deze test niet meer
gedaan worden. Over erfelijke prostaatkanker vertelde Fons dat hier sprake van
is als 3 generaties beneden de 60 jaar
prostaatkanker hebben. Is er familiair bij
vader beneden de 55-jarige leeftijd prostaatkanker ontdekt, dan moeten de zonen
vanaf 40 jaar hierop regelmatig gecontroleerd worden.

De bijwerkingen kunnen samengevat
worden in vroege en late bijwerkingen.
Vroege zijn: opvliegers, gewicht, impotentie, borstvergroting, tepelpijn. Late zijn:
bloedarmoede, depressie, botontkalking,
vermoeidheid, spierzwakte. De overige
risico’s zijn: metaboolsyndroom, diabetes
mellitus, hart- en vaatziekte, castratiesyndroom. Bij hormoonbehandeling krimpen
de lymfen snel. Uitzaaiïngen in de lymfen
doen geen pijn, maar in de botten juist
wel.
Extra aandacht gaf Fons aan de botontkalking (osteoporose). Hij adviseert iedere
65-plusser om vitamine D te gebruiken,
er zijn combitabletten Calcium + vitamine
D die vergoed worden. Daarnaast is veel
wandelen goed voor de versterking van
de botten (het liefst nog met een rugzak
op).
Wat als hormonen geen effect hebben?
Bij hormoonongevoelige prostaatkanker
(dat is het geval in ongeveer 20% van de
prostaatkankers) is de behandeling eerst
bestralen en dan chemotherapie.
Chemotherapie verlengt het leven nauwelijks, maar geeft wel verbetering van
levenskwaliteit. Fons voorziet dat de
toekomst ligt bij de immunotherapie.
Hierbij wordt een afweercel gekoppeld
aan de kankercel en daarna weer in het
lichaam ingebracht.
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Tijdens en na de presentatie werden er
vragen gesteld, die o.a. gingen over de
levensstijl, voeding, PCA3-test, selenium,
bijwerkingen, kaaknecrose, etc. Over de
PCA3-test merkte Fons op dat deze iets
zegt over de kans op kanker. Deze test
is er voor om prostaatkanker te vinden,
daarom pas uitvoeren als de PSA stijgt en
er niets te vinden is. Na behandeling aan
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Hierna trad Nicoline van de Beek op met
haar Theater van het Gedeelde Leed. Zie
hiervoor ook het verslag van Zoetermeer
en Breda. Zonder te veel over de inhoud
te vertellen, kunnen we wel verklappen
dat alle aanwezigen in het vervolg anders
zullen kijken naar de Minister van Financiën als hij op de Derde Dinsdag van September met het koffertje aan komt zetten.
Afgesloten werd met een hapje en een
drankje waarbij gelegenheid was om met
elkaar te praten over deze dag en over
andere zaken.
De sheets die Fons Ypma heeft gebruikt
bij zijn presentatie mogen wij van hem
aan jullie laten zien. Ze staan vermeld op
onze website
www.prostaatkankerstichting.nl

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:
Helen Dowling Instituut
Rubenslaan 190, 3582 JJ Utrecht
(030) 2524020
Taborhuis Groesbeek
Nijmeegsebaan 39, 6560 GB
Groesbeek (024) 6843620
Ingeborg Douwes Centrum
IJsbaanpad 9-11
Amsterdam (020) 3640330
Het Behouden Huis
Rijksstraatweg 363 A, 9752 CH
Haren (050) 4062400
Dr. LeShan Stichting
Loc. Delft: Ezelsveldlaan 108,
2611 DK Delft, (071) 3616260
Loc.Leiden: Oude Vest 17,
2312 XP Leiden (071) 3616260
De Vruchtenburg
Straatweg 171 #054AD Rotterdam,
(010) 2589594
Inloophuizen:
U bent hier welkom voor advies,
informatie of voor een kop koffie.
Alkmaar, t’Praethuys
Westerweg 50, (072) 5113644
Almere, Parkhuys
Bunuellaan 1, (036) 5354444
Amersfoort, Toon Hermanshuis
Regentesselaan 39 , (033) 4655227
Apeldoorn, kLEEF
Vosselmanstraat 4, (055) 5762670
Barendrecht, De Boei
Binnenlandsebaan 7, 06 17739666
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
Brielle, De Boei Voorne Putten
Langestraat 76, 06 24243189
Delft, Debora
V.d. Leeuwlaan 9, (015) 2572767
Den Haag, Haaglanden,
Mexicosingel 52, (070) 3080654
Den Helder, Inloophuis
Middenweg 134, (0233) 747041
Ede, Toon Hermanshuis
Stationsweg 109, (0318) 619002
Eindhoven, De Eik
Aalsterweg 285, (040) 2939142

Emmeloord, Toon Hermanshuis
Saturnusstraat79 E 06 12061991

Ouddorp, de Boei
Dijkstelweg 33, 06 22111572

Emmen, Sigrid’s Garden,
Weerdingerstraat 252 c,
(0591) 648696

Overschie, De Boei,
Abtsweg 2-4, 06 29504543

Goes, Palazolli Huis
Troelstralaan 150, (0113) 212936
Gorinchem,
De blauwe Anemoon
de Vries Robbéweg 1,
(0183) 820213
Heerlen, Toon Hermanshuis
Parkstad
Wilhelminaplein 24, (045) 5427788
Hengelo(O), Het Nije Huis
Beursstraat 9, (074) 2772772
’s Hertogenbosch, Vicki Brown
Huis
Hinthamereinde 72-74,
(073) 6148550
Hoogeveen, Toon Hermanshuis
Hoofdstraat 1, (0528) 820236
Hoorn, PISA
Draafsingel 59, (0229) 758531
Hilversum, Viore
Oostereind 115, (035) 6853532
Hulst, Palazolli
HuiOranjetuin 15s
Steenstraat 37, (0114) 371160
Katwoude,Huis aan het water,
Hogedijk 7a/7b, 06 81467466
Lichtenvoorde, Prisma
Ludgerhof 2, (0544) 374567
Leiden, Scarabee
Gerbrandylaan 12, 06 52586260
Maastricht, Toon Hermanshuis
Sint Servaasklooster 33,
(043) 3261000
Mijdrecht, ’t Anker
Hoofdweg 85a, (0297) 565172
Musselkanaal, de Nardusbloem,
Akkerweg 57, (0599) 653127
Naaldwijk, Carma
Oranjetuin 15, 06 14237791
Nieuw Vennep, Adamas
E.Prévinaireweg 61, (0252) 680233
Kerkrade, Aesclepios
Wijngracht 45, (045) 5766666

Purmerend, Wij-Allemaal Thuis
Gouw 1, (0299) 406094
Rotterdam, De Boei
Weimansweg 70 -72,
(010) 2152855
Santpoort, Kennemerland
Wulverderlaan 51, (023) 8885367
Schalkhaar, Kenniscentrum
Oncologie
Kon. Wilhelminalaan 13,
(0570) 608600
Schiedam, De Boei
C. van Zantenplein 51,
(010) 4706237
Sittard, Toon Hermanshuis
Paardestraat 31, (046) 4516474
Spijkenisse, De Boei,
De Dorsvloer 415, 06 38924833
Steenwijk,Steenwijkerlande,
Parallelweg 15, 06 46343537
Terneuzen,
steunpunt Terneuzen
Bachlaan 90, (0115) 618915
Tilburg, Inloophuis Midden
Brabant
Wilhelminapark 29, (013) 7851681
Utrecht, Inloophuis Cabane
Hof van Transwijk 2, (033) 2803738
Venlo, Toon Hermanshuis
Nieuwstraat 41A, (077) 3211433
Vlissingen, Palazzoli Huis
Vredehoflaan 370, (0118) 413932
Voorne Putten, De Boei
Langestraat 76, (0181) 451849
Waalwijk, Toon Hermanshuis
Grotestraat 142-142A,
(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

Ommen, Vechtgenoten
Beerzerweg 5 d, (0529) 455767

Zevenaar, JanBraamstichting,
Oude Doesburgseweg 81,
(0316)524986

Oostburg, Palazolli Huis
Ledelplein 16/17, 06 20642051

Zwolle, De Zonnesteen
Koestraat 4, (038) 337652

Ossendrecht, Het Getij
O.L.V. ter Duinenlaan 199,
06 22823504

Zwolle, Intermezzo
Dr. Spanjaardweg 29,
(038) 4246088
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R egio nieuws

Themabijeenkomst:

“Verhelderend voor
de patiënt”
Atrium MC houdt al een aantal jaren themabijeenkomsten voor patiëntengroepen. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomsten gaan medisch specialisten,
verpleegkundigen en patiënten met elkaar in gesprek over de laatste ontwikkelingen rondom bepaalde ziektebeelden.
Ze zijn haast onmisbaar op de maandelijkse themabijeenkomsten: de patiëntenverenigingen. Woensdag 14 november zette Atrium Heerlen de deuren open voor
iedereen die meer wilde weten over prostaatkanker en brachytherapie.
Bert Denessen en Gerard van Kasteren reisden af naar Heerlen en waren aanwezig
namens de patiëntenvereniging ProstaatKankerStichting.nl
“Ik ben bijzonder positief verrast”, zegt Denessen over de opkomst bij deze themabijeenkomst. “Ik doe dit werk nu al zo’n 10 jaar en organiseer al even lang bijeenkomsten, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ruim een half uur voor aanvang
was de zaal al behoorlijk gevuld.”

Gerard van Kasteren
geeft informatie

Bert Denessen was 12 jaar eerder zelf prostaatkankerpatiënt. Hij voelt dan ook
precies aan wat het voor patiënten betekent en aan wat voor informatie zij behoefte
hebben. “Zo’n bijeenkomst in Atrium MC is bijzonder goed gericht op patiënten,
merk ik. Zo vertelde een uroloog over het ontstaan en de behandeling van de ziekte
en gaf zijn collega uitleg over
brachytherapie. Compleet met
3D projectie van deze ingreep,
iets dat ik niet eerder had gezien. Ja, zeer verhelderend voor
de patiënt.”
Denessen zelf opende de
bijeenkomst en kon tevens zijn
vereniging onder de aandacht
brengen met een stand vol
folders. Materiaal dat na afloop
op was. “En dat alles in een fijne
en goede sfeer, met koffie, vlaai
en frisdrank. Heel goed georganiseerd.” Hoewel Denessen als
regiocoördinator alle ziekenhuizen in Limburg probeert aan te
doen met bijeenkomsten, kijkt
hij nu al uit naar zijn volgende
bezoek aan Atrium MC.
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Bron: Ziezo zorgmagazine,
nr. 27, december 2012

Bert Denessen achter de stand van PKS
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Spaarne Ziekenhuis en
Antonie van Leeuwenhoek in één
oncologiecentrum
In maart is bij het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een nieuwe vleugel in gebruik
genomen. In deze nieuwbouw bevindt zich het Oncologiecentrum van het ziekenhuis. Een bijzonder onderdeel is al op 14 januari van start gegaan. Dat betrof de
nevenvestiging Radiotherapie van het Antonie van Leeuwenhoek (Amsterdam).
In deze nevenvestiging zijn radiotherapeuten en radiotherapeutisch laboranten uit
Amsterdam in roulerende teams aan de slag om patiënten de best mogelijk bestralingszorg te bieden. Patiënten die bestraling behoeven krijgen nu dezelfde hoogwaardige en deskundige behandeling als bij het AvL in Amsterdam, zonder daarvoor
verder van huis te moeten.
In dit Oncologiecentrum bundelt het Spaarne Ziekenhuis alle multidisciplinaire zorg
en deskundigheid rondom kanker. Alle veelvoorkomende soorten kanker worden er
behandeld. Patiënten kunnen er terecht voor de nieuwe polikliniek oncologie. Ook
de afdeling voor dagbehandeling met chemotherapie en de endoscopieruimtes
voor maag-, darm- en leveronderzoek zijn verhuisd naar de nieuwbouw.
Het Oncologiecentrum heeft ook een eigen website. Deze is te vinden via:
www.spaarneziekenhuis.nl/zorgbijkanker of www.zorgbijkanker.nl
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Heeft u de Patiëntenwijzer al bekeken?
De kwaliteit van prostaatkankerzorg verschilt per ziekenhuis in Nederland. Om
patiënten inzicht te geven in deze verschillen, ontwikkelde de
ProstaatKankerStichting.nl samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) de online Patiëntenwijzer prostaatkanker.
Voorwaarden voor goede prostaatkankerzorg
In de Patiëntenwijzer prostaatkanker wordt weergegeven in hoeverre de ziekenhuizen
voldoen aan de ‘minimale voorwaarden voor goede prostaatkankerzorg’, opgesteld
door ProstaatKankerStichting.nl en de NFK. Deze voorwaarden zijn zorgvuldig afgestemd met vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van artsen en verpleegkundigen. Ziekenhuizen die aan alle voorwaarden voldoen worden in de Patiëntenwijzer gemarkeerd met een groen vinkje.
89% van de ziekenhuizen heeft aan het onderzoek meegewerkt. Het is mooi dat zoveel ziekenhuizen transparant zijn over hun prostaatkankerzorg.
Een belangrijk neveneffect is dat vele ziekenhuizen, mede door de transparantie als
stok achter de deur, momenteel werken aan zorgverbeteringen die wij belangrijk vinden. Zo krijgen mannen met prostaatkanker waarbij zowel opereren als bestralen mogelijk is, nu in steeds meer ziekenhuizen standaard een gesprek met de radiotherapeut
aangeboden. Ook wordt beter gecommuniceerd wie voor de patiënt en zijn naasten
het aanspreekpunt is bij vragen of onduidelijkheden.
De Patiëntenwijzer draagt dus bij aan steeds betere (meer patiëntgerichte) prostaatkankerzorg.
De link naar de Patiëntenwijzer vindt u op de website van ProstaatKankerStichting.nl
We vragen u om er een kritische blik op te werpen en ons uw eventuele commentaar
door te geven.
Recent behandeld?
Bent u recent voor diagnose en/of behandeling in één van de participerende ziekenhuizen geweest? Mocht u de Patiëntenwijzer bezoeken en informatie bij dit ziekenhuis
zien die volgens u niet klopt, dan vragen wij u dit aan ons te melden. Er zal dan contact gelegd worden met het betreffende ziekenhuis voor navraag.
Heeft u vragen over de Patiëntenwijzer of ziet u informatie die in uw ogen niet klopt,
laat dat dan weten bij met Piet Hoekstra (piethoekstra@outlook.com), Jan Vierdag
(jan@vierdag.nl) of Lisenka van Loon (L.vanLoon@nfk.nl).

Mensen die lid zijn van een patiëntenorganisatie betalen contributie. Wist je dat
je via de aanvullende verzekering van sommige zorgverzekeraars (een deel van)
je lidmaatschapsgeld vergoed kunt krijgen?
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Kijk of je
verzekeraar
het lidmaatschap van je
patiëntenorganisatie
vergoedt

Diverse zorgverzekeraars hebben dit jaar opnieuw een vergoeding van lidmaatschapskosten van een patiëntenorganisatie opgenomen in de aanvullende
verzekering. De vergoeding varieert per verzekeraar. Als lid van een patiëntenorganisatie kun je bijvoorbeeld de vergoeding krijgen zolang je bij de verzekeraar
verzekerd blijft (eenmalig). Andere verzekeraars betalen jaarlijks de volledige
vergoeding van het lidmaatschap terug. Een deel van de zorgverzekeraars heeft
geen vergoedingsregeling voor lidmaatschapskosten van een patiëntenvereniging.
Bekijk het volledige overzicht op de website van de Chronisch Zieken en
Gehandicapten Raad (CG-Raad)

Nederlandse Federatie
van 2013
Kankerpatiëntenorganisaties
(NFK)
Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl
| maart
| nr. 6

In december 2012 lanceerde Menzis in samenwerking met
ProstaatKankerStichting.nl en de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) het predikaat TopZorg
prostaatkanker.
17 Ziekenhuizen kregen het predikaat, dat geldt tot en met 2014.
Ziekenhuizen met een TopZorg predikaat leveren niet alleen zeer goede
medische kwaliteit, maar zij voldoen bovendien aan de belangrijkste wensen van de patiënt. Jan Vierdag van ProstaatKankerStichting.nl noemt het een goede ontwikkeling dat Menzis de wensen van patiënten zo’n belangrijke plek geeft bij het beoordelen
en belonen van ziekenhuizen. “Dit zouden alle zorgverzekeraars moeten doen. De TopZorg
certificering moedigt ziekenhuizen aan om de zorg te verbeteren.”, zo vindt Vierdag.
Het voldoen aan de voorwaarden van de nieuwe Patiëntenwijzer prostaatkanker is een
belangrijk vereiste voor het verkrijgen van het TopZorg predikaat. Ziekenhuizen die geen
‘groen vinkje’ hebben in de Patiëntenwijzer prostaatkanker komen niet in aanmerking voor
TopZorg. In de Patiëntenwijzer Prostaatkanker wordt inzichtelijk gemaakt welke ziekenhuizen
voldoen aan de gestelde minimale voorwaarden voor goede prostaatkankerzorg. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de wensen van de patiënt en vooraf afgestemd met vertegenwoordigers van de verenigingen van medisch specialisten en verpleegkundigen. De ziekenhuizen zullen voortdurend gecontroleerd worden op de naleving van de voorwaarden.
Kijk voor een overzicht van de ziekenhuizen met het predikaat TopZorg
prostaatkanker op www.topzorg.nl

Opgeven is geen optie, vindt ook Dick de Vos
Dick de Vos roept ons op om zijn dubbele beklimming van de Alpe d’HuZes, straks begin
juni, mede te sponsoren. We kennen allemaal wel het doel van deze happening : geld bij
elkaar fietsen om kanker onderzoek mee te financieren, voor een leven zonder kanker.
Maar wat maakt Dick de vos nu zo bijzonder dat we hem moeten gaan sponsoren?
Sinds eind 2005 is hij een lotgenoot, Gleason score 7-8, 8 weken lang elke dag bestralen.
Pas 5 jaar later de conclusie : kankervrij. Mooi ! Maar ondertussen had hij last van zijn rug
gekregen, lopen ging niet meer. Tijdens de eerste operatie in 2009 kreeg hij een hartstilstand. De operatie die na 3 uur hervat werd bleek volslagen mislukt. Met veel pijn in een
rolstoel beland! In 2010 een tweede operatie, met meer succes, minder pijn, maar nog wel
aangewezen op rolstoel en scootmobiel.
In 2012 op karakter toch weer geprobeerd zelf te lopen, ging moeizaam. Maar wonder
boven wonder, fietsen bleek wel aardig te gaan. Dus racefiets gekocht en trainen, sinds
september 2012 voor de Alpe d’HuZes.
Dick de
Vos met
zijn kleindochter
Melanie
die een
grote
steun voor
hem is.

Hij is ook al die tijd “gewoon” zijn werk blijven doen. Met de rolstoeltaxi naar het werk. Eind december viel ook dat weg, functie
vervallen, ontslagen. Het zit hem zoals je ziet niet echt mee, maar
opgeven is ook voor hem geen optie.
Wil je hem steunen, dat kan via www.opgevenisgeenoptie.nl. Zijn
actiepagina vind je op http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/
acties/dickvos/dick-de-vos/actie.aspx en zijn eigen persbericht is te
zien op onze eigen website.
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paupiette van forel en prei
Dit gerecht heeft
John Walter ons
geschonken.
Hij is hoofdchefkok van het Lakeside Restaurant
van de universiteit
van Surrey.
Zeer rijk aan
vette vis en
vitamine D.
Rijk aan alliumgroenten en
seleen
Per portie: 227
kcal, 8,9 g vet,
2,0 g verzadigd
vet

Serveer met sperziebonen en nieuwe
aardappelen voor een heerlijk, licht
avondmaal.
voor 4 personen
Voor de vis
• 1 middelgrote ½ prei, in de lengte
doormidden voor lange repen
• ½ tl geroosterd gemalen venkelzaad,
½ tl witte peperkorrels, ½ tl zeezout
• 4 forelfilets, zonder vel
Voor de saus
• 1 sjalot, fijngesnipperd
• 1 tl olijfolie
• ½ tl geroosterd gemalen
korianderzaad
• 1 grote wortel, geschild, geraspt
• 1 dl heldere visbouillon
Verwarm de oven voor op 200 °C.
Blancheer de preirepen in een grote pan
met kokend water 2–3 minuten.
Laat goed uitlekken en verdeel in vieren.
Leg wat repen prei op een snijplank ter
breedte van een forelfilet.
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Meng de smaakmakers voor de forel en
strooi over de filets.
Leg een filet op de prei en rol op.
Zet de paupiette vast met een
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cocktailprikker en leg op een licht
ingevette bakplaat.
Herhaal voor elke vis en bak ze
10 minuten in de oven.
Bereid intussen de saus.
Fruit de sjalot met de korianderzaadjes
in de olijfolie zacht maar niet bruin.
Voeg de wortel toe en bak nog 5
minuten.
Schenk de visbouillon erover en pureer.
Warm de saus op en breng op smaak.
Snijd elk visrolletje doormidden en serveer op een schepje wortelsaus.
Dit recept en andere recepten kunt u
terugvinden in “Het kookboek voor alle
mannen (en hun vrouwen)”, te bestellen
via www.soemer.nl

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 62 06 109 t.n.v.
ProstaatKankerStichting.nl te Utrecht.
Ondergetekende verleent hierbij eenmalige 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.

0800-lotgenotenlijn

V.l.n.r. : Chris, Jan,
Bert, Bram, Bernard
en Gerard

Elk kwartaal komen de mannen van de 0800 – lotgenotenlijn ergens op een centrale plaats bij elkaar om te overleggen over het functioneren van deze telefonische
hulpdienst en van de e-mail lotgenotenlijn lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl.
Waarover hebben zij het dan?
Ondermeer over de nieuwe informatie die
beschikbaar is gekomen in de informatiebank. De ervaringen van de laatste 3
maanden worden uitgewisseld. Moeilijke
situaties in de contacten worden
besproken en de leerstof uit de cursus

lotgenotencontact wordt nog eens doorgenomen. Ook wordt de lijst met zo’n
20 mannen en drie partners, die bereid zijn
informatie over hun eigen ingreep of
behandeling met lotgenoten te delen,
actueel gehouden.

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)
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Antwoordnummer 1464
1410 WC NAARDEN

boekbespreking

Het onweer nadert
Paul Bosman staat op het punt aan een nog experimentele cryochirurgie te
beginnen. Hij heeft opnieuw prostaatkanker na jaren eerder daarvoor met
ogenschijnlijk succes bestraald te zijn.
Juist op dat moment begint hij dit boekje “Het onweer nadert” te schrijven
met als ondertitel “Nooit meer zorgeloos blij”. Hij beschrijft daarin heel
goed leesbaar wat hem de afgelopen 4-5 jaar is overkomen.
In 2008 wordt bij hem – bij toeval – tijdens de voorbereidingen voor een
open hart operatie ontdekt dat zijn PSA waarde van 10,6 wel wat hoog is.
Nader onderzoek volgt en ja hoor, de biopten blijken een Gleasonscore van
8 op te leveren, helaas.
Eerst toch maar het hart opereren. De uroloog stelt vanwege plasklachten
een TURP voor. Maar door die hartoperatie moet Paul eerst een half jaar
wachten. In de tussentijd krijgt hij wel meteen hormonen, in de woorden
van Paul Bosman een chemische castratie! Daardoor wordt hij een heel
ander mens, ook qua karakter en emoties. Via de psychiater worden de
gevaren voor zijn huwelijk beheersbaar gemaakt, maar echt leuk is het dan
al niet meer.
Na dat half jaar wachten blijkt de PSA gedaald, dankzij de hormonen. Uitwendige
bestraling volgt. Met dagelijkse terugkerende vervoersperikelen, een heel leerzaam
hoofdstuk. De bestraling heeft gewerkt, zo lijkt het. Maar (veel) te laat komt men
er achter dat de PSA weer stijgt. Advies: wachten op het nu onvermijdelijke einde
onder palliatieve behandeling. Na deze geestelijke schok verwerkt te hebben volgt
toch de uitnodiging om min of meer
als proefpersoon palliatieve cryochirurgie te ondergaan met de hoop op
een iets beter/langer leven. Die hoop
geeft Paul de kracht om dit boekje te
schrijven.
Het boekje is een heel leerzaam
boekje, ook om erin te lezen hoe
eenvoudig het (is) zou zijn om de
communicatie drastisch te verbeteren.
Het boekje wordt uitgegeven door
A-side Publishing B.V. te Mijdrecht.
Het is te verkrijgen bij Paul Bosman
zelf, die er zonder winstoogmerk
€10,95 voor vraagt, incl. verzendkosten.
Bestellen kan per e-mail via:
het.onweer.nadert@ziggo.nl.
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door Dirry Koomans

puzzel/ F illipien
Omschrijving:
A riskant
B dierenverblijf
C deel van een muziekinstrument
D café
E hobbylandje
F erg nauwkeurig
G warmtebron
Onder de goede inzendingen verloot de
redactie 3 ex. van het boek
“Hoe overleef je de dokter” van
Dr. Eize Wielinga.
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De puzzel is beschikbaar gesteld door
FNV veiligheid
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Stuur uw oplossing van de puzzel voor
1 mei naar:
ProstaatKankerStichting.nl
Tav Redactie Nieuws
Postbus 443, 1400 AK Bussum
Of e-mail naar:
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl
Prijswinnaars puzzel Nieuws nr. 5
F.J.M. Dam, Castricum
Jan Kuper, Ermelo
J.J.M. Jonker-Bart, Assendelft
De oplossing van de Nieuws puzzel nr.
5 luidde “Kerstmis komt maar eens in ’t
jaar”.

AGENDA
Voorlichtingsavonden		
Inloopavond voor prostaatkankerpatienten
Informatieavond over Prostaatkanker		
Els Borstgesprek				
Inloopavond over prostaatkanker		
					
Gespreksavond over Prostaatkanker		
Els Borstgesprek				
Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatienten
Info-avond + workshops prostaatkankerpatienten
Voorlichtingsavond over prostaatkanker		
Voorlichtingsavond over prostaatkanker		
Informatieavond over Prostaatkanker		
Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatienten
Els Borstgesprek				
Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatienten
Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatienten
Herensocieteit				

Waar				
Toon Hermans Huis Drenthe		
Albert Schweitzer Ziekenhuis		
St. Elisabeth Ziekenhuis		
Centrum voor Zorg en Reactivering
“Ter Schorre”			
Inloophuis De Boei			
Medisch Centrum Haaglanden
Inloophuis Midden Brabant		
Adamas Inloophuis			
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Beatrixziekenhuis			
Franciscus Ziekenhuis		
Inloophuis Midden Brabant		
Spaarne Ziekenhuis			
Inloophuis Midden Brabant		
Inloophuis Midden Brabant		
Inloophuis Viore			

In voorbereiding				
Voorlichtingsbijeenkomst			
IJsselland Ziekenhuis		

Plaats		Datum		Tijd
Hoogeveen
03 april		
19.30-21.30
Dordrecht
10 april		
19.00-21.30
Tilburg		
11 april 		
15.30-17.30
Terneuzen
Rotterdam
Den Haag
Tilburg		
Nieuw Vennep
Goes		
Gorinchem
Roosendaal
Tilburg		
Hoofddorp
Tilburg		
Tilburg		
Hilversum		

16 april 		
19.00-21.30
24 april 		
19.30-21.00
21 mei 		
16.00-18.00
23 mei 		
13.30-15.30
28 mei 		
20.00-22.00
29 mei		
18.30-22.00
04 juni 		
19.00-21.00
05 juni
25 juli 		
13.30-15.30
05 september
14.00-16.00
26 september
13.30-15.30
21 november
13.30-15.30
Iedere vrijd.middag 15.00-17.00

Capelle a/d IJssel		

Hoe kun je de last van je donatie verlichten ?
Daarvoor zijn er twee mogelijkheden :
ProstaatKankerStichting.nl is ANBI erkend. ANBI wil zeggen: Algemeen Nut
Beogende Instelling. Dientengevolge is de donatie aftrekbaar voor de belastingen,
sommige zorgverzekeraars vergoeden de minimale donatie. Vraag na bij je eigen
verzekeringsmaatschappij of dat ook voor jou het geval is.

vacatures

Er is in onze nog steeds sterk groeiende organisatie altijd behoefte aan vrijwilligers.
Vrijwilligers, dat zijn mensen die zelf de voldoening willen smaken om zich met hun eigen
unieke capaciteiten in te zetten voor het algemene belang.
Al onze vacatures staan vermeld op onze website.
Interesse ?
Meld je dan bij Frank de Vries, tel : 055 – 3601640 of e-mail: franklindevries@hotmail.com.
Jezelf melden verplicht je tot niets. Alleen tot samen kijken wat er mogelijk is.

Steun ons en word donateur

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.
Donateur worden is heel gemakkelijk. Ga naar de site www.prostaatkankerstichting.nl
en klik onder ‘steun ons’ op de button om donateur te worden. Of vul de onderstaande
in, knip hem uit en stuur deze op (postzegel niet nodig).

39

genda

uw a
Reserveer nu in

ber
o
t
k
o
0
3
g
a
woensd
ag
donateursd
ting.nl
h
ic
t
S
r
e
k
n
a
K
t
a
Prosta
te Ede.
in De Reehorst

www.prostaatkankerstichting.nl
Postbus 443, 1400 AK Bussum • e-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
• telefoon: 088-0029768

