December 2013 | nr. 9

Meer oncologie zorg vanuit de
eerste lijn
Eerste lijn, wat is dat?
Het beroep Huisarts wordt voor
mij steeds intenser
Dokter wilt u mijn PSA-waarde
eens laten vaststellen?
Massage bij Prostaatkanker?
Jawel, want dat geeft verlichting

ProstaatKankerStichting.nl
Postbus 443, 1400 AK Bussum
Telefoon: 088 0029768
E-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
Website: www.prostaatkankerstichting.nl
Bankrekening NL90INGB0006206109
t.n.v. ProstaatKankerStichting.nl te Utrecht
Voorzitter
Hans Randsdorp
voorzitter@prostaatkankerstichting.nl
					
Secretaris
Bert Holtkamp				
bertholtkamp@prostaatkankerstichting.nl
Penningmeester
Roel Feller
penningmeester@prostaatkankerstichting.nl
Bestuurslid
Karel Gooren
kgooren@prostaatkankerstichting.nl
Bestuurslid - Lotgenotencontact
Vacature
Bestuurslid - Vrijwilligerszaken
Vacature
Bestuurslid - Regiozaken		
Will Jansen
willjansen@prostaatkankerstichting.nl

Raad van Advies
Prof.dr.ir. G. de Vries (voorzitter) organisatieadviseur,
hoogleraar Health Operations Management, Erasmus
Universiteit Rotterdam
Prof.dr. J.O. Barentsz, radioloog, St. Radboud, Nijmegen
Dr. J.L.L.M. Coenen, medisch oncoloog/hematoloog
Isala klinieken, Zwolle
E. van Muilekom, verpleegkundig specialist oncologie/
urologie NKI/AVL
Mw.drs. H.A. van den Berg, radiotherapeut,
Catharina-Ziekenhuis, Eindhoven
Prof.mr.drs. M.A.J.M. Buijsen, bijzonder hoogleraar
gezondheid en recht Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof.dr. Th.M. de Reijke, uroloog, AMC Amsterdam
Dr. J.E.W.C. van Gemert-Pijnen, coördinator e-Health
research, Universiteit Twente
S.F.M. Smid, huisarts
Dr. B.Ph. Schrier, uroloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis,
’s Hertogenbosch
Dr. H.W. Elzevier, uroloog/sexuoloog, LUMC, Leiden
Colofon
Nieuws, magazine van ProstaatKankerStichting.nl

Bestuurslid - Communicatie en Voorlichting		
Vacature

Redactieadres Nieuws: Postbus 443, 1400 AK Bussum
E-mail: redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl

Coördinator - Lotgenotencontact
Chris Laarakker
lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl

Redactie
Paul Bosman, Bert Holtkamp, Chris Laarakker,
Cees Meijer, Wim Nak

Administratie
Nathalie Beyne
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl

Vormgeving
John de Jong, DVM United, Baarn

Regiovertegenwoordigers:
Namen, telefoonnummers en e-mail adressen
zijn op te vragen bij het secretariaat,
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
Zie ook onze website www.prostaatkankerstichting.nl

Druk
Libertas, Bunnik, Oplage 5.500 ex. ISSN 2212-8948
Kopij voor Nieuws 10, maart 2014, inzenden voor
10 maart aan:
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl

Aan de samenstelling van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Desondanks kunnen er onjuistheden in voorkomen.
De schrijvers, noch de uitgever zijn aansprakelijk voor de schade of vervolgschade die hieruit voort mocht vloeien.

2

Lotgenotentelefoon 0800-9992222 maandag, woensdag, vrijdag van 10.00 - 12.30 uur, dinsdag en donderdag
van 19.00 - 21.00 uur. Naast een ruime informatiebank zijn ruim 25 vrijwilligers bereid hun specifieke ervaringen
te delen met lotgenoten. Onder hen 3 partners voor partneraangelegenheden. Wie gebruik maakt van nummerherkenning wordt z.s.m. teruggebeld.
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Kwaliteitscriteria van ProstaatKankerStichting.nl
In een brochure van 8 pagina’s met de naam
“Kernpunten en kwaliteitscriteria voor goede
prostaatkankerzorg in Nederland” heeft
ProstaatKankerStichting.nl verwoord hoe naar
onze mening de zorg voor prostaatkanker
patiënten geregeld zou behoren te zijn.
De brochure is primair bedoeld om zorgverleners en
ziekenhuizen een goed beeld te geven van wat wij
daar als belanghebbenden van verwachten.
De brochure bevat ook nuttige informatie voor
bijvoorbeeld urologen in opleiding. En – last but not
least – kan ook de inhoud ervan voor onze donateurs
interessant en van belang zijn.
Vrijwilligers van ProstaatKankerStichting.nl hebben
zich ingespannen om alle urologische aspecten van
prostaatkankerzorg zo compleet mogelijk in kaart te
brengen, in het belang van de patiënt.
Een volgende stap zal het uitwerken van de onco-

logische, radiotherapeutische en
diagnos-tische kwaliteitseisen zijn.

VisiE
nten
kernpu liteitscriteria
en kwa OstAAtkAnkErZOrg

Er is beslist sprake van soms
ambitieuze doelstellingen, die
zeker nog niet in alle ziekenhuizen
waargemaakt kunnen worden. Maar
met de brochure wordt wel een helder
idee gepresenteerd van hoe goede
prostaatkankerzorg er in onze ogen
zou moeten uitzien, zo niet reeds nu,
dan toch in de nabije toekomst.
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De brochure is voor de reguliere ontvangers van NIEUWS bijgevoegd bij het
december nummer.
Voor overige geïnteresseerden is de brochure in
te zien op onze website.
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Beste
lotgenoten
en naasten

Van de voorzitter

Hans Randsdorp
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We kijken met trots terug op een
geslaagde dag voor donateurs op
30 oktober in Ede. De opzet om
prostaatkanker te benaderen vanuit
belangrijke randverschijnselen leverde
interessante lezingen op over pijn en
pijnbestrijding, over de beleving van
seksualiteit, over de verschillende
mogelijkheden voor variaties in de
volgorde van het gebruik van medicijnen
en over de beleving van de partner van
de man met prostaatkanker.
Nooit eerder hadden we zoveel
belangstellenden in de zaal (bijna 500),
en dat zij het een waardevolle dag
vonden, dat lieten ze blijken.
Terugblik
Als voorzitter ben ik trots op de activiteiten
die we dit jaar hebben uitgevoerd en
op de wijze waarop onze organisatie
functioneert. In 2010 zijn we van een
pioniersfase overgegaan naar een fase
van bestuurlijke uitbouw en versterking.
In de afgelopen vier jaar heeft dat ertoe
geleid dat onze organisatie nu gedragen
wordt door een groep van zelfstandig
opererende bestuurders die op hun beurt
kunnen steunen op een groeiend aantal
vrijwilligers.
In die samenwerking kan iedereen zijn
eigen mogelijkheden naar eigen behoefte
invullen. De in het oog springende
ontwikkelingen in de afgelopen jaren
zijn dan ook terug te voeren op de inzet
en verdiensten van vele vrijwilligers.
Kameraadschappelijke omgang met elkaar
vormt de basis voor het functioneren van
onze organisatie.
Wisselingen
Als je als vrijwilliger meedraait in een
bestuur en je hebt een uitgesproken
verantwoordelijkheid dan kan het bijna niet
anders of er komt een moment waarop de
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belasting erg groot wordt en je even een
stapje terug wilt of moet doen. Zo heeft
Frank de Vries een plaatsje net buiten het
bestuur ingenomen en heeft Karel Gooren
het penningmeesterschap overgedragen
aan Roel Feller om met wat minder druk
op zijn schouders toch nog door te kunnen
gaan. Gelukkig blijven Frank en Karel
actief. Nathalie Beijne, 6 jaar lang onze
professionele steun bij het secretariaat,
gaat zich nu voor een andere organisatie
inzetten.
Zelf ben ik gevraagd om het
voorzitterschap van de Europese
organisatie van patiëntenorganisaties
voor mannen met prostaatkanker
(EU-UOMO) op mij te nemen.
Als gevolg daarvan zal ik per 1 januari
2014 het voorzitterschap overdragen
aan Kees van den Berg. Ik heb er
veel vertrouwen in dat Kees een
goede voorzitter zal zijn. Hij zal
ProstaatKankerStichting.nl weer
verder voeren op het pad van de
professionalisering van de organisatie,
vereist om groei en continuïteit te
behouden.
Dank
De hierboven genoemden, maar
ook de overige bestuursleden en
vrijwilligers wil ik bedanken voor wat
zij voor ProstaatKankerStichting.nl
hebben betekend. In mijn waardering
wil ik nadrukkelijk ook onze Raad
van Advies betrekken, een team van
vooraanstaande deskundigen in de
gezondheidszorg. Door de inzet van velen
is ProstaatKankerStichting.nl wat zij is, een
gezonde middelgrote patiëntenorganisatie.
Gewaardeerd door haar donateurs, door
professionals in de gezondheidszorg,
door farmaceutische bedrijven en door
financiers, zoals de Rijksoverheid en
(vooral) het Koningin Wilhelmina Fonds.
Ik mocht 5 jaar bestuurslid zijn waarvan
4 jaar uw voorzitter. Ik deed het graag.
Hans Randsdorp,
voorzitter

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

Voorzitters-wissel
Op de pagina hiervoor heeft Hans Randsdorp al bekend gemaakt dat hij
‘promoveert’ naar de UOMO en dat hij dientengevolge per 1 januari 2014
wordt opgevolgd door Kees van den Berg als nieuwe voorzitter van
ProstaatKankerStichting.nl. Dat is mooi. Maar wie is Kees van den Berg?
Kees van den Berg

Kees is 57
jaar, woont
in Putten,
gehuwd
(al 34 jaar),
heeft
5 kinderen
en 2 kleinkinderen.

Hoe komt het dat hij bij
ProstaatKankerStichting.nl zit?
Eind 2012 bleek zijn PSA licht verhoogd.
Nader onderzoek volgde, inclusief biopsies
met als resultaat het advies actief afwachten.
Second opinion via de MRI liet een gezwel zien.
In februari 2013 prostatectomie met de Da
Vinci robot. Sindsdien minimale ongemakken
en geen meetbare PSA meer.
Tijdens dit traject advies gevraagd en
gekregen van ProstaatKankerStichting.nl,
donateur geworden en sinds mei 2013
‘meelopend’ met bestuursvergaderingen, sinds
september bestuurslid en nu dan voorzitter.
Hij moet dus haast wel een goede zakelijke
en bestuurlijke achtergrond hebben om zo
snel te kunnen doorstomen naar de top van
ProstaatKankerStichting.nl.
Veel ervaring
Dat klopt. Hij is – zoals dat heet – gepokt
en gemazeld in het bedrijfsleven en in het
bestuurlijke vak. Ooit begonnen vanuit de
financieel administratieve hoek, heeft hij zich
opgewerkt tot directeur en mede aandeelhouder
in diverse bedrijven. Thans bij MBM BV te
Harderwijk en bij Van den Berg Hardhout BV te
Lopik.
Als bestuurder in heel wat organisaties heeft hij
ook zijn sporen al wel verdiend. In verschillende
functies. Momenteel in tien verschillende
organisaties werkzaam als o.a. penningmeester,
lid van een patiëntenraad, Regio Commissie KvK,
bestuurslid opleidings instituten en nu dus ook
bij ProstaatKankerStichting.nl.

Plannen
Kees van den Berg heeft de ambitie om bij
ProstaatKankerStichting.nl het ingezette
beleid voort te zetten. Samen met de andere
bestuursleden en met de hulp van onze vele
vrijwilligers wil hij ProstaatKankerStichting.nl
verder op de kaart zetten als grote, actieve,
professionele patiënten belangenorganisatie.
Sterk en capabel in het overleg met ondermeer
medische specialisten, ziektekosten verzekeraars
en de patiënten.
Hij wil als nieuwe voorzitter graag dat elk
bestuurslid een eigen taak heeft. Een taak
die elk van hen invult met behulp van de
vrijwilligers. In bestuursvergaderingen
wordt gezamenlijk het beleid besproken en
uitgevoerd. ProstaatKankerStichting.nl moet
bestaan uit bestuursleden en vrijwilligers met
een goed secretariaat en lotgenotencontact,
dat dagelijks bereikbaar is voor donateurs en
patiënten die donateur kunnen worden.
Het zou prachtig zijn wanneer eenieder
die te maken krijgt met prostaatkanker ook
daadwerkelijk donateur wordt.
“Er komen steeds meer prostaatkanker
patiënten. Daar moet ProstaatKankerStichting.nl
op voorbereid zijn om goede voorlichting
te kunnen geven en de belangen van onze
donateurs optimaal te behartigen. Dat moeten
wij binnen ProstaatKankerStichting.nl als goed
samenwerkend team kunnen realiseren”, zegt
onze nieuwe voorzitter Kees.
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Landelijke Donateursdag
ProstaatKankerStichting.nl

Een warm én
nuttig welkom
Het was een drukte van belang op die 30ste oktober bij de Reehorst
in Ede: ruim 300 donateurs, waarvan 200 met partner, kwamen bijeen voor de om het jaar georganiseerde landelijke Donateursdag van
ProstaatKankerStichting.nl. Een interessante afwisseling van wetenschappelijke lezingen door urologen en internist-oncologen en het
menselijk aspect naar voren gebracht door schrijfster Marion Bloem
en choreograaf/regisseur Barrie Stevens, zorgde dat deze dag hoog
werd gewaardeerd.

› Fotografie l Jan Schaap - ProstaatKankerStichting.nl
ProstaatKankerStichting.nl is zoals de naam al aangeeft, sterk en actueel
aanwezig op internet. Dat verhindert echter niet om regelmatig ‘live’
bijeenkomsten te organiseren. Het persoonlijke ‘lotgenoten’ contact staat
binnen de stichting al van oudsher hoog in het vaandel. Daarom organiseert
ProstaatKankerStichting.nl, die inmiddels ruim 2000 donateurs telt, onder
meer om het jaar een grote landelijke Donateursdag. Het andere jaar gaat
ProstaatKankerStichting.nl naar de regio waar 3 tot 4 bijeenkomsten worden
georganiseerd. Woensdag 30 oktober werd door de Stichting de landelijke
Donateursdag georganiseerd. Een dag die steeds meer donateurs trekt,
en een steeds uitgebreider aanbod aan lezingen biedt. Deze keer werd de
Donateursdag mede gesponsord door acht grote farmaceuten.
Het programma
Barrie Stevens, de van origine Engelse danser, regisseur, choreograaf en
acteur, die in 2011 werd gediagnosticeerd met prostaatkanker, verleende
op zijn onnavolgbare, uiterst sympathieke wijze medewerking aan de
Donateursdag. Aangezien hij daarbij niet schuwde om zijn eigen ervaringen
met het publiek te delen, zorgde dat voor veel herkenning in de zaal. Na een
warm welkomstwoord door voorzitter Hans Randsdorp, stond ‘s morgens
een lezing van uroloog dr. Bert Messelink uit het UMC Groningen op het
programma over ‘chronische pijn hoe ga je ermee om’ Bert Messelink is een
veelgevraagde, vlotte spreker over dit onderwerp, zijn visie is dat ’Pijn zich
met name afspeelt in het brein en het veranderen van gedachten ook de
pijnsensatie en het gedrag wijzigt.’ ‘Chronische pijn is er altijd en heeft veel
impact op het leven. Van cruciaal belang is het om goed te slapen zodat de
weerstand sterker wordt, maar ook kan men met pijn leren omgaan door
middel van bijvoorbeeld mindfullness. Triggerpoints kunnen aanleiding
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Barry Stevens en Marion Bloem in gesprek

geven voor veel pijn, maar door training en/of
fysiotherapie kan dit verminderen. Kortom, er kan
veel gedaan worden om met pijnklachten om te
leren gaan of deze verzachten.’
De tweede spreker, dr. Jack Beck, is werkzaam
in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis en St. Antonius
ziekenhuis Nieuwegein en houdt zich als
andrologisch uroloog bezig met de
voortplantingsfuncties van de man. Jack Beck
sprak over sexualiteit en hormonen. Bijwerkingen
en gevolgen van hormoontherapie zoals
veranderingen in het seksleven,
stemmingsveranderingen en opvliegers.
Hoe gaat u om met deze veranderingen?
Welke alternatieven zijn er? Bij mannen die
zijn bestraald of een prostaatkanker operatie
hebben ondergaan, is het cruciaal te weten
welke zenuwen nog intact zijn en welke
zijn ‘gesneuveld’. Als een man lijdt onder
erectiestoornissen zijn er andere opties die
worden samengevat onder de vier P’s : pillen,
pompen, prikken en prothese. Waarbij bij de
laatste optie moet worden aangetekend dat
dit een uiterst kostbare operatie is (tussen de
10 en 12.000 euro, die slechts door een tiental
urologen in Nederland kan worden uitgevoerd bij

patiënten die aan redelijk strenge selectiecriteria
moeten voldoen.
Na de lunch sprak Marion Bloem, psycholoog,
schrijfster en echtgenote van arts Ivan Wolffers
die in 2002 werd gediagnosticeerd met
prostaatkanker, over het boek ‘Als je man
verandert’ (2010). Marion schreef dit boek
samen met uroloog Paul Kil over de gevolgen
van prostaatkanker voor de echtgenote. Marion
vertelde open en eerlijk waar zij en haar man
de afgelopen jaren mee zijn geconfronteerd,
ook op sexueel gebied, waarbij zij duidelijk zelf
ook meerdere malen geëmotioneerd was. Een
herkenbaar verhaal voor alle aanwezigen en met
name voor de vele echtgenotes die samen met
hun man op deze dag aanwezig waren.
Ivan Wolffers heeft een blog, waarop hij
inmiddels heeft vermeld hoe hij deze
Donateursdag beleefd heeft. www.ivanwolffers.nl
Als laatste sprak professor Ronald de Wit
uit het Erasmus MC/Daniel den Hoed over
de inzetbaarheid van nieuwe middelen bij
castratieresistente prostaatkanker.
‘Harde evidence op grond waarvan we een
optimale volgorde in de behandeling van
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www.prostaatkankerstichting.nl
Een interessante
afwisseling van
wetenschappelijke
lezingen door
urologen en internistoncologen en het
menselijk aspect.
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castratieresistent prostaatcarcinoom
kunnen opstellen, ontbreekt helaas nog.
Praktijk- en studie-ervaring tot dusver,
suggereert voorzichtig dat de keuze
mede wordt gemaakt op individuele
patiëntenkenmerken, zoals de duur van
de respons op castratietherapie, de
Gleason-score en de performancestatus
van de patiënt. Abiraterone lijkt vooral
geschikt te zijn voor patiënten met
een lage Gleason-score en een lange
respons op castratietherapie. De taxanen
docetaxel en cabazitaxel lijken juist het
meest effectief bij patiënten met een hoge
Gleason-score – 7 tot 10 – en werken
onafhankelijk van de duur van de respons
op androgeendeprivatietherapie.’
Ronald de Wit is als hoogleraar
Experimentele Systeemtherapie bij
urogenitale tumoren veelgevraagd (inter)
nationaal spreker over zijn vakgebied
(de chemotherapie) en initieert onder
meer grote (inter)nationale studies
bij testis-, blaas- en prostaatkanker in
het onderzoeksverband van Stichting
DUOS (www.stichtingduos.nl) waarvan
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hij voorzitter is. DUOS is er zowel voor
patiënten als professionals en geeft onder
meer een wekelijks verschijnende digitale
nieuwsbrief uit.
In de afsluiting kondigde voorzitter
Hans Randsdorp zijn afscheid aan en liet
de volle zaal kennis maken met de nieuwe
voorzitter Kees van den Berg.
Wilt u meer zien over de donateursdag,
kijk dan op www.prostaatkankerstichting.nl
voor de presentaties.

Voorbereid
verwachtingsvol
December is de maand van cadeautjes. Nu de Sint al geweest is, kan
de Kerstboom nog verrassingen brengen… Je weet deels wat er gaat
gebeuren… maar ook weer niet alles. Eigenlijk vergaat het de mannen
die voor een prostaatoperatie staan en bij mij komen net zo.
Na de uitslag van de onderzoeken komt er een
heel circus op gang. Gesprekken met artsen,
verpleegkundigen, de anesthesist en dan ook
vaak nog een bezoek aan mij om informatie
te krijgen over de bekkenbodemspier en zijn
functie. Om op die manier goed voorbereid te
zijn op wat gaat komen.
Nu ben ik zelf een groot voorstander van het
geven van informatie vooraf, echter er kleeft
ook een nadeel aan. Dikwijls zie ik mannen die
kampen met urineverlies na de operatie.
En niet alleen de operatie zelf, maar ook het
te veel oefenen van de bekkenbodem voor en
na de operatie kan maken dat het urineverlies
slecht onder controle te krijgen is. In Nederland
denkt men nog vaak dat we alleen door hard
te werken grenzen kunnen verleggen. Men is
vaak van mening dat men pas wanneer men
spierpijn voelt, goed getraind heeft. En niets is
minder waar. U kunt zelfs bedrogen uit komen.
Een gestreste spier kan de hele doorbloeding
stagneren en pijn verergeren.
Mijn advies: maak uw lijf eerst soepel. Vergelijk
het met een pot stroop met een pollepel er in.
Wanneer je de lepel met een ruk uit de pot wil
trekken heb je kans op een boel geklieder. Beter

is het om eerst zachtjes te starten met roeren, de
stroop een beetje warm maken. Daarna kan je er
de mooiste letters mee maken.
Een voorwaarde voor herstel is ontspanning. Nu
is dat makkelijker gezegd dan gedaan…want
niet weten wat er zal komen, dat roept onbewust
toch spanning op. Op de rug liggen en moeten
ontspannen kan dan te veel gevraagd zijn.
Veel mensen vinden het fijn om iets te kunnen
doen. En wat leent zich daar nu goed voor: een
oefenbal. Alleen al het zitten of liggen met de
bal heeft zeven voordelen.
Dit zou dus mijn tip voor u zijn:
zet de oefenbal op uw verlanglijstje!
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Meer oncologie
zorg vanuit
de eerste lijn?
Eerste lijn, wat is dat? Met de eerste lijn bedoelen wij in de
gezondheidszorg het werk van de huisarts, diëtiste,
psycholoog, fysiotherapeut e.a.. De tweede lijn, dat is dan
het werk van de specialist en van het ziekenhuis.

Waarom zou de huisarts meer aan oncologie zorg moeten gaan doen? Welnu,
daar zijn minstens twee heel goede redenen voor te bedenken:
Voor belangstellenden
is de IKZ beschrijving
van het project op
onze website
te vinden.
Meer informatie
is te vinden op
www.ikz.nl/eerstelijn.
Nader contact met
Kirsten Swinkels over
het project is mogelijk
via deze site of
per telefoon
040 297 16 16.

1.	de huisarts staat dichter bij de patiënt,
kent hem beter en kan dus beter overzien wat de patiënt na bijvoorbeeld
een prostaatoperatie nodig heeft,
2.	er komen elk jaar steeds meer prostaatkanker patiënten. Veel van die
mannen hebben na een ingreep
behoefte aan oncologie nazorg. Hun
operatie heeft dan wel in de tweede
lijn plaatsgevonden, maar om vervolgens ook nog al de nazorg in de
tweede lijn blijven doen, dat zou in
die tweede lijn tot onnodig veel werk
en dus verstoppingen leiden, waar
toekomstige patiënten alleen maar last
van ondervinden.
Kirsten Swinkels

Dus, het lijkt voor de hand te liggen: haal
naar de eerste lijn wat naar de eerste lijn
kan. Waarom een patiënt die curatief is
behandeld nog 5 jaar controleren in de
tweede lijn? En voor zover de huisarts
onvoldoende kennis zou hebben van
oncologische nazorg, dan valt dat stellig
alsnog te leren.
De huisarts is beter dan de behandelaar
in de tweede lijn in staat om de zeer
individuele behoefte van zijn patiënt aan
voorlichting, opvang, fysio, dieet en
dergelijke in te schatten en te regelen.
Maar helaas, zo voor de hand liggend is
het echter allemaal niet!
Bedenkingen en complicaties

Er zijn ook wel redenen te bedenken
waarom patiënten mogelijk toch liever bij
hun specialist onder controle blijven na
hun ingreep, zoals bijv.:
•	de klassieke huisarts die het gezin
door en door kent, die komt niet
overal meer voor. Binnen een huisartsen groepspraktijk kan het heel wel
gebeuren dat je je vragen en angsten
moet voorleggen aan steeds weer een
andere arts,
•	vragen die je hebt over pijnklachten,
impotentie en incontinentie spaar je
vaak op om tijdens de periodieke controle aan de specialist voor te leggen.
Die heeft immers echt verstand van
jouw soort kanker.
Voorts mag zeker niet voetstoots worden
aangenomen dat onze huisarts de oncologie nazorg er zomaar even bij kan gaan
doen. De huisarts wordt naast de normale algemene zorg voor zijn/haar patiënten
al zwaar belast met ondermeer het werk
dat aan de tweedelijns zorg vooraf gaat
en met de palliatieve zorg. Ook vindt er
bij psychiatrische zorg al een verschuiving
plaats naar de eerste lijn.
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Al met al is de toenemende werklast een
belangrijke complicatie.
Een andere belangrijke complicatie is het
helaas veel voorkomende gebrek aan communicatie tussen de tweede en de eerste lijn.
Het komt voor dat een huisarts veel te lang
niets hoort over een patiënt die bij de specialist loopt. Dat is natuurlijk geen basis waarop
je gemakkelijk taken aan elkaar overdraagt.
Allemaal vragen en problemen waarop goede
antwoorden gezocht en gevonden moeten
worden. De behoefte aan oncologische zorg
zal van geval tot geval, van patiënt tot patiënt
en van arts tot arts verschillen, want zeker
kankerzorg is maatwerk en of daar uniforme
afspraken voor te maken zijn, dat valt te betwijfelen. Maar niets is zeker, misschien is het
toch haalbaar en biedt het voordelen.
Onderzoek

De problematiek van het verschuiven van
oncologie (na)zorg naar de eerste lijn is zoals
hierboven al aangestipt zeer divers. Die
verschuiving is zeker niet eenvoudig overal
toepasbaar in te vullen. Om te proberen die
problematiek in kaart te brengen en oplossingen te vinden is er in 2013 een onderzoek
gestart. Het IKZ (Integraal Kanker Centrum
Zuid te Eindhoven) voert een (deel) project
uit onder de naam “Versterken oncologische
zorg eerste lijn door samenwerking”. Projectleider is Kirsten Swinkels.
Binnen dit project wordt gericht gekeken naar
prostaatkanker en melanoom. Andere vormen
van kanker blijven buiten beeld. Samen met
o.a. huisartsen, urologen, dermatologen en
(ex) kankerpatiënten wil men het volgende
gaan ontwikkelen:
1.	een Regionale Huisartsen Standaard oncologische nazorg (RHS) conform de methodiek van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en
2.	Regionale Transmurale Afspraken (RTA)
en Regionale Eerstelijns Samenwerkings
Afspraken (RESA).
Met het woord ‘Transmuraal’ wordt bedoeld
de ziekenhuiszorg die buiten het ziekenhuis
gegeven wordt, bij de patiënt thuis dus.
Het streven is dat de patiënt zelf de regie
(over)neemt.

Hijzelf is immers de beste sleutel tussen eerste en tweedelijns zorg. Het zelfmanagement
van de patiënt zal moeten gaan toenemen.
Tijdplanning

Sinds maart 2013 wordt er al gewerkt aan het
invullen van de hierboven genoemde afspraken, RHS, RTA en RESA. In januari zal binnen
de eigen IKZ regio gestart worden met een
pilot project om de (concept) afspraken in de
praktijk te toetsen. Met in beginsel 15 huisartsenpraktijken en twee ziekenhuizen. In elke
deelnemende huisartsenpraktijk zullen zoveel
mogelijk in aanmerking komende patiënten
worden uitgenodigd om deel te nemen aan
dit pilot project.
In de tweede helft van 2014 wordt dan
gewerkt aan een evaluatie, overigens volgens
nog nader vast te stellen indicatoren. Eind
2014 volgt de eindrapportage, waaruit aan
te bevelen werkafspraken tussen eerste en
tweede lijn zullen volgen. Wie doet er precies
wat? Hoe houden we elkaar op de hoogte?
Deze aanbevelingen kunnen vervolgens ook
elders in het land toegepast gaan worden.
Inbreng patiënten

Het project kan ingrijpende gevolgen hebben
voor patiënten. Aan ProstaatKankerStichting.nl
is gevraagd om medewerking aan het project
te verlenen en zij heeft deze toegezegd. Een
vrijwilliger van ProstaatKankerStichting.nl
participeert in het traject.
Het kan zijn dat ProstaatKankerStichting.nl in
dat verband om jouw persoonlijke inbreng zal
vragen. ProstaatKankerStichting.nl begrijpt
dan best dat het een wereld van verschil uitmaakt of jij toevallig te maken hebt met een
huisarts waar je mee “kunt lezen en schrijven”, dan wel dat er sprake is van het andere
uiterste, waarin jij je huisarts nauwelijks kent
en bovendien meer dan uitstekend wordt
geholpen door je uroloog. Met dat soort
effecten zal rekening moeten worden
gehouden, natuurlijk.
Vervolg

In het volgende nummer van NIEUWS zal
een interview verschijnen met uroloog
dr. Evert Koldewijn en huisarts Toine Schuivens
over hun visie op de samenwerking tussen
specialist en huisarts.
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< Phons Link

Meting PSA-waarde

Aan de PSA-waarde die wordt gemeten wordt een waardeoordeel
toegekend dat niet aansluit bij de
werkelijkheid vertelt Huisarts Link. Op
verjaardagen en partijtjes komt het onderwerp vaak ter sprake. Ten onrechte
denkt men dat het cijfer bepalend is
en je daarmee kunt beoordelen of het
een ja of nee is. De PSA-meting heeft
echter een geheel andere functie.
Tijdens de behandeling van prostaatkanker is het een uitstekende test om
te kunnen beoordelen of een behan-

Phons Link:
wordt

De samenleving wordt grijzer en grijzer. Dat
heeft invloed op de hulpvragen die je als
huisarts dagelijks aanhoort. Het onderwerp
prostaatkanker is er zo een. Het woord
alleen al zet vele mannen aan tot denken.
“Dokter wilt u mijn PSA-waarde eens laten
vaststellen?”. Vroeger pakte je een formulier
en zette een streepje, heden ten dage is dat
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anders geworden.
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deling is aangeslagen of in sommige
gevallen te beoordelen of de ziekte
terugkeert. Een heel ander verhaal
dus dan dat wat uit de volksmond is te
horen. Ik denk dat deze misverstanden
ontstaan door de informatie die vrijelijk op het internet is te vinden. Het
zijn soms niet de meest optimistische
verhalen die je daar leest. Voor je het
weet wordt je op het verkeerde been
gezet en maak je je nodeloos ongerust. In mijn praktijk maak ik gevallen
mee waar een hoge PSA-waarde niet
tot de diagnose kanker leidt. Andersom is dit ook het geval. Het geeft aan
hoe moeilijk deze discussie feitelijk is.
Ik neem de tijd om uitgebreid uit te
leggen wat de waarde van een PSAmeting is en in overleg met de patiënt
bepalen we dan of we het wel of niet
bepalen.

“Mensen te mogen begeleiden die ernstig of terminaal ziek
zijn is een extra uitdaging om dat zo goed mogelijk te doen
in het belang van de patiënt. Je staat naast de patiënt en
zijn familie en geeft eerlijke adviezen en ondersteuning.”

PSA-waarde en erfelijkheid

We kijken ook of de ziekte in de familie
voorkomt, bijvoorbeeld als bij 1e graads
familieleden op relatief jonge leeftijd
prostaatkanker is geconstateerd en er
mogelijk een hogere kans op prostaatkanker is, doen we uiteraard onderzoek.
Maar zo maar even checken is niet meer
aan de orde. Beter is het een rectaal
onderzoek te doen. Een ervaren arts
voelt of de prostaat, die de vorm van een
walnoot heeft, uit twee helften bestaat en
er geen verdikkingen zijn waar te nemen.
Gelukkig kan ik vaak vertellen dat alles

een traject in zodat ik een helder beeld
kan krijgen over de omstandigheden
waarin de patiënt verkeert.
Hoe staat die in het leven, wat wil hij
wel en wat niet zijn zaken die ik goed
op mijn netvlies wil hebben. Alle medewerksters binnen de praktijk worden
geïnformeerd zodat bij een aanvraag
voor een afspraak er altijd direct tijd
beschikbaar is.
Ik realiseer mij maar al te goed dat ik als
huisarts altijd dichtbij ben. Mijn patiënten ervaren dat zo. Daar ben ik blij om.

‘Het beroep Huisarts
voor mij steeds intenser’
in orde is en gaat de patiënt monter
huiswaarts. Heb ik ook maar de geringste
twijfel pakken we direct door en checken
de bloedwaarde. Na een verdacht rectaal
onderzoek volgt sowieso een onmiddellijke verwijzing naar de uroloog. Het
komt immers voor dat een prostaatkanker
patiënt toch een normale PSA-waarde
kan hebben.
Situatie bespreken, samen met partner
van de patiënt

Helaas komt het voor dat de uitslag van
de onderzoeken tot slechts nieuws leidt.
Meestal hoor ik dit per telefoon waarna
dit schriftelijk wordt bevestigd. Na zo
een mededeling voel ik mij echt huisarts en neem onverwijld contact op met
de patiënt. Ik nodig hem uit om samen
met de eventuele partner de situatie te
bespreken. Vanaf dat moment gaan we,
uiteraard na instemming van de patiënt,

Ik heb dan ook een geheel andere functie
dan bijvoorbeeld de uroloog die meestal
in een groot ziekenhuis werkt en de lijnen
er naar toe iets minder toegankelijk zijn
dan die binnen onze praktijk.
Natuurlijk ben ik er als er een arm moet
worden verbonden of een wel of niet
gebroken bot moet worden beoordeeld.
Maar mensen te mogen begeleiden die
ernstig of terminaal ziek zijn is een extra
uitdaging om dat zo goed mogelijk te
doen in het belang van de patiënt. Je
staat naast de patiënt en zijn familie en
geeft eerlijke adviezen en ondersteuning.
Ik ervaar het uitoefenen van mijn beroep
dan ook als steeds intenser. Dat klinkt
misschien vreemd maar dat komt recht
uit mijn hart.
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Dr. Jack Beck, Uroloog (FEBU) - medisch seksuoloog (FECSM)

Een adequaat slechtnieuwsgesprek
vergt meer vaardigheid dan het
nemen van prostaatbiopten
Patiënten, waar mogelijk sprake is van prostaatkanker, die
door de huisarts worden doorverwezen naar de uroloog
komen vaak in een voor hen totaal onbekende situatie
terecht. In het achterhoofd speelt de vraag of het inderdaad
zo is en degene die daar een adequaat antwoord op kan
geven zit aan de andere zijde van het bureau. Jack Beck is als
uroloog verbonden aan het Hofpoort Ziekenhuis in Woerden
en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Hij vertegenwoordigt de andere zijde.

PSA geen kankerstofje
“Natuurlijk zijn de mensen die naar mij
zijn doorverwezen nerveus. Vaak heeft de
huisarts al een voorzet gegeven en het is
aan mij op dat moment de zaken in goede
banen te leiden. Meestal begin ik na de
kennismaking met de agenda voor het
consult en met de uitleg dat PSA geen
kankerstofje is en dat een verhoogd PSA
ook om andere redenen verhoogd kan zijn,
zoals bij goedaardige prostaatvergroting
of prostaatontsteking. Een rectaal
onderzoek is een van de eerste zaken die
we uitvoeren. Daarna laat ik eventueel
op indicatie de PSA waarde opnieuw
bepalen en we plannen een aantal
vervolgafspraken.
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Gleasonscore
Een echo is de eerste stap waarmee we de
prostaat beter in beeld kunnen brengen.
De combinatie van het rectaal toucher, de
PSA waarde en het beeld op echografie
geeft een inschatting tot de noodzaak
van het nemen van biopten. Afhankelijk
van de situatie nemen we een aantal
hapjes prostaatweefsel weg die door een
patholoog anatoom worden onderzocht.
Deze beoordeelt of er sprake is van
prostaatkanker.
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De mate van agressiviteit wordt
weergeven middels de Gleasonscore.
Hoe hoger deze Gleasonscore, hoe
agressiever de prostaatkanker, waarbij 6
de minst agressieve vorm en 10 de meest
agressieve vorm is. Voorafgaand aan het
consult waarin de patiënt de uitslag krijgt,
beoordeel ik de manier waarop de patiënt
verder zou kunnen worden behandeld.
Slechtnieuwsgesprek
Is er sprake van prostaatkanker dan bereid
ik mij voor op een slechtnieuwsgesprek.
Afhankelijk van de vorm, het stadium en
de conditie van de patiënt zullen er een
aantal zaken ter tafel moeten komen. Die
gesprekken zijn altijd meer dan lastig.
Als arts ben ik altijd gericht op de beste
behandeling voor de patiënt. Ook als
genezing niet meer mogelijk is, verdient
de patiënt de beste behandeling die
voorhanden is. Dit vergt een gedegen
voorbereiding.
Mijn ervaring is dat het vertellen van
slecht nieuws in slaat als een bom. Tijdens
de opleiding worden aanstaande artsen
met praktijkoefeningen getraind in het
voeren van een slechtnieuwsgesprek.
Het is wetenschappelijk aangetoond dat
patiënten en hun naasten, door de emoties
en meerdere gedachten tegelijkertijd,
vaak veel van de gegeven informatie
vergeten. Ruimte voor emoties bij de
patiënt en familie, helder taalgebruik
en een samenvatting aan het einde van
het gesprek zijn erg belangrijk. Ik durf te
stellen dat het adequaat uitvoeren van
een slechtnieuwsgesprek meer training
en oefening vergt dan het nemen van de
prostaatbiopten.

Dr. Jack Beck

Behandelvoorstel
De richtlijn zegt dat alle patiënten
met de diagnose prostaatkanker
moeten worden besproken in een
multidisciplinair overleg. Dit is
een bespreking waarbij urologen,
radiotherapeuten en oncologen
per patiënt zoeken naar de beste
behandeling voor de patiënt.
Hierbij wordt gekeken naar de
leeftijd, medische voorgeschiedenis
en specifieke kenmerken van de
prostaatkanker. Daarom eindigt het
slechtnieuwsgesprek altijd met een
voorlopig behandelvoorstel, wat ter
toetsing aan het multidisciplinair overleg
wordt voorgelegd. Vaak wordt na afloop
contact opgenomen met de huisarts,
zodat de huisarts geïnformeerd is
over de huidige situatie. Ook geeft de
richtlijn duidelijk aan dat er tijdens het
slechtnieuwsgesprek een oncologischurologisch verpleegkundige aanwezig
moet zijn. Vanaf het eerste gesprek
moet die dagelijks aanspreekbaar
zijn. In Nieuwegein zijn inmiddels drie
verpleegkundigen opgeleid, in Woerden
vindt op dit moment implementatie
plaats.
Een week later volgt vaak het tweede
gesprek. In tegenstelling tot het
slechtnieuwsgesprek, is het tweede
gesprek vaak opener en gedetailleerder,
omdat de eerste emoties van het
slechte nieuws zijn verdwenen. Patiënten
hebben middels internet het voorlopig
behandelvoorstel bestudeerd en komen
goed voorbereid op het spreekuur.
Tijdens dit tweede gesprek wordt het
definitieve behandelvoorstel van het
multidisciplinaire overleg besproken en
is er ruimte voor aanvullende vragen.
Het consult eindigt met een verwijzing
naar de voorgestelde operateur,
bestralingsarts of oncoloog.

Ook als genezing niet
meer mogelijk is, verdient de
patiënt de beste behandeling
die voorhanden is.
Dit vergt een gedegen
voorbereiding.
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Resultaten Cryobehandeling van
recidief prostaatcarcinoom leiden
tot voorzichtig optimisme
Peter Vijverberg,

Patiënten die te maken krijgen met een terugkerende prostaattumor na radiothe-

Uroloog St. Antonius

rapie kunnen in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een locale cryobe-

Ziekenhuis Nieuwegein

handeling. Het is, soms, een laatste kans het tij te keren. Een ingreep die er niet
om liegt. Het weefsel is immers al bestraald en daardoor kwetsbaar. Er kleven
nogal wat risico’s aan deze behandeling. Risico’s die nauwgezet met patiënten
dienen te worden overlegd. Pas daarna kan er sprake zijn van een weloverwogen
besluit. Uroloog Peter Vijverberg heeft inmiddels een aantal ingrepen uitgevoerd.
Hij vertelt er over.
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Betere resultaten
“Op zich is de behandeling die we hier
in Nieuwegein uitvoeren niet nieuw. Ook
in het verleden deden we dit al, tot het
moment waarop bleek dat de nadelen
vaak groter waren dan de te verwachte
voordelen. We hebben inmiddels een
herstart gemaakt. De meest ervaren
proctor (uit Frankfurt) heeft bij deze
herstart mee geopereerd waarna we
de draad weer hebben opgepakt. Sterk
verbeterde operatietechnieken hebben de
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doorslag gegeven. Beter dan voorheen
kunnen we zeg maar een precisieaanval
inzetten die tot betere resultaten gaat
leiden. In tegenstelling tot hormonale
behandeling, deze is niet curatief, hebben
patiënten met een recidief prostaatkanker
de mogelijkheid deze wel curatieve
behandeling te ondergaan. Het grote
voordeel is dat er kans op genezing is
en de ingreep in principe eenmalig is.
Wel kan de behandeling, als dat nodig is,
worden herhaald.

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

De resultaten zien er

Precisiebombardement
Via het perineum
brengen we dunne holle
naalden in de prostaat
waardoor Argongas
wordt ingebracht. Dit gas
zorgt voor een ijsklompje
dat onderling met de
andere ingebrachte
naalden als het ware
fuseert waardoor een
massale ijsklomp ontstaat
die de kankercellen doet
bevriezen.
Door hetzelfde proces te herhalen, maar dan
met warmte waarvoor Heliumgas wordt gebruikt,
worden de behandelde cellen vernietigd.
Later zal het lichaam de afvoer regelen van de
afgestorven cellen. Zoals eerder aangehaald is
het een precisiebombardement wat nauwgezet in
de gaten wordt gehouden.
Middels echoapparatuur, warmtemetingen en
een speciaal aangebrachte katheter waardoor
warme vloeistof door de plasbuis wordt gevoerd
voorkomen we zo veel mogelijk beschadigingen.

Eigen afweging
Het wel of niet ondergaan
van deze behandeling is
een zaak van vertrouwen
tussen arts en patiënt.
De beslissing over het
wel dan niet kan niet
tijdens het eerste gesprek
worden genomen.
Er volgt een tweede
gesprek. Inmiddels heeft
de patiënt dan een eigen
afweging kunnen maken
en volgt een rectaal
onderzoek en een inwendig prostaatecho (TRUS)
onderzoek. Omdat het essentieel is dat er geen
sprake mag zijn van uitzaaiingen wordt een MRI
scan en een botscan gedaan. De resultaten
worden tijdens een derde gesprek besproken
waarna de uiteindelijke beslissing wordt
genomen.
Samenvattend kan ik zeggen dat het zeker
geen risicoloze ingreep is. Toch is het een
uitkomst voor patiënten met een recidief die
zo voorkomen dat hormoonbehandeling de
enige direct te volgen behandelingsmethode
is. Dat laatste is dus niet curatief, focale
cryobehandeling kan dat wel zijn.

hoopvol uit.

Volop reden om

voorzichtig optimistisch
te mogen zijn.

Ongewenste bijwerkingen
Zoals bij iedere chirurgische ingreep
lopen we ook bij deze
behandeling risico’s op
ongewenste bijwerkingen c.q.
gevolgen. Tijdens een eerste
gesprek komen deze uitgebreid
aan bod. Dat gesprek is een
eerlijk verhaal waarin ik er geen
doekjes omwind. Na de ingreep
is bijvoorbeeld het krijgen
van een erectie niet meer
mogelijk. De afweging of dat
acceptabel is, is aan de patiënt
en zijn eventuele partner. Ook
incontinentie komt voor, ook al
is die soms tijdelijk en herstelt
zich een en ander, het dient wel
ter tafel te komen. In zeldzame
gevallen vormt er zich een
verbinding tussen plasbuis en
endeldarm (fistel) zodat er urine
via de anus kan verdwijnen.
Gelukkig komt deze moeilijk te
bestrijden complicatie zelden
voor.
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Chemotherapie en dan je haar kwijt raken, dat is voor mannen niet zo
heel erg, maar alleen een probleem voor vrouwen. Toch?
Niets is minder waar. Steeds meer mannen willen ook graag moeite
doen om hun haar te behouden tijdens en na chemo. En tegenwoordig
kan dat, al moet je er misschien wel om vragen.
Oncologen onderschatten vaak de nadelige effecten van haaruitval na
chemotherapie op de resterende kwaliteit van leven. Een kaal hoofd
in de spiegel herinnert je meerdere malen per dag aan je ziekte. Ook
het aan anderen moeten uitleggen hoe het komt dat je kaal bent, dat
kan pijnlijk zijn. En voor mannen uit andere culturen kan hun haar soms
van bijzondere betekenis zijn. Al met al meer dan voldoende reden om
haaruitval te willen voorkomen.
Corina van den Hurk

Hoofdhuidkoeling
Corina van den Hurk heeft over het
onderwerp “hoofdhuidkoeling” een
proefschrift geschreven. Zij is daar
op 18 september 2013 in Leiden op
gepromoveerd.
Tijdens hoofdhuidkoeling krijg je een
koelkap op het hoofd geplaatst waarin
koelvloeistof circuleert. Hoofdhuidkoeling
berust enerzijds op bloedvatvernauwing,
zodat minder schadelijke stoffen de
haarwortelcellen bereiken. Anderzijds
zorgt de lagere temperatuur van de

prostaatkankerpatiënten die docetaxel
chemotherapie kregen deden mee
aan de registratie van resultaten en zij
bleken meestal het haar te behouden.
De resultaten van hoofdhuidkoeling bij
cabazitaxel zijn nog niet bekend, aangezien
nog maar een klein aantal patiënten met
dit type chemotherapie hoofdhuidkoeling
kregen.
Mannen willen dat even vaak als vrouwen
Uit een studie naar de optimale koeltijd
bij docetaxel blijkt dat ongeveer de
helft van de patiënten van het mannelijk

Hou het hoofd koel...

ook bij prostaatkanker!
hoofdhuid voor een lagere activiteit van de
haarwortelcellen, waardoor er waarschijnlijk
minder schadelijke stoffen in deze cellen
terecht komen. Hoofdhuidkoeling wordt in
het algemeen toegepast vanaf 30 minuten
vóór aanvang van de chemotherapie tot
en met 90 minuten ná het stoppen van het
infuus.
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Bij het Integraal Kankercentrum Zuid
in Eindhoven en het Leids Universitair
Medisch Centrum worden de resultaten
van hoofdhuidkoeling verzameld en wordt
onderzoek uitgevoerd. Meer dan 100

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | december 2013 | nr. 9

geslacht was. Ook mannen zijn dus wel
degelijk geïnteresseerd zijn in behoud
van het haar tijdens chemotherapie, maar
daarvoor moet hoofdhuidkoeling wel aan
ze aangeboden worden. Dat is helaas
nog lang niet altijd het geval. Deze studie
liet ook zien dat de meeste patiënten
hoofdhuidkoeling goed verdragen,
ondanks de koude. Minder dan 5% van de
patiënten stopte met hoofdhuidkoeling
omdat ze de behandeling te belastend
vonden. Het merendeel van de patiënten
gaf aan geen last van hoofdpijn te hebben
gehad, en als het wel optrad was dat

Dhr. van de Crommert

meestal goed te behandelen met paracetamol.
Hoofdhuidkoeling wordt in Nederland
aangeboden als service van het ziekenhuis.
Het kost extra tijd voor de patiënt en er wordt
langer een stoel of bed van de dagbehandeling
bezet gehouden. Ook kost het extra tijd voor
verpleegkundigen. Zij moeten de kap zorgvuldig
opzetten, zodat hij zo goed mogelijk aansluit
op het hoofd. Ook begeleiden ze de patiënt als
deze naar het toilet moet, aangezien sommigen
door de koude op het hoofd soms wat duizelig
worden tijdens het lopen. En tenslotte moet de
kap gereinigd worden.
Echter slagen tot op heden artsen en verpleegkundigen er in om logistieke problemen
op de dagbehandeling te voorkomen.
Hoofdhuidkoeling wordt inmiddels toegepast
in meer dan 75 Nederlandse ziekenhuizen.
Een overzicht van deze ziekenhuizen is te vinden
op www.geefhaareenkans.nl.
Overigens, de koeling zorgt ervoor dat er minder
van het medicijn in de hoofdhuidcellen komt.
Bij huidkanker en leukemie willen we juist wel veel
medicijn naar de huidcellen brengen, dus daar is
hoofdhuidkoeling meestal niet toepasbaar.
Voor de samenvatting van het proefschrift
‘Veiligheid en effectiviteit van hoofdhuidkoeling
bij patiënten die chemotherapie ondergaan’ van
C. van den Hurk, zie onze website.
Nog wat persoonlijk ervaringen
De heer Van Dijk, 73 jaar en voorzien van een
flinke bos krullend haar, vertelde er het volgende
over. Ik heb 10 keer docetaxel chemotherapie
gehad met alle keren enkele uren lang de

koelkap op mijn hoofd. Ik heb ongeveer 80%
van mijn haar behouden en na afloop van de
chemotherapie groeide het gewoon weer door.
De koude van de koelkap, daar moet je wel
tegen kunnen. Even doorbijten, want na 10
minuten ben je eraan gewend. Patiënten moeten
daar vooraf wel op gewezen worden, anders is
de kans op tijdens de eerste keer “van de koude
schrik afhaken” wat te groot.
Een andere lotgenoot, de heer van de
Crommert, 68 jaar met een volle bos haar, die
kreeg chemo met docetaxel en zijn specialist
bood hem hoofdhuidkoeling aan, waar hij tot dat
moment nog nooit van gehoord had. Het leek
hem erger om altijd met een pruik op te moeten
zitten dan tijdens de chemo een uur of 5 in de
kou te zitten met je hoofd. De praktijk is hem niet
tegengevallen. Hij vond het te vergelijken met
een ’s zomerse duik in het koude water. Als je
eenmaal ‘door’ bent, dan valt het best mee.
Hij moest een tweede keer chemo ondergaan,
deze keer met cabazitaxel, en wilde - gezien zijn
goede ervaringen – opnieuw hoofhuidkoeling
proberen. Ook al was er nog niets bekend van de
resultaten bij cabazitaxel. Met ook nu weer een
prima resultaat. Hij heeft al zijn haar behouden!
Hij zegt: “het was wel koud en onaangenaam,
maar niet zodanig dat ik er echt last van had”.
Van de Crommert heeft nog wel een heel
praktische tip. Om het aantal bezoekjes aan
het toilet tijdens de behandeling te
verminderen kun je heel goed gebruik
maken van een condoomcatheter. Hijzelf
kon daardoor ontspannen 5 uur lang
onafgebroken blijven liggen.
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Enzalutamide studie wegens succes
voortijdig afgebroken!
Enzalutamide is een androgeenreceptor (AR)
signaleringsblokker. Het middel is van
belang voor patiënten met castratieresistente prostaatkanker (CRPC) bij wie
de ziekte progressief is.
Vanaf september 2010 zijn er in totaal
ruim 1.700 patiënten uit heel veel landen
in de Fase III PREVAIL studie van start
gegaan. De helft van deze patiënten kreeg
enzalutamide, de andere helft een placebo.
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De tussentijds waargenomen resultaten
waren uitgesproken gunstig.
De onafhankelijk commissie IDMC
(Independent Data Monitoring Committee)
heeft daarop in oktober 2013 geadviseerd
om de studie stop te zetten. Het gevolg
daarvan is dat de mensen die anders nog
een placebo zouden hebben gekregen nu
ook enzalutamide gaan krijgen en daar de
voordelen van plukken.
Het risico op overlijden is met
enzalutamide 30% kleiner dan met het
placebo. Het risico op overlijden en
radiologisch progressievrije overleving
tezamen komt zelfs 81% lager uit.
‘Het zijn spannende tijden als het gaat
om de behandeling van mCRPC en

de ontdekking en ontwikkeling van
enzalutamide betekent een significante
stap voorwaarts,’ meent professor Bertrand
Tombal, MD, PhD, voorzitter van de Divisie
Urologie, Cliniques Universitaires Saint Luc,
Université Catholique de Louvain (UCL) en
Europees hoofdonderzoeker voor PREVAIL.
‘Gebruik van enzalutamide vóór docetaxel
(chemotherapie) bewerkstelligt een
spectaculaire verbetering van de periode
zonder ziekteprogressie. De resultaten van
de studie tonen een significant en tot nu
toe ongeëvenaard overlevingsvoordeel
aan in dit stadium. Een belangrijke stap
voorwaarts in het beschikbaar maken van
deze veelbelovende behandeling voor
mannen met gevorderde prostaatkanker in
heel Europa, na wettelijke toelating.’
De fabrikanten zullen in 2014 het initiatief
nemen tot overleg met en indiening bij de
regelgevende instanties.
Op dit moment is enzalutamide in Europa
toegestaan voor de behandeling van
volwassen mannen met gemetastaseerde
castratieresistente prostaatkanker, bij wie
tijdens of na een docetaxel behandeling de
ziekte progressief werd.

Meer informatie over de bevindingen van deze studie is te vinden op onze website.
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Steun en toeverlaat als het nodig is.
Er zijn veel
plaatsen
in ons land
waar
mensen
die direct
of
indirect
met
kanker
te maken
hebben,
terecht
kunnen
voor
diverse
vormen
van ondersteuning.

Gespecialiseerde
psychosociale
ondersteuning:
Abcoude, Therapeutisch Centrum
Les Vau, Gein Noord 37
(0294) 284482
Bilthoven, Helen Dowling Instituut
Prof. Bronkhorstlaan 20,
(030) 2524020
Groesbeek, Taborhuis Groesbeek
Nijmeegsebaan 27,
(024) 4434049
Amsterdam, Ingeborg Douwes
Centrum, IJsbaanpad 9-11
(020) 3640330
Haren, Het Behouden Huis
Rijksstraatweg 363a,
(050) 4062400
De Vruchtenburg,
psycho-oncol. centrum
Delft, Ezelsveldlaan 108,
(071) 3616260
Leiden, Oude Vest 17,
(071) 3616260
Rotterdam, Maasstadweg 90,
(010) 2923620.
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, Roparunhuis Auke
vd Veen, Vosselmanstraat 4,
(055) 5762670
Arnhem, Toon Hermanshuis
Eusebiusbuitensingel 34,
06-14211964.
Barendrecht, De Boei
Binnenlandsebaan 7, 06-17739666
Barneveld, Toon Hermans Salon
Nieuwstraat 29, 06-43379764
Bergen op Zoom, Het Getij
Burg. v. Hasseltstraat 68,
06-22823504
Boskoop, De Gele Linde
Zijde 11a, 06-13611988
Breda, de Honingraad
J.W.Frisolaan 100, (076) 5655291
Delft, Debora, A. v.d. Leeuwlaan 9,
(015) 2572767
Den Haag, Haaglanden
Mexicosingel 52, (070) 3080654
Den Helder, Inloophuis
Middenweg 134, (0223) 747041
Ede, Toon Hermanshuis
Telefoonweg 124b, 06-22161969

Eindhoven, De Eik
Aalsterweg 285, (040) 2939142
Emmeloord, Toon Hermanshuis
Nijenbeek 4b, 06-12061991
Emmen, Sigrid’s Garden
Weerdingerstraat 252c,
(0591) 648696
Goes, Palazolli Huis
Troelstralaan 150, (0113) 212936
Gorinchem, De Blauwe Anemoon
de Vries Robbéweg 1,
(0183) 820213
Harderwijk, de Tuinkamer
Houtkamp 13, (0341) 745035
Heerlen, Toon Hermanshuis
Parkstad, Wilhelminaplein 24,
(045) 5427788
Helmond, Inloophuis de Cirkel
Piet Heinstraat 59, (0492) 347904
Hengelo (O), Het Nije Huis
Beursstraat 9, (074) 2772772
’s Hertogenbosch, Vicki Brown
Huis, Hinthammereinde 72-74,
(073) 6148550
Hilversum, Viore
Oostereind 115, (035) 6853532
Hoogeveen, Toon Hermanshuis
Hoofdstraat 1, (0528) 820236
Hoogvliet, Inloophuis Hoogvliet
Kruisnetlaan 200, 06-28645315
Hoorn, PISA
Draafsingel 59, (0229) 758531
Hulst, Palazolli Huis
Steenstraat 37, (0114) 371160
Kampen, Stichting lemka
G. van Woustraat 43, 06-29554960
Lichtenvoorde, Prisma
Ludgerhof 2, (0544) 374567
Leiden, Scarabee
Oude Vest 17, 06-52586260
Lelystad, inloophuis Passie
Hazeleger 8, 06-24988565
Maastricht, Toon Hermanshuis
Sint Servaasklooster 33,
(043) 3261000
Medeblik, Inloophuis
Oosterhaven 11, (0227 547700
Mijdrecht, ’t Anker
Hoofdweg 85a, (0297) 565172
Musselkanaal, de Nardusbloem,
Schoolstraat 58a, (0599) 653127
Naaldwijk, Carma
Oranjetuin 15, 06-14237791
Nieuw Vennep, Adamas
inloophuis
E. Prévinaireweg 61, (0252) 680233
Oldemarkt, Inloophuis
Steenwijkerland
Zieltjes 12, 06-27831118
Ommen, Vechtgenotenhuis
Beerzerweg 5d, 06-39032263
Oostburg, Palazolli Huis
Tragelweg 2, 06-20642051

Ossendrecht, Het Getij
O.L.V. ter Duinenlaan 199,
06-22823504
Ouddorp, de Boei
Dijkstelweg 33, 06-22111572
Overschie, De Boei,
Abtsweg 2-4, 06-29504543
Purmerend, Wij Allemaal Thuis
Gouw 1, (0299) 406094
Rotterdam, De Boei, loc. Roparun
Weimansweg 70 -72,
(010) 2152855
Rotterdam, de Boei, loc.
Kralingen
Goudseplen 245, 06-10834969.
Rotterdam, Laurens Cadenza
Oosterhagen 239, 0800 588 66 78.
Santpoort, Kennemerland
Wulverderlaan 51, (023) 8885367
Schalkhaar, Kenniscentrum
Oncologie, Kon. Wilhelminalaan 13,
(0570) 608600
Schiedam, De Boei
C. van Zantenplein 51,
(010) 4706237
Sittard, Toon Hermanshuis
Paardestraat 31, (046) 4516474
Spijkenisse, De Boei,
Zomerakker 415, 06-38924833
Terneuzen, Steunpunt Terneuzen
Diepenbrockstraat 22,
(011) 5618915
Tilburg, Inloophuis Midden
Brabant, Wilhelminapark 29,
(013) 7851681
Utrecht, Inloophuis Cabane
Hof van Transwijk 2, (030) 2803738
Venlo, Toon Hermanshuis
Nieuwstraat 41a, (077) 3211433
Vlissingen, Palazzoli Huis
Vredehoflaan 370, (0118) 413932
Voorne Putten, De Boei
Kerkstraat 27, Zuidland,
06-24243189
Waalwijk, Inloophuis Toon
Grotestraat 316, (0416) 652734
Weert, Toon Hermanshuis
Graaf Jacobstraat 1, (0495) 541444
Woerden, Leven met Kanker
Wilhelminaweg 12, (0348) 447643
Zeewolde, Toon Hermanshuis
Gildenveld 73, (036) 8450265
Zevenaar, Braamhuis.
Reisenakker12, (0316) 524986
Zwolle, De Zonnesteen
Koestraat 4, (038) 3376452
Zwolle, Intermezzo
Dr. Spanjaardweg 29b,
(038) 4246088
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Nieuws van
de redactie

Onlangs heeft de redactie van Nieuws een
wisseling van samenstelling meegemaakt.
We hebben afscheid genomen van Jan Vierdag,
die ons vele jaren heeft voorzien van goed
gedocumenteerde artikelen. Ook op andere
wijze heeft hij geholpen het magazine Nieuws te
brengen waar het nu is. Wij zijn hem dankbaar
voor zijn inzet. En tevens bijzonder verheugd
dat Jan heeft beloofd ons - ook nu hij geen deel
meer uitmaakt van de redactie - toch zo af en toe
van artikelen van zijn hand te blijven voorzien.

Jan
Vierdag

Paul
Bosman

100 jaar AVL

Zijn plaats is ingenomen door Paul Bosman, een
vaardig schrijver. Zo heeft Paul over zijn eigen
ziekte een boek geschreven en uitgegeven.
De titel van dat boek luidt: “Het onweer nadert”.
Dit boek is eerder door ons besproken in het
Nieuws nummer van maart 2013. In dit december
nummer zijn al diverse door Paul Bosman
aangeleverde bijdragen opgenomen.

Op 10 oktober 2013 was het 100 jaar geleden dat
het Nederlands Kanker Instituut werd opgericht.
Een dik jaar later ging het bijbehorende
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis van start aan
de Keizersgracht 706. Sindsdien is er sprake van
een unieke, destijds grensverleggende verbinding
van zorg en onderzoek.
De aanzet tot de oprichting gegeven door uitgever
De Bussy, die kort daarvoor zijn dochter aan kanker
verloren had. Vandaag de dag kent iedereen die met
kanker te maken heeft het AVL, een erkend instituut
dat in Nederland tot de top behoort. Er is veel
gebeurd in al die jaren.
Sinds begin zeventiger jaren begon men als voorloper
met de multidisciplinaire aanpak die nu overal
gemeengoed is geworden.
Bij het AVL is men gezien de bereikte resultaten van
mening dat het krijgen van kanker niet langer een
vaststaand doodvonnis hoeft te wezen. Kanker als
chronische ziekte, zo praat men daar nu over.
Er komen zich tegenwoordig per jaar ongeveer
6.000 nieuwe patiënten melden bij het AVL. Er werken
3.000 medewerkers die jaarlijks maar liefst 5.000
operaties en 70.000 bestralingen uitvoeren. Van die
5.000 operaties zijn er ruim 200 prostatectomieën.
Op 12 oktober 2013 heeft het AVL dit eeuwfeest
gevierd met een open dag om bezoekers een kijkje
achter de schermen te laten nemen en te laten
deelnemen aan demonstraties.

De allereerste operatiekamer
van het AVL in 1915.

Incontinentie en de nieuwe Richtlijn
Urine-Incontinentie
Onlangs is er een nieuwe Richtlijn UrineIncontinentie voor Tweede en Derdelijnszorg (2013) opgesteld. Deze is te vinden
op www.nvu.nl. Bij het opstellen van deze
richtlijn is ruim gebruik gemaakt van de
inbreng van patiëntenorganisaties. Een
goede en gewenste ontwikkeling!
De zeven auteurs van deze nieuwe richtlijn
hebben een artikel geschreven waarin (op
basis van deze nieuwe richtlijn) uitgebreid
wordt ingegaan op alle aspecten met betrekking tot incontinentie na een operatie
voor prostaatkanker.
Dat artikel is alleszins de moeite van het
lezen waard, zeker voor hen die het betreft.
Het is helaas wat te lang om integraal over
te nemen in dit nummer van NIEUWS.
Vandaar dat wij hier volstaan met de

Theatervoorstelling
over prostaatkanker in
Spaarne Ziekenhuis
Al jaren werkt Anna Van Spanje op
de chocolaterie-afdeling van een
groot warenhuis. Als haar man Wim
prostaatkanker blijkt te hebben zit
ze vol grote en kleine vragen.
Ze beschrijft de kantpapieren
onderleggertjes voor de gebakjes:
“Echtpaar met prostaatkanker snakt naar
tips.” Lotgenoten, mannen en vrouwen,
vertellen haar vervolgens wat doorgaans
verzwegen blijft. Eenmaal ingewijd in een
wereld van moeheid, angst voor de dood,
incontinentiemateriaal en veranderende
verhoudingen, realiseert ze zich dat
haar relatie er niet zonder kleerscheuren
doorheen zal komen. Dapper begeeft
ze zich naar huis.
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Dit is het verhaal van de reizende
theatervoorstelling ‘Theater van het
Gedeelde Leed’, van Theater De Blauwe
Schuur. De voorstelling is speciaal gemaakt
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vermelding dat het hele artikel te lezen is
op onze website.
De conclusie van het artikel luidt dat bij
veel mannen incontinentie voorkomt direct
na een prostatectomie. Bij 9 van de 10
mannen verdwijnt dat weer of neemt af tot
een aanvaardbaar niveau.
Voor de tiende man in dit groepje zijn er
diverse manieren om er nog verbetering in
aan te brengen. Als operatie mogelijkheden wordt genoemd en kort beschreven:
de buikinjectie, het kunststof bandje, de
kunstsluitspier en het ballonnetje.
Dus, heb je last van ongewenste urine
lekkage, dan is dit artikel bijna verplichte
leesstof!

voor mensen die te maken hebben met
prostaatkanker. Ook de veelal onbesproken
kant van het wel en wee van de partner
komt aan bod. De moeizame weg die Anja
en Wim moeten afleggen wordt met veel
humor, mededogen en inlevingsvermogen
geschetst.
Op dinsdagavond 4 februari 2014 wordt
de voorstelling in het Spaarne Ziekenhuis
in Hoofddorp opgevoerd, in samenwerking
met het Adamas Inloophuis. De urologen
van het Spaarne Ziekenhuis leiden de
voorstelling in met een kort informatief
programma, passend bij de inhoud van het
theaterstuk.
Na afloop kan er, onder het genot van een
hapje en een drankje, nagepraat worden.
ProstaatKankerStichting.nl is ook aanwezig
met een informatiestand.
Voor meer informatie en aanmelding:
www.spaarneziekenhuis.nl

Massage bij Prostaatkanker?
Monique is organisator van de Viva la Donna dag in het Roparun Centrum Rotterdam en
ook oprichter en voorzitter van de onlangs opgerichte stichting
“Voor jou, een mooi moment voor mensen met kanker”.
Massage en aanraking, zegt zij, bieden mensen
ontspanning en ondersteunen hen om in contact
te komen of te blijven met het eigen lichaam.
Juist bij kanker kan aanraking een belangrijke
rol spelen in het herstel. Aanraking biedt troost,
ontspanning, geborgenheid en contact!
En massage door een professionele masseur kan
daar nog een stukje extra aan bijdragen door
gericht te werken aan ontspanning, eventueel
met wat oefeningen etc. Het biedt geen
genezing, maar er is wel uit onderzoek gebleken
dat de ontspanning, die het met zich meebrengt,
pijn en angst vermindert en dat mensen er beter
door slapen.
Toch zien we dat veel masseurs huiverig zijn
om mensen met kanker te masseren. Ze zijn
vaak bang dat ze iets verkeerds kunnen doen.
Ook sommige medici vinden het maar niets.
Ze scharen het al snel onder “alternatieve

behandelingen”, waar ze meestal niets van
moeten hebben.
Gelukkig gaan steeds meer masseurs zich
verder verdiepen en scholen in hoe te masseren
bij kanker. En dan blijkt dat, met een beetje
extra kennis, er heel veel mogelijk is. In een
aantal ziekenhuizen wordt op de palliatieve
afdeling al langere tijd gewerkt met hand- en
voetmassage, aromatherapie en het beluisteren
van ontspannende muziek. Maar langzamerhand
komen er ook projecten voor bijvoorbeeld
mensen, die op de dagbehandeling komen.
Er komt duidelijk meer aandacht voor kwaliteit
van leven bij kanker en voor hoe massage daar
een rol in kan spelen!
Een voorbeeld hiervan is een project in het
Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam, waarbij in
de pilotfase vrouwen, die behandeld worden
voor borstkanker, bij hun bezoek aan de
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met prostaatkanker kunnen hier veel baat
bij hebben. Van een chemokuur kunnen ze
bijvoorbeeld neuropathie in met name de
voeten krijgen. Hopelijk maakt dit project
in het ziekenhuis de drempel voor mannen
nu ook wat lager om zichzelf op deze
manier een moment van ontspanning te
gunnen.
Dit voetmassage project wordt uitgevoerd
vanuit de stichting “Voor jou, een mooi
moment voor mensen met kanker”. Deze
stichting, gevestigd in Rotterdam, maakt
zich hard om aanvullende zorg, zoals
massage, maar ook andere vormen van
“verwenzorg” toegankelijker (en vooral ook
betaalbaar) te maken voor mensen met
kanker.

Jawel, want
dat geeft
verlichting,
zegt Monique

Vooral door projecten aan te bieden
in ziekenhuizen en organisaties en hier
financiering bij fondsen en donateurs voor
te zoeken.

van der Kooij
dagbehandeling een gratis voetmassage
kunnen krijgen. Deze pilot is succesvol
en wordt nu uitgebreid naar andere
doelgroepen, zodat bijna alle mensen, die
voor kanker behandeld worden, hiervoor
in aanmerking komen. De belangrijkste
conclusies uit een klein onderzoekje, dat
gekoppeld was aan dit project, wijzen uit
dat het vooral ontspanning geeft en angst
vermindert. Daarnaast geven velen aan dat
ze weer meer gevoel in de voeten hebben,
wat door de chemokuren nogal eens
verstoord was.
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Vergeet
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rStichtin
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Sinds 1 oktober kunnen ook mannen
voetmassage krijgen in dit ziekenhuis.
Juist deze groep meldt zich niet zo snel
voor massage of verwenzorg. Dit is
vrouwen meer eigen. Maar ook mannen

Maar ook door een cursus te ontwikkelen
voor ‘massage en aanraking voor naasten
van mensen met kanker’. Mantelzorgers,
familie, vrienden, partners, krijgen in
twee dagdelen heel gemakkelijk aan te
leren manieren van aanraking en massage
aangeboden en oefenen hiermee. Je
naaste op deze manier ondersteunen kan
mensen dichter bij elkaar brengen, en
geeft iemand ook het gevoel echt iets te
kunnen ‘doen’ in plaats van machteloos
toezien.
Op meerdere plekken in het land zijn nu
massagetherapeuten die deze cursus aan
kunnen bieden. Dit kan in een groepje,
maar ook in privéverband. Voor de
masseurs, die dit nu aanbieden, kijk op de
website www.stichtingvoorjou.nl.

Er staan al de nodige masseurs en andere professionele behandelaars (ook bijvoorbeeld voetreflextherapeuten, die ervaring hebben met mensen met kanker) op de
website. Mocht er niemand in de regio op staan; via de stichting zijn nog diverse
andere adressen opvraagbaar; er is ondertussen een groot netwerk op dit gebied
ontstaan. Vraag ernaar, door even een mailtje te sturen naar stichtingvoorjou@
gmail.com, of bel naar 06-50257057. Monique en haar mensen zoeken graag mee naar
professionele ondersteuning, die bij jou past en die geboden wordt door masseurs,
die zich met hart en ziel inzetten voor mensen met kanker en hun naasten.
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Unieke laagdrempelige uro-oncologische studiegroep

Stichting DUOS
(Dutch Uro-Oncology Studygroup)
› Fotografie l

Jan Schaap ProstaatKankerStichting.nl

Samen ben je sterker. Dat geldt ook voor de uitvoering van wetenschappelijke studies. Toch
is het in groepsverband initiëren en organiseren van wetenschappelijke studies in Nederland
helaas een minder bekend fenomeen. Stichting DUOS, een in 2011 opgerichte multidisciplinaire uro-oncologische studiegroep van 34 aangesloten ziekenhuizen, is dan ook een uniek,
maar inmiddels bewezen succesvol initiatief. NIEUWS laat de voorzitter en initiator, professor
dr. Ronald de Wit, aan het woord.
De 34 bij Stichting DUOS (Dutch Uro-Oncology
Studygroup) aangesloten ziekenhuizen, voeren
studies uit bij vroeg en laat prostaatcarcinoom,
blaascarcinoom en zaadbalkanker, waarbij de
focus vooralsnog ligt op studies op het gebied
van prostaatcarcinoom. De Stichting is opgericht
in juli 2011 mede dankzij een startsubsidie van
KWF Kankerbestrijding. Om het multidisciplinaire
karakter te waarborgen, is het DUOS bestuur
samengesteld uit urologen, internist-oncologen
en radiotherapeuten uit diverse academische
ziekenhuizen. ‘De bedoeling was en is om met
DUOS een hoog gespecialiseerd platform op
te richten voor vroeg klinische tot en met fase 3
uro-oncologische registratiestudies in Nederland.

Daarnaast worden in groepsverband (inter)
nationale kansen gecoördineerd opgepakt.
Binnen de huidige groep worden werkgroepen
opgericht, een Jaarsymposium - voor zowel
professionals als patiënten - georganiseerd
en aansluiting gevonden bij vergelijkbare
internationale onderzoeksgroepen zoals de
Scandinavische Scandic Group en de Spaanse
SOGUG. DUOS is sinds een jaar officieel
erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling), ‘aldus professor dr. Ronald de Wit,
die als hoogleraar verbonden is aan de Erasmus
Universiteit te Rotterdam en als internistoncoloog werkzaam in het Erasmus MC-Daniel
den Hoed.
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Zonder patiënt, geen vooruitgang
Bij patiënten staat DUOS inmiddels
bekend als een open, betrouwbare en
laagdrempelige organisatie. ‘Vanaf het
begin proberen we ons als zodanig op
te stellen,‘ zegt de DUOS voorzitter.
‘Zo verloopt alle DUOS communicatie
voor zowel patiënten als professionals via
onze website (www.stichtingduos.nl)
en de digitale nieuwsbrief die vrijwel
wekelijks verschijnt. Enkele keren per
week worden nieuwsberichten met actuele
ontwikkelingen over het vakgebied en
over DUOS op de site geplaatst. Door
ervaringsverhalen van patiënten die
hebben deelgenomen aan een DUOS
studie op de site te plaatsen, proberen we
de afstand tussen wetenschappelijke studie
en (potentiële) deelnemer te verkleinen.
Zonder patiënt, geen vooruitgang. Alleen
wetenschappelijk onderzoek bij patiënten
kan aantonen of een nieuwe behandeling
daadwerkelijk een verbetering is ten opzichte
van de standaardbehandeling. Pas wanneer
de werkzaamheid, de veiligheid en de
resultaten zijn aangetoond, kan de nieuwe
behandeling officieel erkend worden als
standaardbehandeling.’
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DUOS-Studies
Inmiddels zijn de nodige studies
afgerond of in volle gang. De NePro
studie bij patiënten met prostaatkanker
met docetaxel +/- risedronaat was de
eerste Nederlandse studie waaraan 42
ziekenhuizen hebben deelgenomen.
In het kielzog daarvan vond een
internationale Mainsail studie met
docetaxel +/- lenalidomide plaats en de
fase 3 studie met enzalutamide vs placebo
bij patiënten die eerder met docetaxel
waren behandeld. De resultaten van deze
Affirm studie zijn in februari 2012 op het
ASCO Genitourinary Cancers Symposium
gepresenteerd. De studie met TAK700
(orteronel), bij patiënten bij wie nog geen
reden bestaat een behandeling te starten
met chemotherapie (pre-docetaxel), is
inmiddels gesloten. De eerste studie die
volledig in DUOS groepsverband werd
opgepakt, is de in december 2011 gestarte
Cabaresc studie die wordt uitgevoerd in
20 ziekenhuizen. In deze vergelijkende fase
2 studie met cabazitaxel+/- budesonide
bij 250 patiënten met mCRPC, wordt
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onderzocht of met budesonide de
incidentie van diarree vermindert.
De studie Cabozantinib, de fase 3 studie
COMET-1 met cabozantinib bij uitgezaaide,
castratieresistente prostaatkanker,
werd per 16 september j.l. afgerond.
Vrijwel gelijk daarop werd gestart met
de blaaskankerstudie SECAVIN die om
meerdere redenen een primeur is.
‘Dit is onze eerste blaaskankerstudie en
eveneens de eerste die met onze Spaanse
collega’s (SOGUG) wordt uitgevoerd.
In deze gerandomiseerde fase II/III
studie wordt het cytostaticum cabazitaxel
vergeleken met het cytostaticum
vinflunine bij patiënten met uitgezaaid
urotheelcelcarcinoom van de urinewegen
na eerdere platinum bevattende
chemotherapie.’
Voorzitter de Wit is specialist op het
gebied van chemotherapie en is in die
hoedanigheid een gewild spreker op
(inter)nationale congressen. Zo sprak
hij op de jaarlijkse donateursdag van
ProstaatKankerStichting.nl afgelopen
oktober over de inzetbaarheid van
nieuwe middelen bij castratieresistente
prostaatkanker. ‘Hard bewijs op grond
waarvan we een optimale volgorde in
de behandeling van castratieresistent
prostaatcarcinoom kunnen opstellen,
ontbreekt op dit moment helaas nog.
De praktijk- en studieervaring tot dusver,
suggereert voorzichtig dat de keuze mede
moet worden gemaakt op individuele
patiëntenkenmerken, zoals de duur van
de respons op castratietherapie, de
Gleason-score en de performancestatus
van de patiënt. Abiraterone lijkt vooral
geschikt te zijn voor patiënten met
een lage Gleason-score en een lange
respons op castratietherapie. De taxanen
docetaxel en cabazitaxel lijken juist het
meest effectief bij patiënten met een
hoge Gleason-score – 7 tot 10 – en zijn
afhankelijk van de duur van de respons op
androgeendeprivatietherapie.

Geïnteresseerd in de ontwikkelingen
binnen DUOS? Schrijf u geheel vrijblijvend
in op de nieuwsbrief via
www.stichtingduos.nl

Informatieavond prostaatkanker in
het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft
› Fotografie l JMWB Fotografie, www.martinbonte.nl
Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft
organiseerde op 30 september in samenwerking met ProstaatKankerStichting.nl een
informatieavond. De volgende onderwerpen
kwamen aan bod: wat zijn de eerste signalen die kunnen wijzen op prostaatkanker, de
diagnostiek en de mogelijke behandelingen?
Daarnaast was er aandacht voor de
psychische en seksuele problemen na de
behandeling. De sprekers waren uroloog
John van der Hoeven, radiotherapeut
Yoka Kusumanto, triageverpleegkundigen
Karin van Breemen en Anja Ladenberg en
regiovertegenwoordiger Gerard Kok.
De avond was uitstekend bezocht, er waren
meer dan 100 mensen aanwezig.
De Triage Poli Urologie het Reinier de Graaf
Gasthuis bestaat vanaf 1 oktober 2008 en heeft
naar men zegt een geheel uniek concept binnen
Nederland op urologisch oncologisch gebied.
Daarom willen wij in dit verslag niet verder
ingaan op de zeer gedetailleerde en duidelijke
presentaties van de uroloog en radiotherapeut
maar de beschrijving van dit concept door de
triage verpleegkundigen integraal overnemen.
Karin van Breemen heeft een enorme ervaring
op urologisch oncologisch gebied en
Anja Ladenberg in urologische oncologische
operaties en daarnaast is zij afgestudeerd als
psychologe.
Het doel van de Triage poli is het versnellen van
de doorlooptijd van het diagnostisch, behandel
en vervolgtraject voor urologische oncologische
patiënten.

Individuele begeleiding, voorlichting en zorg
tijdens het gehele traject en ook grote aandacht
voor psychosociale ondersteuning hierin. (...)
Nadruk binnen ons werk bij prostaatkanker
patiënten is om complete zorg aan te bieden.
Prostaatkanker is niet alleen lichamelijk, het
beïnvloedt ook het psychologische en sociale
welzijn van de patiënt. In ons werk vinden wij
erg belangrijk, de patiënten en hun partner van
goede duidelijke voorlichting en informatie
te voorzien omtrent de ziekte in het gehele
traject van diagnose, behandeling, herstel en
vervolgcontroles en de patiënt als een uniek
persoon te zien en te behandelen en ook uit te
leggen dat zijn prostaatkanker uniek is.
Daarnaast besteden wij grote aandacht aan
gedachten, gevoelens en emoties bij de
patiënten omdat de klap van de diagnose
prostaatkanker heel hard aankomt, de gevolgen
van de behandelingen zeer manonvriendelijk
zijn en dat prostaatkanker ook de relatie met de
partner kan beïnvloeden of veranderen.
Mannen die psychisch vastlopen kunnen direct
geholpen worden op onze poli aan de hand van
psychologische gesprekken. Daarnaast is er ook
veel aandacht voor prostaatkanker en seksualiteit
binnen onze poli. Ieder onderwerp kan hier
besproken worden en oplossingen worden
geboden. De drempel ligt voor de man en zijn
partner laag.(...)
Er waren goede gesprekken met patiënten en
hun partners. De organisatoren zijn van mening
dat gezien de grote behoefte aan duidelijke
informatie over prostaatkanker zo’n bijeenkomst
binnen afzienbare tijd opnieuw georganiseerd
kan worden.
Gerard Kok & Jan van der Kooi
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INFORMATIEAVOND
over
HORMONALE BEHANDELING
VAN PROSTAATKANKER
Op 22 oktober organiseerde Medisch Centrum Leeuwarden voor de ziekenhuizen Leeuwarden en Harlingen een voorlichtingsbijeenkomst over prostaatkanker, de hormonale therapie en de mogelijke behandelingen wanneer de
prostaatkanker niet meer hormoongevoelig is. Ongeveer 90 personen bezochten
deze avond. ProstaatKankerStichting.nl was aanwezig met een stand met voorlichtingsmateriaal.

Tenslotte besprak hij de chemotherapie
als laatste mogelijke behandeling. Al met
al een tamelijk technisch en specialistisch
verhaal. Na de voordracht waren er nog
een aantal vragenstellers, waarvan enkelen
redelijk ingevoerd leken in deze materie.

bezocht door een behoorlijk aantal
belangstellenden.
Na de pauze trad Nicoline van de Beek op
met haar theatervoorstelling “Theater van
het Gedeelde Leed”, speciaal gemaakt
voor mensen die te maken hebben met
prostaatkanker. Op humoristische en
soms ontroerende wijze voerde ze solo
een toneelstukje op over de perikelen
van de prostaatkankerpatient en de
mensen in zijn directe omgeving; vanaf
de diagnose, de gesprekken met al of
niet invoelende artsen, de communicatie
tussen de partners, de behandelingen
en de gevolgen. De moraal was dat het
vooral belangrijk is dat dat je samen met je
levenspartner allerlei keuzen moet maken
om de kanker periode op een goede
manier door te komen.

Tijdens de pauze konden de bezoekers
onder het genot van een kopje
koffie en een plak cake onderling
van gedachten wisselen. De stand
van ProstaatKankerStichting.nl werd

De avond werd afgesloten met een
uitstekend verzorgd hapje en drankje.
Uit de geanimeerde gesprekken kon
opgemaakt worden dat men deze avond
erg gewaardeerd had.

Uroloog dokter M.Lampe schetste in een
korte inleiding eerst het algemene verhaal
over de prostaat, de indeling van de
diverse stadia van deze vorm van kanker,
de risico-indeling en de behandelopties.
Het meest uitgebreid ging hij in op
de hormonale therapie en de werking
op zowel de tumor als op de patiënt.
Hij besteedde ook veel aandacht aan
chirurgische en chemische castratie;
de manier, de gevolgen en bijwerkingen
en de behandelingen daarvan.
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Patiënteninformatieavond
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein op 1 oktober 2013
In het auditorium van het St. Antonius ziekenhuis werd op 1 oktober 2013 een programma
aangeboden met als thema ‘Er is leven na
een prostaatkankeroperatie!’
Daar waren ruim 100 mannen bij aanwezig waarvan ergens in de afgelopen 3 jaar de prostaat is
verwijderd vanwege prostaatkanker. Nu kwamen
zij, veelal met hun partner, naar deze patiënteninformatieavond.
Er werd uitleg gegeven over de ziekte prostaatkanker, over de operatie en over de gevolgen
daarvan. Met name aan de plasklachten en
erectiestoornissen werd veel aandacht besteed,
net als aan de mogelijkheden om daar wat aan te
doen. Filmpjes van de operatie met de
Da Vinci robot en van ProstaatKankerStichting.nl
werden gepresenteerd.

Na de pauze werden (anoniem ingeleverde) vragen van patiënten behandeld door het team van
urologen, oncologieverpleegkundigen, continentieverpleegkundigen en bekkenbodemfysiotherapeuten, allen werkzaam rondom de zorg aan de
patiënt met prostaatkanker.
In een veilige en professionele setting gingen
patiënten en zorgverleners met elkaar in gesprek,
wat resulteerde in een geslaagde avond met
tevreden patiënten en hun partners die tijdens de
borrel na afloop nog wat ervaringen met elkaar
en met de aanwezige zorgprofessionals deelden.
De waardering die de 180 bezoekers aan deze
avond gaven, lag gemiddeld op een 8,3.
Bert Prijs
Assistent Regiovertegenwoordiger Gelderland
zuidwest

Verslag aanbieding
‘Een meedenkende patiënt
is een goedkope(re) patiënt
“Patiëntenparticipatie, een goede zaak.
We hadden het er net nog over in de fractievergadering!” aldus mevrouw Bouwmeester (PvdA).
“Wij hanteren de drie P’s: PvdA, Patiënt,
Participatie”, grapte ze vervolgens. Deze reactie
tekende de sfeer bij de uitreiking van het
Manifest “Een meedenkende patiënt is een
goedkope(re) patiënt”. De voorzitter van de
Vaste commissie Volksgezondheid Welzijn en
Sport Helma Neppérus (VVD) nam het manifest
in ontvangst. Naast bovengenoemde waren ook
de volgende zorgwoordvoerders aanwezig: de
heer Van Veen (VVD), mevrouw Dik-Faber (CU),
mevrouw Dijkstra (D66), de heer Van Gerven (SP)
en mevrouw Bruins-Slot (CDA).
Zij luisterden aandachtig naar de toelichting van
Hans Bart, directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland. Dat vijftig patiëntenorganisaties,
waaronder ProstaatKankerStichting.nl, die samen
meer dan één miljoen patiënten vertegenwoordigen, de handen ineen slaan maakte indruk.
Alida Noordzij kon door haar specifieke erva-

ringsverhaal
overtuigen hoe
de Bijniervereniging door een goed instructieprogramma
ernstige crises voorkomt. “Patiënten kunnen
aanreiken waar standaarden en richtlijnen aan
moeten voldoen. Zij staan dichtbij de patiënt met
hun specifieke aandoening. Zij zorgen dat het
Kwaliteitsinstituut het patiëntenperspectief echt
kan integreren. Dit verdient een betere facilitering en wij vragen u hier een oplossing voor te
vinden. Geen zak met geld maar wel concrete
mogelijkheden om de achterban te raadplegen
en bijvoorbeeld deel te nemen aan richtlijncommissies. Alleen dan is patiëntenparticipatie
reëel”, aldus Hans Bart.
Mevrouw Neppérus gaf de delegatie complimenten voor de gezamenlijkheid van dit initiatief.
Na afloop was er (korte) gelegenheid om met
Kamerleden na te praten. Conclusie: timing en
inhoud zijn uitstekend. Nu de politieke vertaling,
zodat het niet bij woorden alleen blijft.
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Als u de hele puzzel hebt opgelost, kunt u ook de onderste balk invullen.
Hier ontstaat dan een citaat van Hugo Claus, dat tevens de uiteindelijke oplossing vormt.
Onder de goede inzendingen verloot de redactie 3 exemplaren van het boek
“Het kookboek voor alle mannen” (en hun vrouwen), beschikbaar gesteld door
Poiesz Uitgevers bv, Koog aan de Zaan, te bestellen via www.soemer.nl.
De puzzel is beschikbaar gesteld door FNV veiligheid. Stuur uw oplossing van de
puzzel voor 1 februari naar:
ProstaatKankerStichting.nl
T.a.v. Redactie Nieuws, Postbus 443, 1400 AK Bussum
Of e-mail naar: redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl
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Prijswinnaars puzzel Nieuws nr. 8
K.W. van Leeuwen, Bergschenhoek, Harm Rienmeijer, Helmond en Aat de Leeuw van Weenen,
Dordrecht. De oplossing van de Nieuws puzzel nr. 8 luidde “Niet slecht is vaak goed genoeg”.
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Omschrijving
Horizontaal
1. geestelijke 8. dun stuk hout 10. windrichting
13. blank 15. jongensnaam 18. jongensnaam
21. loterijbriefje 22. schoonmaakgerei
24. tekeergaan 26. denderen 28. plus
29. belemmering 30. etenbereider 31. Boom
32. laagte 33. insect 34. prul 35. zangnoot
36. normbesef 38. bezinksel 40. officier
42. rund 43. zwarte stof 44. opstandje
45. Nederland 46. grappenmaker 47. sterkedrank 48. wig 49. baal 50. kastvakje 52. doen
kamperen 55. veronderstellen 58. zich beter
gaan gedragen 61. koude lekkernij 62. bovenste deel van het dak 64. zelfkant 65. drinkgerei
67. gemeen 68. bedorven 70. visgerei 71. file
72. plaats in Noord-Brabant 75. toevertrouwen
78. bepaald spel 81. eetgerei 83. rivier 84. ten
opzichte van 86 snelle loop 87. brillantine
89. lust 90. fris 92. regel 93. onderricht
94. sterkedrank 96. om een aalmoes vragen
98. met een lepel eten 101. internetadres van
de Nederlandse Antillen 102. schrijfgerei
103. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
104. roeipen 105. op die tijd 106. pennetje
107. voorzetsel 108. bouwkundig ingenieur
109. aanhalen 111. verstopt talgkliertje
113. opschrijven 115. eeuwig vuur 116. deel
van een schip 117. noot der redactie
118. kreet 119. Nationaal Instituut voor Radioomroep 120. Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars 121. gevangenis
122. plantengeslacht 123. uitgesneden stuk
vis of vlees 125. krioelen 128. niet zuiver in de
booglijn staan 131. geneigd 134. meisjesnaam
135. rond-reisje 137. vochtig 138. sporenplantje 140. lichte buiging 141. Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid 143. bijbelse figuur
144. neon 145. hachelijk 148. chef 151. plaats
in België 154. etensrestje 156. jongensnaam
157. deel van een boom 159. ja (Hebreeuws)
160. calorie 162. Rijksinstituut voor Natuurbeheer 163. snavel 165. hemellichaam
166. vrucht 167. tot rust komen 169. bepaald
dichtstukje 171. man van adel 174. niet even
175. schil 176. speelgoed 177. Amerikaans
auteur van griezelverhalen 178. Katholieke
Universiteit Nijmegen 179. vrouwelijk schaap
180. vaartuig 181. sine anno 182. dichterbij
komen 184. beiden 186. geliefde 188. met
onbekende bestemming 189. voederbak
190. zero 191. biljartstok 192. geheel de Uwe
193. Engelse titel 194. zotternij.

Verticaal
1. witte plek op het voorhoofd 2. atoom
3. heilige 4. bemanningvaan een vliegtuig
5. gereedschap 6. opgenomen geld 7. in zout
water leggen 8. pluk haar 9. reeds 10. pakken
11. bijbeldeel 12. opnieuw 13. bron
14. te 15. bouwstijl 16. openbaar vervoer
17. oud en lekker 18. ijzerhoudende grond
19. tarif normal 20. vette vloeistof 23. procesverbaal 24. insect 25. mannelijk schaap
26. laagte 27. register 29. sommen maken
31. regelen 33. een donatie geven 35. zeer
hard slaan 36. dwaas 37. ogenblik 38. van de
39. vruchtennat 40. aperitief 41. vooruitstekende punt van schaatsen 42. voertuig 43. een
bepaalde houding aannemen 45. met de nek
aankijken 47. beter 49. tronen 50. plakmiddel
51. kever 53. Gemeentelijk Energiebedrijf
54. naar aanleiding van 56. Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap 57. zandheuvel
59. ogenblik 60. rivier in Egypte 63. boeien
66. ijken 69. een handtekening zetten 73. jongensnaam 74. kloosterzuster 76. jongensnaam
77. Nederland 79. sterkedrank 80. teugje
82. lijden 85. eer bewijzen 88. van leer
gemaakt 91. verschaffen 93. doek 94. meisjesnaam 95. vrij op naam 96. uitroep 97. gibbon
98. literatuur 99. local area netwerk
100. lichaamsdeel 102. kleine steekjes stikken
104. rijtuigje op twee wielen 106. kaartspel
108. in onderpand geven 109. klein vertrek
110. Rijksdienst voor het Wegverkeer
111. militair 112. lichte slag 113. NoordBrabant 114. vis 115. haag 116. tafelen
118. het hijsen 120. verleiden 122. baal voor
bloem 123. vurig aanhanger 124. duivenkooi
126. moeder 127. bijwoord 129. geneesmiddel 130. Nederlandse Studentenraad
132. bovenhoek van een zeil 133. deel van de
hals 136. in een krantenkop zetten 139. mispunt 142. missie 146. Twentse Ondernemers
Sociëteit 147. zoon van Jakob 149. Nederlandse norm 150. tentoonstellingsgebouw in
Amsterdam 152. kolenemmer 153. ontkenning
155. instelling voor openbaar nut 158. dik
touw 161. opening in een deur 164. walm
166. veelkleurig 167. rustplaats 168. Noordse
zeegodin 169. tolboom 170. werkschuw
171. zeer lange tijd 172. oude munt 173. in de
buurt van 175. pagina 177. regenscherm
179. nakomelingschap 181. plaats in NoordBrabant 182. Engelse ontkenning 183. ruthenium 184. Archi Episcopus 185. uitroep van
afschuw 186. mijns inziens 187. astronomische
eenheid 188. titel.
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aardappelquiche
Zeer rijk aan
alliumgroenten.
Rijk aan
kruisbloemige
groenten, lycopeen,
seleen, vitamine D
en vitamine E
per portie:
409 kcal,
18,7 g vet,
4,9 g verzadigd vet
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Deze quiche is gemaakt van aardappeldeeg en dat is smaakvoller en veel minder
vet dan gewoon deeg. U kunt hem met
geroosterde of gebakken groenten maken.
Probeer eens verschillende groenten uit,
maar kies wel een paar beschermende
soorten uit.
Geef er een groene bladsalade bij.
voor 4-6 personen
Voor het aardappeldeeg
• 500 g aardappelen (witte en zoete
gemengd), geschild, gehakt
• 25 g olijfmargarine
• 55 g maïzena
Voor de vulling
• 1 eetlepel olijfolie
• 1 middelgrote ui, rood of wit
• 3 teentjes knoflook, gehakt
• 100 g broccoli, in kleine roosjes
• ½ rode peper, gehakt
• ½ middelgrote courgette, in plakjes
• 50 g diepvrieserwten
• 50 g diepvriesmaïs
• 100 g champignons, in plakjes
• 5 eieren, geklopt
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• 50 ml melk (sojamelk)
• zout en peper
• 1 eetlepel tomatenpuree
• 1 middelgrote tomaat, in plakjes
• blauwschimmelkaas (naar wens)
Verwarm de oven voor op 180 °C.
Kook de aardappelen circa 20 minuten of
tot ze gaar zijn. Giet af en pureer met de
olijfmargarine en maïzena.
Vet een quichevorm in en bekleed met het
pureemengsel. Bak 30 á 40 minuten in de
oven. Zet weg en laat minstens een uur
afkoelen om het deeg hard te laten worden.
(U kunt het deeg ook een dag van tevoren
bereiden.)
Verhit de olie in een koekenpan op matig
vuur en bak alle groenten behalve de
tomaat 5 minuten. Klop de eieren met de
melk, het zout en de peper.
Verdeel de tomatenpuree over het deeg,
vul de taart met de groenten en schenk het
eimengsel erover. Leg de plakjes tomaat
erover en naar wens hier en daar wat
blauwschimmelkaas. Zet nog 30 minuten
in de oven.

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 bankrekening
NL90INGB0006206109 t.n.v. ProstaatKankerStichting.nl te Utrecht.
Ondergetekende verleent hierbij éénmalige machtiging om van zijn/haar rekeningnummer

een bedrag van

schrijven.
Datum: 				Handtekening

Eenmalige automatische
afschrijving

(minimaal € 25,00) af te

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

Waarom zou je toch...
“Nooit iets gemerkt, hoe kan dit nu ineens zo maar gebeuren?” Vragen
waarop je nooit een gepast antwoord zult krijgen. Zo kom je er achter
dat er zaken kunnen voorvallen die geheel buiten je gezichts- en
aandachtsveld plaatsvinden. Het woord sluipmoordenaar doet dan
opgeld. Op dat moment pak je iedere strohalm beet en probeert zo
veel mogelijk steun te vinden om hetgeen je overkomt een plek te
geven en de gevolgen op een goede manier te doorstaan.

Iedereen die met prostaatkanker te maken krijgt,
patiënt en naasten,
kan achteraf niet anders
zeggen dan dat het
bericht, dat het inderdaad
zo is, inslaat als een bom.

ProstaatKankerStichting.nl is een organisatie die vaak ook op de
achtergrond werkt. Bestuur en vrijwilligers werken er in samenwerking
met artsen en het KWF hard aan de bruggen tussen patiënt en
geneeskunde te slaan. Er wordt veel overleg gevoerd, maar zeker
ook resultaat behaald, om zo de manier waarop artsen en verpleegkundigen met de ziekte prostaatkanker omgaan en de wijze waarop
patiënten worden benaderd steeds weer te kunnen verbeteren.
Nieuwe behandelingsmethoden worden besproken en daarover
vindt voorlichting plaats aan patiënten. Ondanks de meer dan
goede medische zorg, waar we intens blij mee mogen zijn, valt er
nog het nodige te verbeteren.
Als donateur van ProstaatKankerStichting.nl kunt u daar uw steentje
aan bijdragen. Door donateur te worden, of te blijven stelt u
ProstaatKankerStichting.nl in staat haar belangrijke werk met volle
kracht voort te zetten. Dat is hard nodig. Ik zou u in overweging
willen geven om, op het moment dat de acceptgiro weer in de bus
valt, de hiervoor genoemde argumenten mee te wegen.
Doe dat alstublieft, stelt u zich teweer tegen de sluipmoordenaar
die de naam Prostaatkanker draagt. Dus toch maar doen!!!

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

› Fotografie l Annaleen Louwes

Kiezen
bij
kanker
door Paul Kil en
Corine Koole
Stel: je voelt je redelijk gezond.
Keuze 1: doe ik mee aan een
screeningsonderzoek op kanker ?
Stel: je hebt kanker.
Keuze 2: laat ik mij wel of niet behandelen?
Keuze 3: welke van de mogelijke behandelingen?
Keuze 4: in welk ziekenhuis of kliniek?
Keuze 5: door welke arts?
Het boek is buitengewoon lezenswaardig, waar
het onderwerp van vele kanten wordt belicht.
Zozeer zelfs dat het – hoewel primair geschreven
voor patiënten - eigenlijk absoluut verplichte
kost zou moeten zijn voor werkelijk alle artsen,
specialisten en andere behandelaars.
Waarom?
Omdat in dit boek duidelijk wordt dat goede
keuzes slechts gemaakt kunnen worden op basis
van goede informatie. En ondanks alle internet
informatie, folders en patiëntenorganisaties
blijft het toch altijd primair de arts zelf die de
relevante informatie dient te verschaffen.
En helaas, vele artsen zijn ongetwijfeld pikeurs
in hun vakgebied, maar aanzienlijk minder
begaafd wanneer het gaat om kunnen (en willen)
communiceren. Zoals borstkankerchirurg
Ernest Luiten het in dit boek formuleert:
“Je kunt een aap leren opereren, maar niet
communiceren”.
“Kiezen bij kanker” behandelt vooral borstkanker
en prostaatkanker. Maar de suggesties erin zijn
ook voor andere vormen van kanker vrijwel
identiek toepasbaar. Het boek is opgebouwd

Vragen, vragen, vragen…...
om horendol van te worden?
Wat moeten wij patiënten nu met
al die vragen, ook al betreffen ze
ons zelf? Welnu, om ons te helpen
hebben Paul Kil en Corine Koole
samen daarover een heel helder
boek geschreven.

uit twee delen. In het eerste deel komt de
bevlogen uroloog/oncoloog Paul Kil zelf
aan het woord die beschrijft volgens welke
wetenschappelijk onderbouwde principes artsen
omgaan met de veelheid aan mogelijkheden en
te maken keuzes. Hij put daarbij ondermeer uit
zijn eigen praktijk.
Het tweede deel is geschreven door journaliste
Corine Koole die met bijzondere opmerkzaamheid
zowel artsen, onderzoekers als patiënten heeft
geïnterviewd om aan ons een breed palet te
tonen van wat er bij het verantwoord maken van
keuzes allemaal wel komt kijken.
Een van de interessante constateringen is dat
keuzehulpen, besliswijzers en patiëntenwijzers
niet als een automatische routeplanner gezien
mogen worden.
De patiënt is immers geen eenheidsworst. Zo zal
het voor veel personen waar een niet agressieve
tumor is vastgesteld raadzaam zijn om te kiezen
voor “niet behandelen”, maar voor het type
onzekere, snel in angst verkerende patiënt moet
je dan toch wellicht een andere keus maken.
Dit type patiënt lijdt meer door (voorlopig) niets
te doen, hij wordt namelijk zo onrustig van dat
“afwachten en steeds maar weer controleren”
dat zijn kwaliteit van leven er veel te sterk
onder lijdt.
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Opereer of bestraal die patiënt
dan maar liever.
Zo staan er vele interessante zaken
rond het maken van keuzes in het
boek. Van belang is ook, dat de
arts aan de patiënt alle te kiezen
mogelijkheden dient voor te
leggen en als dat maar even
kan de keuzes samen met de
patiënt dient te maken. Vanuit
zijn vakkennis mag de arts dan
leidend zijn bij het maken van
keuzes, maar de patiënt moet
het daar wel mee eens zijn
na eerst kennis te hebben

genomen van alle voor- maar ook nadelen
van een keuze, ook de nadelen op termijn.
Aan het slot van “Kiezen bij kanker”
wordt ook aandacht besteed aan het
mogelijk kiezen voor de dood. Een arts
wil bij voorkeur genezing bewerkstelligen,
maar als dat niet meer kan, of wanneer
een behandeling voor de patiënt teveel
nare bijverschijnselen met zich mee zou
brengen, dan kan en mag de patiënt kiezen
voor de dood. In dat stadium verandert de
rol van de arts van geneesheer in verzorger
met als taak zijn patiënt naar diens dood te
begeleiden met een minimum aan pijn en
andere overlast.

Tenslotte nogmaals, dit lezenswaardige
boek is verplichte kost voor alle
behandelaars. Het boek wordt uitgegeven
door Uitgeverij Bert Bakker (ISBN 978 90
351 38049).

Hieronder volgt nog een “naschrift” van Paul Kil en Corine Koole.
Het boek “Kiezen bij kanker`` blijkt gelukkig in een behoefte te voorzien.
Uit vele reacties hebben wij geleerd dat een duwtje in de rug, waarbij je uitgelegd krijgt
hoe je het beste een moeilijke keuze kunt maken, waardevol is. Ook ga je het gesprek met
je arts veel beter aan als je weet hoe je samen tot de beste behandelkeuze kunt komen.
Wel blijkt dat, nadat je de diagnose kanker te horen hebt gekregen, het uitermate lastig is
om alles goed gestructureerd op een rijtje te zeten. Dit boek moet dus eigenlijk al gelezen
worden, voordat je ziek bent en voordat je met de diagnose kanker geconfronteerd wordt.
Dus eigenlijk voordat je patiënt bent!
Wij hopen dat dit boek een breed lezerspubliek zal vinden omdat iedereen wel ergens in
zijn leven of zelf of bij een bekende of geliefde geconfronteerd wordt met dit onderwerp.

Oncologie
dagen

Tijdens de oncologiedagen voor verpleegkundigen op 19 en 20 november jl.
in de Reehorst in Ede was ProstaatKankerStichting.nl met een gloednieuwe
eigen stand aanwezig.Honderden oncologisch verpleegkundigen konden via
lezingen en workshops van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van
oncologische zorg kennis nemen. Enkele tientallen bedrijven die producten
ontwikkelen voor oncologische patiënten waren aanwezig met stands.

Ook patiëntenverenigingen aangesloten bij de NFK (Nederlandse Federatie Kankerpatiënten)
gaven met een stand blijk van belangstelling. Zij dichtten de oncologisch verpleegkundigen een
belangrijke rol toe in de zorg voor kankerpatiLinks Will Jansen die een belangstelënten. Zoals gemeld was ook ProstaatKankerlende heer wat uitlegt en rechts Bert
Holtkamp in gesprek met een dame.
Stichting.nl present, met een nieuwe stand. Daar
werden talrijke contacten gelegd met verpleegkundigen uit de urologisch-/oncologische sector.
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In het bijzonder was er veel aandacht en interesse in de zojuist verschenen kwaliteitscriteria
van ProstaatKankerStichting.nl
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voorlichtingsbijeenkomsten	 Waar	

Plaats	Datum	

Tijd

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten

Inloophuis De Eik

Eindhoven

2 januari 2014

14.00/16.00

Herhaling Publiekslezing

Amphia

Breda

7 januari 2014

19.00/21.15

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten

Inloophuis De Eik

Eindhoven

20 januari 2014

14.00/16.00

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten

Inloophuis Midden Brabant

Tilburg

23 januari 2014

13.30/15.30

Informatieavond over Prostaatkanker

Spaarne Ziekenhuis

Hoofddorp

4 februari 2014

19.30 /22.00

Voorlichtingsavond over Prostaatkanker

Martini Ziekenhuis

Groningen

5 februari 2014

19.00/22.00

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten

Inloophuis De Eik

Eindhoven

6 februari 2014

14.00/16.00

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten

Inloophuis De Eik

Eindhoven

17 februari 2014

14.00/16.00

Voorlichtingsavond over prostaatkanker

Wilhelmina Ziekenhuis

Assen

19 februari 2014

19.00/21.30

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten

Inloophuis De Eik

Eindhoven

6 maart 2014

14.00/16.00

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten

Inloophuis De Eik

Eindhoven

17 maart 2014

14.00/16.00

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten

Inloophuis Midden Brabant

Tilburg

27 maart 2014

13.30/15.30

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten

Inloophuis De Eik

Eindhoven

3 april 2014

14.00/16.00

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten

Inloophuis De Eik

Eindhoven

21 april 2014

14.00/16.00

Voorlichtingsavond over Prostaatkanker

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Dirksland

24 april 2014

18.30/22.00

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten

Inloophuis De Eik

Eindhoven

1 mei 2014

14.00/16.00

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten

Inloophuis De Eik

Eindhoven

19 mei 2014

14.00/16.00

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten

Inloophuis Midden Brabant

Tilburg

22 mei 2014

13.30/15.30

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten

Inloophuis Midden Brabant

Tilburg

24 juli 2014

13.30/15.30

Inloopmiddag voor Prostaatkankerpatiënten

Inloophuis Midden Brabant

Tilburg

25 september 2014

13.30/15.30

				
In voorbereiding				
Voorlichtingsbijeenkomst over prostaatkanker

Scheperziekenhuis

Emmen		

Voorlichtingsbijeenkomst over prostaatkanker

Ziekenhuis de Sionsberg

Dokkum		

Voorlichtingsbijeenkomst over prostaatkanker

Bethesda Ziekenhuis

Hoogeveen		

Voorlichtingsbijeenkomst over prostaatkanker

Refaja Ziekenhuis

Stadskanaal		

Voorlichtingsbijeenkomst over prostaatkanker

Diaconessen Ziekenhuis

Meppel		

Voorlichtingsbijeenkomst over prostaatkanker

Saxenburgh ziekenhuis

Hardenberg		

Voorlichtingsbijeenkomst over prostaatkanker

OZG Ziekenhuis

Delfzijl		

Harry Vissers

Jan Vader

Van zijn familie kregen wij het bericht dat
Harry op 23 oktober 2013 veel te vroeg is
overleden op 62 jarige leeftijd.
Na het strijdlustig en moedig dragen
van zijn ziekte, was deze uiteindelijk toch
sterker dan hijzelf.
Wij zijn Harry veel dank verschuldigd
voor zijn inzet als webmaster en
regiovertegenwoordiger.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen,
kleinkinderen en familie veel sterkte toe bij het
verwerken van dit grote verlies.

Met leedwezen hebben wij kennis genomenvan het
overlijden op 13 november 2013 van Jan Vader.
Jan was vanaf oktober 2010 actief voor Regiozaken
en met zijn hulp en steun zijn er vele succesvolle
voorlichtingsbijeenkomsten in ziekenhuizen
georganiseerd. Zijn rustige en toegewijde
benadering van mede patiënten maakte hem
een vertrouwenswaardig persoon en een goede
gesprekspartner. Ook was Jan betrokken bij het
lotgenotencontact. Onuitwisbaar zijn de talloze goede
herinneringen aan Jan. Veel sterkte voor de familie
en vrienden die hem, met ons, moeten missen.

Bestuur en vrijwilligers ProstaatKankerStichting.nl

Bestuur en vrijwilligers ProstaatKankerStichting.nl
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