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LOTGENOTENTELEFOON 

0800-9992222 
Maandag, woensdag, vrijdag 
van 10.00 - 12.30 uur, dinsdag 
en donderdag van 19.00 - 21.00 
uur. Ook via e-mail: lotgenoot@
prostaatkankerstichting.nl. 
Naast een grote informatiebank 
waarin alles wat rechtstreeks of 
zijdelings met prostaatkanker 
te maken heeft zijn ruim 
25 vrijwilligers bereid hun 
specifieke ervaringen te 
delen met lotgenoten. 
Onder hen 3 partners voor 
partneraangelegenheden. 
Indien de 0800 lijn langdurig 
in gesprek is en u belt met 
nummerherkenning wordt 
u zo spoedig mogelijk 
teruggebeld.ProstaatKankerStichting.nl 

ProstaatKankerStichting.nl (PKS) wil er zijn om 
mannen die geraakt zijn door prostaatkanker te 
vinden en te verbinden, ze te informeren en samen 
de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten 
te verbeteren
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De vakantieperiode nadert en de 
zomereditie van het kwartaalmagazine 
Nieuws ligt voor u. Eén van de 
hoogtepunten van dit jaar is het gastheer-
schap dat ProstaatKankerStichting.nl (PKS) 
heeft mogen vervullen tijdens de General 
Assembly van Europa UOMO, onze 
Europese zusterorganisatie. Aan bestuurslid 
Will Jansen is gevraagd zich kandidaat te 
stellen voor de board van Europa UOMO, 
waarmee hij PKS op Europees niveau zal 
vertegenwoordigen. Dit jaar maakte onze 
jaarlijkse donateursdag onderdeel uit van 
dit Europese congres. Elders in dit nummer 
blikken wij terug op deze dag.  

Ontwikkelingen
Ook in ons land staan de ontwikkelingen 
niet stil. PKS weet een steeds grotere 
stempel te drukken op de belangen voor 
de patiënt bij de nieuwste ontwikkelingen 
in onderzoek naar en behandeling van 
prostaatkanker. Een van onze speerpunten 
voor komende jaren is het onderzoek naar 
nieuwe screeningsmethoden. 
PKS is vooralsnog geen voorstander van 
een breed bevolkingsonderzoek. Echter, 
naar aanleiding van recente resultaten van 
een Europees wetenschappelijk onderzoek 
(ERSPC) onder 200.000 mannen, staat 
PKS op punt dit standpunt eventueel te 
wijzigen. We zijn hoopvol gestemd dat 
screening onder mannen in de leeftijd 
van 55-59 jaar tot 300 sterfgevallen 
per jaar kan voorkomen met aanzienlijk 
behoud van kwaliteit van leven. PKS zal de 
ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.   

Er wordt op diverse plekken in het 
land gesproken over meer centralisatie 
van prostaatkankerzorg met landelijke 
normen en een daarbij behorende 
herziening van protocollen. PKS heeft 
hierbij inbreng vanuit het patiëntbelang 
met als doel kwaliteitsverbetering in de 
prostaatkankerzorg op het gebied van 
diagnostiek, behandeladvies en (na)
behandeling. 

PKS werkt aan een nieuwe website, in 
de nabije toekomst voorzien van een 
poll waarmee u gevraagd wordt om als 
donateur van PKS aan te geven wat u 
zelf belangrijk vindt aangaande goede 
prostaatkankerzorg? 

Organisatie
Voor al dit PKS werk is uw steun hard nodig. 
Heeft u uw donatie inmiddels overgemaakt, 
dan wil ik u via deze weg hiervoor hartelijk 
danken. Mocht dit nog niet het geval zijn, 
dan vraag ik u vriendelijk dit zo spoedig 
mogelijk alsnog te doen. 

De koepel van kankerpatiëntenorganisaties 
NFK (voorheen Patiëntenkoepel 
Levenmetkanker) heeft  een nieuwe leider. 
Arja Broenland is sinds oktober 2015 
aan de koepel verbonden als interim 
directeur en is per 1 juli 2016 benoemd als 
directeur-bestuurder. NFK zit momenteel 
in een omvangrijk herinrichtingsproces 
waarbij de nadruk nog meer op de 
belangenbehartiging van kankerpatiënten 
zal komen te liggen. 

Helaas hebben wij vanwege 
gezondheidsredenen afscheid moeten 
nemen van Hans Blok als vicevoorzitter. 
Het bestuur dankt hem hartelijk voor 
zijn grote inzet. Fred Fontijn heeft zich 
inmiddels kandidaat gesteld voor de rol van 
vicevoorzitter en zijn officiële benoeming 
staat op de agenda. Het bestuur heet Fred 
van harte welkom en wenst hem veel succes 
toe in zijn functie.  

Voor nu wens ik u allen een hele goede  
vakantie toe.

Kees van den Berg
Voorzitter

Kees van den Berg
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 Wim Nak

Wie voor het eerst hoort dat hij 
prostaatkanker heeft zou het liefst 
willen dat de dokter alle kwaadaardige 
tumorcellen uit zijn prostaat onschadelijk 
maakt. Zo snel mogelijk, dan kan de 
kanker niet meer groeien. Maar dan wel 
graag zonder de hele prostaat eruit te 
halen of dood te bestralen. We noemen 
dat een primaire therapie met focale 
behandeling. Daar zijn er een paar van, 
maar of ze van de grond komen? Een 
van die therapieën is de cryoablatie. Wij 
schreven daarover in Nieuws van maart 
2013, maar hoe staat het daar nu mee?

Radboudumc Nijmegen
Drs. Joyce Bomers, technisch 
geneeskundige op de afdeling Radiologie, 
zegt daarover: ‘Wij passen cryoablatie 
in principe alleen maar toe als salvage 
behandeling voor mannen waarbij de 
prostaatkanker is teruggekomen na 
eerdere bestraling en niet als primaire 
behandeling. Jaarlijks voeren we bij 
20-30 patiënten cryoablatie uit. Het 
unieke van deze behandeling is dat 
wij deze doen in de MRI-scanner en 
alleen de tumor behandelen en niet 
de hele prostaat. Met de MRI beelden 
kunnen we de prostaat, de tumor en de 
omliggende structuren zoals de plasbuis, 
de zenuwbundel en de endeldarm goed 
in beeld brengen. Daardoor kunnen 
de cryonaalden heel gericht geplaatst 
worden en tijdens het vriezen kunnen we 
de ijsbal vanuit alle richtingen in beeld 
brengen. Op deze manier kunnen we 

de tumor heel nauwkeurig behandelen 
zonder het gezonde weefsel eromheen 
te beschadigen. De kans op complicaties 
is hierdoor kleiner. Binnenkort zullen de 
resultaten van de eerste veertig patiënten 
gepubliceerd worden. Van al die patiënten 
is minimaal 1 jaar follow-up na behandeling 
met cryoablatie bekend.

Als primaire focale behandeling kennen 
we in Nijmegen ook de laserablatie, die 
tot nu toe nog uitsluitend in studieverband 
uitgevoerd wordt. Patiënten die hiervoor 
in aanmerking komen zijn mannen met een 
Gleason score ≤7, PSA ≤20, stadium 
≤ T2b. Verder moet de tumor zichtbaar 
zijn op een MRI scan en minstens 1 cm van 
de neurovasculaire bundel af liggen. Ook 
laserablatie wordt uitgevoerd terwijl de 
patiënt in de MRI-scanner ligt, zodat de 
tumor precies in beeld gebracht wordt 

Hoever is de 
cryo – behandeling 
tegenwoordig?

Alleen 

de tumor 

behandelen 

en niet de 

hele prostaat

Drs. Joyce Bomers, afdeling Radiologie 
Radboudumc Nijmegen

Deze 

behandeling 

kan onder 

lokale 

verdoving 

uitgevoerd 

worden
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en heel gericht behandeld kan worden. 
Tijdens de laserablatie wordt de 
temperatuur van het omliggende weefsel 
goed in de gaten gehouden, zodat er 
verder zo min mogelijk schade optreedt. 
Het grote voordeel van deze behandeling is 
dat deze onder lokale verdoving uitgevoerd 
kan worden en patiënten dezelfde dag 
weer naar huis kunnen.’

St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/
Nieuwegein
Dr. P.L.M. Vijverberg, oncologisch uroloog 
meldt het volgende: ’Voor niertumoren 
wordt cryo wel primair toegepast, niet voor 
prostaatkanker. Tussen 2007 en 2015 is cryo 
toegepast voor secundaire behandeling, 
maar staat nu on hold’.

Waarom gestopt in 2015? ‘Om twee 
redenen, a) omdat focale HDR brachy 
(ontwikkeld in het UMC Utrecht) voor een 
aantal patiënten een goed alternatief biedt 
met veel minder bijwerkingen en b) de 
salvage behandeling met cryo waarbij de 
gehele prostaat werd behandeld was wel 
effectief, maar kende veel bijwerkingen, 
soms ernstige mictieklachten, necrose van 
weefsel en verlies van seksuele functies. 
Wij overwegen focale cryotherapie met 
behulp van de TRUS/MRI fusie techniek  

te gaan toepassen, met heel gerichte 
plaatsing van de naalden’.
‘De lange termijn resultaten van salvage 
cryo bij patiënten waarbij de behandeling 
direct succesvol verliep zijn goed. 
Bij ongeveer 30-50% van de patiënten 
wordt genezing bereikt, maar met de 
huidige stand van de techniek soms 
gepaard gaande met ernstige morbiditeit.
Dank zij betere beeldvorming en computer 
technologie zal het mogelijk worden 
om met een gerichte vorm van energie 
slechts de tumor uit te schakelen met zo 
min mogelijk schade aan het omringende 
weefsel. Maar zover zijn we nog niet. 
En welke techniek daarvoor het meest 
geschikt is, dat zal nog moeten blijken uit 
alle onderzoeken die er nu gaande zijn’.

UMCG Groningen
Professor dr. Igle J. de Jong vertelt: ‘Sinds 
2007 passen wij cryo toe, ook 1 of 2 keer 
per jaar als primaire behandeling. Tot 2015 
alleen wanneer andere behandelingen 
vanwege bijkomende ziekte problemen 
niet in aanmerking kwamen, maar sindsdien 
toch ook een enkele keer bij mannen van 
minstens 70 jaar met een solitaire tumor 
met lage tot middelmatige agressiviteit, 
die uitdrukkelijk zelf verzochten een cryo 
ablatie uit te voeren als eerste behandeling. 
Al deze primair behandelde patiënten 
worden sindsdien gevolgd en vertonen 
geen recidief.

Met zo min 

mogelijk 

schade aan het 

omringende 

weefsel

Dr. P.L.M. Vijverberg , ’Voor niertumoren wordt cryo 
wel primair toegepast, niet voor prostaatkanker’.

Prof.dr. Igle J. de Jong, UMCG Groningen, ‘Sinds 
2007 passen wij cryo toe, ook 1 of 2 keer per jaar 
als primaire behandeling’.
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Als salvage behandeling worden er 
10-15 patiënten per jaar behandeld met 
cryoablatie na recidief indien zij daar op 
basis van de 11C-choline PET/CT voor in 
aanmerking komen. Begin januari hebben 
wij op de ASCO GU 2016 (American 
Society of Clinical Oncology Genitourinary 
Cancers Symposium) de resultaten van onze 
salvage cryoablaties gepresenteerd. Bij 1/3 
van de kandidaten werd vanwege tekenen 
van metastasen afgezien van cryoablatie. 
Bij sommige anderen werd slechts een deel 
van de prostaat met cryoablatie behandeld 
of ook wel uitgeweken naar HIFU. Wanneer 
wel cryoablatie werd uitgevoerd, dan bleek 
er in 18% van de gevallen sprake van non 
respons. Bij 47% van de mannen zijn er na 
gemiddeld 4 jaar geen tekenen van een 
recidief. Dat resultaat is vergelijkbaar met 
het resultaat van radiotherapie als salvage 
behandeling.’

Gevraagd naar zijn mening over de 
toekomst van cryo antwoordt professor 
De Jong: ‘Het is van groot belang dat 
nieuwe urologische behandelingen en/of 
chirurgische technieken in Nederland beter 
worden geïnitieerd, dat nieuwe studies in 
gezamenlijk overleg worden gecoördineerd 
en dat studiegegevens gezamenlijk worden 
geanalyseerd. Dat gebeurt heden ten dage 
nog te weinig.

Gezien de toenemende beeld gestuurde 
diagnostiek lijkt het logisch om ook beeld 
gestuurde primaire behandeling in het 
management van prostaatkanker op te 
gaan nemen ten behoeve van daarvoor 
in aanmerking komende mannen. PSA 
zal daarna minder belangrijk zijn omdat 
het grootste deel van de prostaat dan 
onbehandeld blijft. Cryoablatie zal straks 
een van de 
technieken 
zijn voor 
primaire 
behandeling, 
evenals nu 
voor kleine 
niertumoren 
reeds het 
geval is. De 
cryotechniek 
is technisch voor uitvoering door urologen 

zeer geschikt. In de toekomst zal op basis 
van de tumor karakteristieken gekozen 
kunnen worden tussen de diverse dan 
beschikbare focale therapieën.’

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) 
Nijmegen
CWZ is als eerste in Nederland in 2006 
begonnen met cryoablatie. Dr. Vergunst, 
uroloog, zegt daarover: ‘Aanvankelijk werd 
cryo als primaire behandeling ingezet, 
tegenwoordig hoofdzakelijk als salvage 
behandeling. De meeste patiënten die 
eerder radiotherapie hebben ondergaan, 

maar bij wie de kanker terugkeert 
(recidief), komen wel in aanmerking voor 
salvage cryochirurgie. Ruwweg 35-50% 
daarvan kunnen hierdoor alsnog van de 
prostaatkanker genezen. Niet meer, want 
vaak is er sprake van op dat moment nog 
niet zichtbare uitzaaiingen, waar men later 
toch last van krijgt. Naar verwachting wordt 
de selectie van wel voor cryo geschikte 
patiënten beter nu men ook de PSMA scan 
kan uitvoeren.’

Bij 47% van de 
mannen zijn er na 
gemiddeld 4 jaar 
geen tekenen van 

een recidief

Dr. Vergunst, CWZ Nijmegen, ‘Aanvankelijk werd cryo als 
primaire behandeling ingezet, tegenwoordig hoofdzakelijk 
als salvage behandeling’.

Ruwweg 

35-50% 

kunnen 
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kanker 

genezen
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Wat is de reden dat cryo als primaire 
therapie nu nog slechts incidenteel wordt 
toegepast? 
Dr. Vergunst: ‘We hebben ongeveer 25 
patiënten primair behandeld. Oncologisch 
was dat een succes. Bovendien kwam 
incontinentie vrijwel niet voor. Maar helaas 
hielden de meesten er wel een erectiele 
disfunctie aan over. Met het beschikbaar 
komen van meer verfijnde technieken 
om prostaatkanker te lokaliseren (MRI-
echo fusie biopsie techniek) ligt focale 
behandeling van prostaatkanker in het 
verschiet. Daarbij zullen nadelen als het 
ontstaan van erectiestoornissen naar 
verwachting veel minder een probleem zijn.

In 2016 wordt in onze kliniek een nieuw 
cryo apparaat in gebruik genomen, waar 
meer selectief kan worden bevroren 
(iedere naald afzonderlijk kan worden 
geactiveerd in plaats van groepen van 
naalden nu). Met die machine kunnen we 

uitstekend de focale primaire therapie gaan 
toepassen. Voor focale therapie zullen wel 
protocollen moeten worden opgesteld, 
waarbij aansluiting zal worden gezocht met 
internationale initiatieven.’

Wordt de cryo behandeling vergoed?
Dr. Vergunst: ‘Vanaf 2006 zijn alle cryo 
behandelingen in het CWZ vergoed door 
de zorgverzekeraars. Dat zou een voordeel 
kunnen zijn voor cryo in vergelijking 
met andere focale therapieën om in de 
toekomst sneller geaccepteerd te worden 
als reguliere focale behandeling. Immers 
‘concurrenten’ als HIFU, laser, HD brachy, 
e.d. worden niet altijd of niet volledig 
vergoed. Dat een focale behandeling 
uiteindelijk als geschikte primaire 
behandeling in de richtlijn zal worden 
opgenomen, daarvan ben ik overtuigd. 
Het is slechts een kwestie van tijd en meer 
ervaring opdoen.’  n

Vanaf 2006 

zijn alle cryo 

behandelingen 

in het CWZ 

vergoed door 

de zorg-

verzekeraars

Persoonlijke noot van de auteur
Het is jammer dat primaire focale therapie in het wereldje van prostaatkanker zo’n 
ondergeschoven kindje lijkt te blijven. Bij bijv. borstkanker is dat beter gelukt. Wellicht 
moeten we ons er als patiënt ook sterker voor maken.

Veel van onze lezers hebben al een primaire behandeling achter de rug, dus die hebben 
er niet zozeer nog belang bij. Maar mensen die in Active Surveillance zitten zouden er eens 
over na moeten denken. Om de paar jaar biopten nemen is ook geen pretje. Vooral nieuw 
gediagnosticeerde patiënten zouden er belang bij kunnen hebben, maar die lezen dit blad 
(nog) niet. Dus als je in je omgeving kandidaten tegenkomt, maak ze erop attent s.v.p.

Naast de in dit artikel genoemde cryo en laser kennen we als focale behandeling ook de 
HIFU. Daarover berichtten wij uitgebreid in Nieuws van juni 2014. Mogelijk komt er ook nog 
een in de toekomst bruikbare primair therapie voort uit de ontwikkeling van brachy, die 
steeds verder in de richting van een eenmalige doelgerichte bestraling gaat.

Wanneer wij als patiënt het nut en belang van een primaire focale therapie onderschrijven, 
dan zullen wij er echt zelf als patiënt iets aan moeten doen. Immers, veel urologen 
hebben niet de neiging zich buiten gebaande, reeds bewezen, paden te begeven. En hoe 
begrijpelijk ook, dat is een rem op de vooruitgang.

In het vorige nummer van NIEUWS stond een artikel met als titel ‘Stress bij Active 
Surveillance valt mee’. In dat artikel viel ook te lezen dat binnen 18 maanden al bijna de 
helft van de mannen die aan het onderzoek deelnamen alsnog een prostaatverwijdering of 
-bestraling hadden ondergaan. Met een goede focale therapie was wellicht behoud van de 
prostaat mogelijk geweest…



Veel mensen in Nederland verliezen wel eens 
urine. Er wordt over 0,5 - 4 miljoen gesproken, 
afhankelijk van de definitie die men voor 
urineverlies hanteert. Ik denk dat de werkelijke 
cijfers eerder hoger liggen dan lager. Waarom? 
Omdat veel mensen zich ervoor schamen.
En een druppeltje, ach dat is in de ogen van 
menigeen geen urineverlies. Het is mijn eigen 
schuld, ik had gewoon eerder naar het toilet 
moeten gaan. Zo erg is het niet.

Nou neem van mij aan, wellicht is het ‘nog’ 
niet erg, maar het is vaak wel een begin. Een 
aanwijzing dat - wanneer u er niks aan zou 
doen - dat u dan wel degelijk in de loop van 
tijd wel in de groep mensen met ‘de definitie 
urineverlies’ valt.

En dan

Wanneer uw klachten wel erger geworden zijn, 
dan kunt u hulp krijgen. U kunt kiezen tussen 
fysiotherapeuten die de bekkenbodem als 
aandachtsgebied hebben en geregistreerde 
bekkenfysiotherapeuten. Het verschil is dat 
de eersten alleen ‘uitwendig’ mogen handelen 
en de geregistreerden ook ‘inwendig’. En 
wanneer mensen horen wat het INWENDIG 
onderzoek inhoudt, dan slaat de aarzeling 
toe. Het blijkt dat dit één van de grootste 
drempels vormt, waardoor mensen een bezoek 
aan mijn collega’s en mij uitstellen. Een aantal 
jaren uitstel komt veel voor.

De mogelijkheden van het nieuwe apparaat 
‘The PELVIC Trainer’ klinken velen dan ook 
als muziek in de oren. Het behandelt niet 
INWENDIG, of met andere woorden: u hoeft 
NIET uit de kleren, NIET met de billen bloot.

Mij is gevraagd wat ik ervan vind.
Zelf heb ik nog niet met dit apparaat 
gewerkt. Maar na de uitleg op YouTube denk 
ik zeker dat het een goed hulpmiddel kan 
zijn. De beelden op het scherm, die u laten 
zien wat uw bekkenbodem op dat moment 
doet, zorgen ervoor dat u niet alleen via de 
zenuwen voelt, maar ook ziet wat er gebeurt 
en daardoor gemakkelijker uw bekkenbodem 
kunt trainen. In de behandeling kan het 
apparaat daarom goed van pas komen.

En wat betreft het onderzoek: dat kan 
gedeeltelijk ook worden gedaan met The 
Pelvic Trainer. Echter over de mogelijkheden 
van het onderzoek naar bijvoorbeeld links-
rechts verschillen, naar de verschillende 
lagen- pijnpunten, naar triggerpoints heb ik 
niks kunnen vinden. Daarvoor lijkt mij het 
inwendige onderzoek nog steeds de beste 
optie.

Mijn conclusie: The Pelvic Trainer kan zeker 
worden ingezet in het onderzoek en de 
behandeling van iemand met urineverlies. Wel 
denk ik dat het nog steeds wenselijk is, om 
wanneer dat mogelijk is toch een inwendig 
onderzoek te doen, aangezien we dan een zo 
volledig mogelijk beeld krijgen en minder kans 
hebben om dingen over het hoofd te zien.
Voor een goed behandelplan is goed 
onderzoek noodzakelijk! 

U laat toch ook uw been niet zes weken in het 
gips zetten zonder dat er eerst een foto is 
gemaakt, toch? n

‘U gaat toch ook 
niet zonder foto 
in het gips’

Josine Buiter is bekkenfysiotherapeut 
en heeft haar praktijk in Meppel

9
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In het vorige NIEUWS magazine 
beschreef ik waarom ik me had 
ingeschreven voor Alpe d’HuZes en wat 
alle voorbereidingen al in ons (team De 
Ballen) los maakten. We hebben met zijn 
drieën 6 maanden intensief getraind, 
de heuvels in Limburg bedwongen, 
de Veluwezoom gefietst. Ik ben als 
Amsterdammer vaak naar de Big Spotters 
Hill bij Schiphol en Het Kopje van 
Bloemendaal geweest om te trainen. Wat 
was onze conditie goed!

Sinds april is mijn 
PSA weer aan het 
stijgen, en de pijn in mijn bekken enorm 
toegenomen. De pijn komt voornamelijk 
door twee nieuwe uitzaaiingen in mijn 
bekken en heiligbeen, die niet reageren 
op de enzalutamide. Al mijn andere 
uitzaaiingen blijven redelijk stabiel. Ik heb 
in mei eenmalig een hoge dosis bestraling 
gekregen om de pijn te verminderen, maar 
dat werkte niet. Ik slik nu behoorlijk veel 
oxycodon (een pijnstiller) en mijn conditie 

Alpe d’HuZes

De Ballen klaar voor de trainingstocht op woensdag 1 juni
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en kracht zijn de afgelopen weken achteruit 
gehold. Half mei nam ik het besluit om de 
berg niet twee maar slechts één keer te 
bedwingen, maar wat ben ik blij dat ik naar 
die berg toe kon. Want wat was het een 
ongelooflijk mooie week.

Ik doe een onmogelijke poging om van dit 
geweldige evenement een klein verslag te 
doen. 

Woensdag 1 juni was de dag, waarop alle 
vrijwilligers de berg op mogen fietsen 
(Alpe d’HuZus) en de berg net als 
donderdag afgezet is voor Nederlands 
autoverkeer. ‘s Ochtends had ik om 10.00 
uur mijn interview met het Algemeen 
Dagblad via Skype. Ik was tijdens het 
interview in opperste concentratie en had 
niet door dat mijn teammaten, die ook bij 
mij in het appartement waren, een paar 
zware momenten hadden. Het gesprek 
liep lekker, nu maar afwachten hoe het 
donderdag in de krant zou komen. Na 
het interview kwam de fotograaf van de 
organisatie naar ons appartement om wat 
kiekjes te schieten. Was leuk, ik moest tot 
drie keer toe met de fiets een stukje de 
berg omhoog alvorens de juiste foto erop 
stond. De chauffeur van de fotograaf had 
ook prostaatkanker en had diep respect 
voor ons drieën. Toen de rust weergekeerd 
was gingen we met zijn drieën een klein 
stukje de berg op fietsen, om het gevoel 
te krijgen. Het fietsen ging soepel, ik had 
haast geen twijfel meer, ik ga het morgen 
redden! Helaas viel Albert in de afdaling 
doordat zijn ketting eraf liep en tussen zijn 
spaken en zijn bladen kwam. Hij werd goed 
verzorgd, maar het was hoogst twijfelachtig 
of hij morgen met een scheurtje in zijn 
polskapsel de berg zou kunnen beklimmen. 
Wat had Albert een pijn en wat vielen 
er veel tranen van emotie. Zes maanden 
trainen; voor niets?

Hup focus verzetten en op zoek naar een 
fietsenmaker, zeven spaken vervangen, 
ketting repareren en derailleur opnieuw 
afstellen. Alles gelukt en rond een uur of 
15.00 naar de camping waar onze familie 
en supporters verbleven om gezamenlijk 
te eten. Gedurende de avond werd het 
overduidelijk dat Albert morgen niet zou 

kunnen afdalen, hij had geen kracht in zijn 
hand en zou dus niet kunnen remmen wat 
gedurende 20 minuten constant nodig 
is. We besloten om de fiets van Albert 
beneden in het dal te laten en dat Albert 
‘s ochtends met een ‘Motard’ zou afdalen.

Op donderdag 2 juni, de dag die al sinds 
november in mijn hersens gegrift staat, 
ging ik om 4 uur in de ochtend 
naar het parcours om de bikkels 
te zien fietsen en sommige te 
zien afdalen. Wat was het donker, 
wat was het mistig, je zag nog 
geen 15 meter voor ogen. 
Voor iedere bocht stond er een 
vrijwilliger die naar de fietsers 
riep: ‘over 100 meter scherpe 
bocht naar links/rechts’. Wat 
geweldig georganiseerd, wat een enorme 
inzet van al die duizenden vrijwilligers. 

Opgeven is 
(g)een optie. 

Als je ooit de mogelijkheid hebt om 
aanwezig te zijn bij Alpe d’HuZes, als 

deelnemer, vrijwilliger of supporter, DOE 
DAT! De warmte, saamhorigheid en liefde 

is geweldig. Ik wens iedereen zo een 
ervaring toe

Met Bas hollend 
over de finish 
(zijn tweede finish)

Mijn conditie en 
kracht zijn de 
afgelopen weken 
achteruit gehold
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Nog even naar bed en om 8.30 uur aan 
de afdaling begonnen met Bas, Albert 
was reeds met de Motard naar beneden 
gebracht. Op de camping stond iedereen 
klaar en we vertrokken met zijn allen naar 
de start. Ik met een groot vraagteken in 
mijn hoofd, ‘Ga ik dit halen? Gaat Albert 
dit halen?’. Na 100 meter klimmen stond 
er een supermooi opschrift op de weg 
gekalkt; ‘De Ballen Knallen’. Vanaf toen wist 
ik het zeker, we gaan dit halen! Rustig aan 
gedaan en genoten van elke bocht, van alle 
muziek, van die duizenden supporters, van 
iedereen. In bocht zeven werd ik van de 
weg geplukt voor een spontaan interview 
voor de regionale omroepen. Ik weet niet 
exact wat ik heb gezegd, maar zoiets in de 
trend van: ‘Alpe d’HuZes is een paradijs op 
aarde, iedereen staat voor elkaar klaar, er 
is zoveel liefde, kon dat in Nederland ook 
maar zo zijn’. 

Na bocht zeven op naar bocht zes, daar 
stond een kaarsje voor mij klaar. Wat 
een mooie tekst. Ik heb hem met tranen 

in mijn ogen 
voorgelezen. 
Zo lief, wat gaf 
mij dat weer 
spirit om de 
rest in één keer 
naar boven te 
fietsen. Ik wilde 
bij mijn gezin 
zijn! Soepeltjes 
op naar de 
finish, ik heb 
de hele tocht 
niet gezweet, 
geen pijn 
gevoeld, mijn 
hartslag is niet 
boven de 120 
geweest en ik 

had het sneller en misschien wel twee keer 
kunnen doen. Maar één keer was al zo 
mooi! Wat er boven aan de finish gebeurt 
is onbeschrijfelijk. Wat ben ik trots op mijn 
gezin, wat hou ik van ze en wat hou ik van 
al onze supporters.

Bas ging op voor zijn tweede beklimming 
en ik had een interview met de regionale 
omroepen. Wat was dat interview leuk en 
het werd afgesloten met een drankje van 

de organisatie want ik was ‘de man van de 
dag’! De vlaggetjes bij de finish bekeken, 
waarvan er een aantal persoonlijk voor ons 
waren. Bij de tweede finish van Bas holde ik 
met hem mee over de streep.

Het was een geweldige week! Het is zo 
ongelooflijk goed georganiseerd. 
De hele week is een paradijs op aarde! 
Wat een liefde, wat een warmte, wat een 
saamhorigheid en wat een kanjers van 
vrijwilligers.

Ik zou zo graag volgend jaar weer 
meefietsen!

Donderdag negen juni heb ik een consult 
met mijn radiotherapeut om te bespreken 
of een tweede hoge dosis bestraling zin 
zou kunnen hebben om mijn constante pijn 
te verlichten. Maar ook Albert had pijn, zijn 
pols bleek bij thuiskomst gebroken. n

Blog: rdeboer67.wordpress.com

Sacha (mijn dochter) 
die de tekst op het 

wegdek schildert op 
woensdag avond

Met Albert na afloop van onze finish en het interview 
voor de regionale omroepen een biertje drinken op 
2 juni

Gesprekje met een Franse bewoonster van 
Huez: ‘Alle Fransen die op de berg wonen 

houden van Alpe d’HuZes en die Nederlanders, 
die voor zo’n mooi doel fietsen. Er staan van die 
maffe, verklede supporters, het is elk jaar weer 
een feestje voor ons. De eerste jaren was het 

een beetje lastig dat de berg werd afgezet voor 
verkeer, maar nu houdt iedereen op de berg er 

rekening mee. De kinderen gaan op deze dagen 
ook op de fiets naar school. Het hele evenement 
doet iets met ons, maakt ons ook sportiever en 
bewuster van het leven. De Nederlanders eten 

te veel ‘Gouda’ kaas, die op je tanden plakt 
waardoor de Nederlanders altijd lachen. ‘

‘Alpe d’HuZes 
is een paradijs 
op aarde
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 Chris Laarakker

Univé Zorg heeft voor de 17e keer de 
Univé Paludanus Prijs uitgereikt. Dit is een 
stimuleringsprijs van € 15.000,- voor een 
instelling, organisatie of persoon die met een 
uniek en innovatief zorgproject een zichtbare 
bijdrage levert aan de verbetering van de 
zorgkwaliteit. De patiënt en cliënt staan hierbij 
centraal.

Veel initiatieven op zorggebied zijn voor 
buitenstaanders en zelfs voor insiders nauwelijks 
zichtbaar. Univé Zorg wil daar met de Univé 
Paludanus Prijs verandering in brengen. De 
Paludanus Prijs moet zorgprojecten een platform 
bieden voor naamsbekendheid en groei. Van de 
100 inzendingen werden er drie genomineerd.

Genomineerden 
Genomineerd voor de Univé Paludanus Prijs 2015:

1. Delft City Shuttle - GGZ Delfland 
Het project bestaat uit een vorm van taxidienst 
in Delft welk wordt uitgevoerd door mensen met 
psychiatrische problemen.

2. Samen Kiezen - Elisabeth-TweeSteden 
Ziekenhuis. 
Twee online keuzehulpen voor prostaatkanker 
en borstkanker van uroloog Paul Kil en 
borstkankerchirurg Patricia Jansen van het 
Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis te Tilburg helpen 
de patiënt om tezamen met zijn behandelaar tot 
de beste behandelingskeuze te komen. 
Bij de ontwikkeling van deze online keuzehulp 
prostaatkanker is ook de PKS betrokken geweest. 
Deze keuzehulp is nu beschikbaar voor alle 
patiënten en kan door de uroloog tijdens het 
spreekuur uitgereikt worden wanneer er over 

de behandeling gesproken wordt en een keuze 
gemaakt dient te worden.

3. Centralisatie Nachtzorg - GGZ Eindhoven. 
Een project om tot een efficiëntere inzet van 
personeel in de nachtzorg te komen.

Winnaar: ‘Delft City Shuttle’ van GGZ Delfland
Ook ProstaatKankerStichting.nl feliciteert winnaar 
GGZ Delfland met het project ‘Delft City Shuttle’.
Zij wonnen een geldbedrag van € 15.000,-, een 
film over hun project, een onderscheiding en de 
eeuwige roem.
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en GGZ 
Eindhoven wonnen een film over hun project en 
een onderscheiding.

Jury Univé Paludanus Prijs
De jury bestaat uit:
• Pia Dijkstra, voorzitter (lid Tweede Kamer D66 

en woordvoerder gezondheidszorg)
• mw. drs. M. van der Starre (directeur NVZ 

vereniging van ziekenhuizen)
• prof.dr. R.M. Lapré (oud-voorzitter NVZD en 

em.hoogleraar Gezondheidszorgbeleid en 
economie)

• prof. G. van Montfort (Voorzitter Actiz, 
Hoogleraar Universiteit Twente Technology en 
Medische ontwikkeling)

• Ir. P.M. van Rooij (directeur GGZ Nederland)

We zijn verheugd dat het keuzehulp project van 
dr. Paul Kil en dr. Patricia Jansen genomineerd 
werd: dit geeft extra aandacht voor het feit dat de 
patiënt betere behandelkeuzes maakt als hij bij de 
besluitvorming betrokken wordt. Meer aandacht 
voor de voorkeuren van de patiënt zal leiden tot 
betere zorg.

Om met de voorzitter van de jury Pia Dijkstra te 
spreken: ‘Uit de ruim 100 inzendingen, springen 
de drie genomineerde  projecten er uit, omdat ze 
een bijdrage leveren aan tastbare verbeteringen 
die patiënten zélf kunnen ervaren.’ Hier zal iedere 
patiënt voordeel van kunnen hebben. n

Univé Paludanus Prijs 2015

Dr. Patricia 
Jansen en 
Dr,. Paul Kil 
hun keuzehulp 
project 
werd ook 
genomineerd

De jury heeft aandacht voor de voordracht van de genomineerden

Foto’s: Menno Ringnalda
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Erover praten;
het blijft lastig

 Huib van Santen

Ik kom heel veel mensen tegen in 
mijn dagelijks werk en dan vertel ik 
tijdens een gesprek vaak over mijn 
voorzitterschap bij Stichting Blue Ribbon. 
Je ziet mannen dan wat verkrampt naar 
mij kijken en gelukkig kan ik hen dan 
berichten dat ik geen prostaatkanker 
heb. Iedereen reageert natuurlijk 
opgelucht, want het is echt een nare en 
bedreigende ziekte.

Iedereen kent wel iemand in zijn of haar 
omgeving met prostaatkanker. Zo’n 
gesprek opent veel reacties, zoals: ‘Wat 
goed dat Blue Ribbon er is’ of ‘ik ken 
iemand uit mijn voetbalteam of Rotary 
die ook prostaatkanker heeft’. De meeste 
oudere mannen melden mij ook nog dat 
zij zich om de twee jaar laten testen en ik 
beaam natuurlijk nut en noodzaak van deze 
tweejaarlijkse controle. Maar de jongere 
mannen schakelen vaak snel over op een 
ander onderwerp.

Tijdens de 50+ beurs dit jaar in Utrecht 
stonden wij gezamenlijk met onze collega’s 
van ProstaatKankerStichting.nl in een 
stand. Honderden echtparen liepen voorbij 
met gezichten richting stands met minder 
confronterende doelen. Heel lastig dus 
om toch met zo’n echtpaar in gesprek 
te komen. Maar waar mannen sneller 
doorlopen, hebben de vrouwen vaak meer  
behoefte aan het uitwisselen van informatie 

en ook vooral aan het delen van emotie. 
Opvallend openhartige verhalen met veel 
leed, onzekerheid en verdriet, maar ook 
over optimisme, kansen en genezing. Wat 
ik zo geweldig vind is te ervaren hoe open 
mensen zijn en hoe ze hun ervaringen 
willen delen, ook al is en blijft de drempel 
hoog om erover te praten.

Prostaatkanker bespreekbaar maken
Blue Ribbon streeft ernaar dat iedereen 
weet dat de prostaat bestaat en dat je er 
heel veel ellende door kan krijgen als je er 
niet tijdig bij bent. Blue Ribbon probeert 
op eigentijdse wijze mensen te raken en 
het onderwerp bespreekbaar te maken. 
Wij zijn nu in de voorbereiding om alle 
sportclubs in Nederland te benaderen om 
Blue Ribbon te steunen en prostaatkanker 
bespreekbaar te maken. Prostaatkanker 
moet uit de taboesfeer, want zolang het 
nauwelijks bespreekbaar is blijven er 
slachtoffers vallen. Jaarlijks sterven zo’n 
2.000 mannen vaak onnodig vanwege een 
te late diagnose.
 
De missie van Blue Ribbon is duidelijk, nu 
nog de erkenning. n
 

Steun Blue Ribbon om prostaatkanker 
bespreekbaar te maken
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Neem deel aan een autorally van hoge kwaliteit 
en mooie auto’s in de omgeving van Zutphen.

De Achterhoek is één van de mooiste gebieden 
van ons land. De ochtendetappe voert u naar 
de omgeving van Apeldoorn. U komt in Voorst 
en Klarenbeek en dorpjes daar in de buurt. 
Na de lunch in Doesburg gaat u in 
noordoostelijke richting en komt door 
buitengebieden nabij Almen, Harfsen en Joppe. 

Equipes kunnen zich inschrijven in de 
Sportklasse, voor ervaren deelnemers, of in de 
Tourklasse. Deze laatste is voor minder ervaren 
equipes of beginnende deelnemers.

Er kan worden deelgenomen met bijzondere 
auto’s, klassiekers, cabrio’s en sportscars. Het 
bouwjaar is niet relevant. Uiteraard dient de 
auto, indien van toepassing, APK-goedgekeurd 
te zijn en vanzelfsprekend minimaal 
verzekerd volgens de Wet Aansprakelijkheid 
Motorvoertuigen. 

De eerste editie van deze rally is te gast bij hotel 
‘s Gravenhof in Zutphen. 
Culinair is het allemaal ook dik in orde, zodat 
u weet dat u ook op dát punt niks tekort zult 
komen.

Schrijf u in voor deze unieke rally en ondersteun 
Blue Ribbon! www.blueribbonrally.nl

Inschrijving en Inschrijfgeld
De Blue Ribbon Rally kent twee vormen van 
inschrijving:
- een persoonlijke inschrijving: het inschrijfgeld       
- per equipe bedraagt € 375,-;
- een zakelijke inschrijving; daar zijn weer twee 

mogelijkheden:
1. € 500,- inclusief een advertentie op 

A5-formaat (148 x 210 mm) in alle route- en 
uitlegboeken;

2. € 750,- inclusief een advertentie op 
A4-formaat (296 x 210 mm) in alle route- en 
uitlegboeken.

Wat is bij de inschrijving inbegrepen?
- een ontvangst met koffie/thee en 

koekspecialiteit
- een rallytas met rallyschilden voor op de 

auto, stickers en promotiematerialen 
- routeboeken
- een duidelijke uitleg in een uitlegboek
- een goed verzorgde complete lunch 
- een borrel met bubbels en happen na afloop 
- van de tweede etappe
- een walking diner met zorg samengesteld 
- door de keukenbrigade van hotel 
- ‘s Gravenhof
- alle dranken vanaf de finish: fris, bier, wijn,
- koffie, thee, water
- leuke prijzen voor veel deelnemers in beide
- klassen
- een enthousiast gepresenteerde veiling 

van desgewenst door u zelf ingebrachte 
en meegebrachte veilingstukken en 
dienstverlening in natura; hierover wordt 
u in de loop van de tijd door ons separaat 
geïnformeerd. n

Meer info: r.jans@hanzenstedenrally.nl
Info@blueribbon.nl

Zaterdag 3 September 2016
Start/finisch locatie: 
Hotel ‘s Gravenhof – Zutphen

Georganiseerd door Stichting Classic Rally Adventures in samenwerking 
met ProstaatKankerStichting.nl en Stichting Blue Ribbon
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 Wim Nak

In de vorige nummers van NIEUWS 
schreven wij over de PSMA-PET scan 
als nieuwe en betere diagnose hulp bij 
vooral castratie resistente prostaatkanker 
patiënten (de CRPC groep). En over 
de nog nieuwere mogelijkheid om de 
PSMA techniek te combineren met 
Lutetium-177, zodat de kankercellen niet 
alleen worden opgespoord, maar ook 
vernietigd. Een nieuwe therapie dus.

Onze voormalige penningmeester, Karel 
Gooren, is zo’n CRPC patiënt. Hij bleek 
buitengewoon belangstellend naar deze 
nieuwe therapie vorm en is in goed overleg 
met zijn behandelaars naar Heidelberg 
gegaan, het Europese centrum voor 
dit type behandelingen en heeft daar 
inmiddels als Nederlandse pionier zijn 
eerste behandelingen ondergaan. Hij deelt 
zijn kennis en ervaring met een werkgroep 
binnen de PKS, maar hij is ook graag bereid 
om er in NIEUWS verslag van te doen, 
opdat mogelijke lotgenoten op de hoogte 
zijn van zijn pionierswerk en daar voordeel 
van zouden kunnen ondervinden.
Onderstaand doet hij zijn relaas. In 
chronologische volgorde, dat leest 

gemakkelijker want er zullen vast nog wel 
een of meer vervolgen op gaan volgen.

Eerst even voorstellen
Sinds 2006 heb ik prostaatkanker. Ik ben 
geopereerd in Brussel in 2007. De kanker 
is helaas weer langzaam teruggekomen 
vanaf 2008 met uitzaaiingen vooral in de 
botten. De hele wervelkolom is aangetast 
en op de laatste scan lijken mijn ribben wel 
gatenkaas. Ik ben inmiddels 71 en wil graag 
nog zo lang mogelijk in redelijke kwaliteit 
van het leven genieten. Radiotherapie, 
hormoontherapieën, gevolgd door 
Docetaxel hebben maar tijdelijk gewerkt. 
De Docetaxel leidde tot zoveel neuropathie 
dat Cabazitaxel als vervolgbehandeling 
voor mij niet haalbaar is. Toch wil ik me 
beter voelen. Met een PSA van 2.600, een 
AF (Alkalische Fosfatase) van 425 en bot 

Nucleaire geneeskunde, 
reddingsboei bij CRPC?

Op de laatste 

scan lijken 

mijn ribben 

wel gatenkaas

Op de behandeltafel

Het aantekenboek is van grote waarde



pijn staat mijn kwaliteit van leven nogal 
onder druk.

En toen vernam ik van de nieuwste nucleaire 
Lutetium-PSMA therapieën. Zou dat iets 
voor mij zijn? Vermoedelijk wel. Na veel 
studeren en in overleg met behandelaars 
heb ik de stap gezet om mij te melden 
in Heidelberg, waar men voorop loopt 
met deze nucleaire therapieën, om te 
onderzoeken of het voor mij zinvol is me 
daar te laten behandelen.

Kennismaking in Heidelberg - 27 januari 
2016
Feitelijk ben ik voor de reguliere 
behandelingen in Nijmegen bij 
Prof. Gerritsen uitbehandeld. 
In samenspraak met hem is er contact met 
Heidelberg opgenomen i.v.m. de ervaringen 
daar met nieuwe PSMA therapieën, met de 
afspraak dat de regie over mijn behandeling 
in Nijmegen blijft. Dergelijke radio-isotopen 
behandelingen zijn overigens ook in 
Nederland al langer bekend (o.a. Erasmus 
Rotterdam) en in Belgie (Jules Bordet 
Brussel) maar dan voornamelijk voor de 
behandeling van Neuro Endocriene Tumoren 
(NET). *)

Eind januari 2016 had ik, vergezeld door 
mijn echtgenote en begeleid door nucleair 
geneeskundige Dr. Marcel Janssen uit 
Nijmegen, een kennismaking en intake 
gesprek met Prof. Dr. med. Uwe Haberkorn 
in de Universitätsklinik Heidelberg, 
Abteilung Nuklearmedizin.

Vooraf was 
in Nijmegen 
een Gallium-
PSMA-PET scan 
gemaakt, welke 
samen met 
de ingevulde 
uitgebreide 
anamnese 
en de laatste 

lab waardes uitgebreid besproken 
werden. De scan toonde een verergerde, 
totaal aangetaste wervelkolom aan en 
de skeletmetastasen waren ook enorm 
toegenomen. Ook was er op de scans 
inmiddels een tweetal forse lymfemetastasen 

plus een verdachte 
afwijking in de rechter 
nier te zien.
In Heidelberg 
worden twee PSMA-
behandelingen 
aangeboden. Met Lutetium-177-PSMA (beta 
straling) of met Actinium-225-PSMA (alpha 
straling). Alpha straling dringt minder ver 
door, met name tot de cel zelf, terwijl beta 
straling maximaal enkele millimeters ver 
doordringt en daardoor meer nevenschade 
zal veroorzaken. Daarentegen kunnen 
sommige bijwerkingen van Actinium-PSMA 
ernstiger van aard zijn door de kracht van 
de alpha straling. Vanwege de hoge PSA 
waarde, de uitgebreidheid van de ziekte en 
het snelle toenemen was Prof. Haberkorn 
stellig in zijn advies dat het Actinium-PSMA 
zou moeten worden. Gezien mijn urgente 
status werd meteen een plaats vrijgemaakt 
voor de eerstvolgende behandelingssessie 
op 12 Februari, nog geen twee weken later.

Tijdens de intake is ook uitgebreid 
gesproken over de te verwachten 
bijwerkingen. Meer dan bij Lutetium-PSMA 
wordt bij Actinium-PSMA smaakverlies en 
een droge mond door beschadiging van 
de speekselklieren verwacht. Dit komt 
doordat de speekselklieren ook heel veel 
PSMA opnemen. Om dit effect mogelijk 
iets te dempen is er een experimentele 
behandelingsmogelijkheid gestart, 
waarbij de afvoergangetjes van de grote 
speekselklieren worden gespoeld met 
cortisonen. Om resultaat te boeken moet 
daarmee al bij de eerste Actinimum-PSMA 
behandeling begonnen worden en ik doe 
dat dus ook.

Aansluitend kreeg ik een indicatieve offerte 
van circa € 6.000,-- . Zowel Prof. Gerritsen 
als ik zelf hebben vooraf aanvragen bij de 
verzekeringsmaatschappij gedaan, maar 
mijn verzekering gaat niet vergoeden. 
Overigens vergoeden enkele Duitse 
ziektekostenverzekeraars deze behandeling 
al wel.

Wat was er tot dan toe bij anderen 
gebeurd in Heidelberg?
Ongeveer 200 patiënten zouden volgens 
Prof. Haberkorn en Dr. C. Kratochwil reeds 

De 
skelet-
metastasen 
waren ook 
enorm

17

De klok tikt door, 
ook in de kliniek

Ook is 
uitgebreid 
gesproken 
over de te 
verwachten 

bijwerkingen
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met Lutetium-PSMA behandeld zijn en een 
20-tal met Actinium-PSMA. Men is 
erg optimistisch over de in mijn geval te 
verwachten werking. Ook het verplegend 
personeel laat zich in deze vorm uit. 
Professor Haberkorn vertelde dat bij 
Lutetium-PSMA 75% en bij Actinium-PSMA 
90% van zijn patiënten prima reageert 
op deze therapie. Normaliter plant men 
drie behandelingen per patiënt. Er zijn 
patiënten die over een langere periode al 
zes behandelingen gehad hebben.

Men vertelde dat de Actinium-PSMA 
behandeling wereldwijd op slechts 
twee plaatsen (Heidelberg en New York) 
plaatsvindt. In Heidelberg komen voor de 
beide behandelingen patiënten vanuit heel 
Europa en nog wat andere werelddelen. 
Men verzamelt alle input van deze 
experimentele studiebehandelingen, om 
aansluitend te kunnen publiceren. Maar 
zover is het nog niet in Duitsland. 

De eerste behandeling - 12 februari 2016
Eerst moest ik me bij het 
International Office melden, waar een 
Behandlungsvertrag en nog wat andere 
paperassen getekend moesten worden. 
Aansluitend bloedonderzoek (nulmetingen 
van alle belangrijke waardes). Toen naar 
een eenpersoonskamer met op een 
geïsoleerde afdeling een uitgebreid intake 
gesprek met de behandelende artsen 
Dr. C. Kratochwil en Dr. Rathke. Alle 
waardes waren okay en na een uur 
koeling van het hoofd (ook bedoeld om 
de speekselklieren te beschermen) heb 
ik aansluitend de Actinium-225-PSMA 
(activiteit 6,4 MBq) ontvangen in een 
infuus. 1 uur na de toediening is een 
controle Bremsstrahlen-GK (controle 
scan) gemaakt waarop de juiste landing 
van de alphastraling in het lichaam 
zichtbaar is. Met de medicatie, vier dagen 
maagbeschermer en 5 mg dexametason, 
was het prettig om na twee dagen op een 

geïsoleerde kamer weer in de buitenlucht 
te staan. 

Een maand na de eerste behandeling
Volgens protocol moeten elke 14 dagen 
de relevante bloedwaarden (leukocyten 
etc.) aan Heidelberg doorgegeven worden 
en om de maand de PSA, AF, Creatinine, 
Calcium etc. De in Heidelberg gewekte 
verwachting klopt en mijn PSA is in een 
maand van 2600 naar 720 gedaald en 
de AF van 425 naar 368. Voorwaar een 
veelbelovend resultaat voor deze nieuwe 
experimentele therapie. Ook mijn conditie 
ging snel in opgaande richting en de 
pijnen in rug, wervels etc. waren praktisch 
verdwenen.

Prof. Gerritsen coördineert mijn 
gehele aanpak en dossier. Hij is zeer 
geïnteresseerd in alle ervaringen met 
deze experimentele therapie. Ik begreep 
van hem dat er teamoverleg is opgestart 
met o.a. Maastricht, Rotterdam, Utrecht, 
Groningen, Amsterdam en Nieuwegein 
om deze therapie mogelijk in de 
toekomst ook in Nederland aan te kunnen 
bieden. Uiteraard met het oogmerk 
om de behandeling in de richtlijnen 
opgenomen te krijgen zodat deze 
vergoed wordt. Er wordt over gesproken 
om met de meest actuele gegevens en 
eventuele nieuwe experimentele patiënt-
ervaringsdata een heraanvrage bij de 
verzekeringsmaatschappij in te dienen.

Ik heb de eerste afrekening van Heidelberg 
ontvangen, welke € 4.945,-- bedraagt 
(lager dus dan de indicatie van circa 
€ 6.000,--), dit is exclusief de 

Het operatiehemd reeds 
aangetrokken

In Heidelberg 

komen 

patiënten 

vanuit heel 

Europa
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Sialendoscopie, de behandeling ter 
bescherming van de speekselklieren, 
maar op zich zeker betaalbaarder dan 
diverse andere behandelingen zoals 
bijv. Cabazitaxel, waar ik i.v.m. forse 
neuropathie door de Docetaxel, niet voor 
kon kiezen.

De tweede behandeling - 6 april 2016
Voorafgaand eerst weer controle van 
het bloedbeeld. De uitslagen waren 
geen belemmering voor de geplande 
behandeling. PSA t.o.v. de vorige meting 
weer met 50 % afgenomen 
(van 2600 > 720 in 1 maand, de 2e maand 
naar 377). AF van 425 > 368 en nu naar 
265. Men is zeer tevreden.

Vervolgens eerst weer een Sialendoscopie 
met cortisonenspoeling om de 
speekselkieren te beschermen. Aansluitend 
een tweetal infusen van vier liter NaCl (om 
de nieren extra te beschermen) en na een 
uur hoofdkoeling  het tweede infuus met 
Actinium-225-PSMA (6,4 MBq).

Daarna een uitgebreid gesprek met 
Dr. Clemens Kratochwill, de rechterhand 
van Prof. Uwe Haberkorn. Ook hij is 
gespecialiseerd in de Actinium-PSMA 
behandeling. Ik had nog wat vragen 
voor hem uit Nederland meegekregen. 
Hij neemt alle tijd om mijn vragen te 
beantwoorden. Hieronder volgen enkele 
puntjes uit het besprokene.

Lutetium-177-PSMA (een beta straler). *)
Dit is de basistherapie waarvoor de 
meeste PK-patiënten naar deze nucleaire 
afdeling komen. Deze radionuclidetherapie 
kan de radioactieve straling met haar 
therapeutische werking direct op de met 
PSMA gemarkeerde tumorcellen richten. 
De reikwijdte van beta-straling is met 
0,7mm groter dan de doorsnede van de 
eigenlijke doelcel. Als gevolg daarvan is 
er gevaar voor beschadiging van gezonde 
omgevingscellen.

Actinium-225-PSMA ( een alpha straler). *)
Dat is een andere behandeling welke 
ingezet wordt voor PK-patiënten met 
zwaardere metastasering. Een alpha straler 
is een radioactief nuclide, dat geïoniseerde 

alfa-stralingsdelen uitzendt, welke vele 
malen groter zijn dan beta deeltjes. Door 
de grotere massa dringt alfa straling 
minder ver door, maximaal 0,1 mm, en dat 
is maar een paar cellen diep. Alfa-straling 
doodt de tumorcellen effectief en dat 
zonder het weefsel in de directe omgeving 
aan te tasten. Het nadeel is echter dat het 
ook effectief andere gezonde cellen doodt 
die ook goed PSMA opnemen, zoals vooral 
de speekselklieren.

De halfwaardetijd van Actinium-225 is tien 
dagen. De straling komt dus geleidelijk vrij 
en doet geleidelijk zijn werk. Na vijf weken 
resteert nog minder dan een tiende van de 
oorspronkelijke activiteit.

Capaciteit Heidelberg
Met Actinium kunnen gedurende een 
week per dag maximaal vier patiënten 
behandeld worden. Met Lutetium iets 
meer, maar dat hangt van de bezetting 
van de speciaal gefaciliteerde afdeling 
af. Men heeft hier acht geïsoleerde 
eenpersoons kamers ter beschikking welke 
ook voor schildklier patiënten gebruikt 
worden. Wereldwijd is de productie van 
Actinium-255 heel beperkt, Lutetium-177 is 
duidelijk beter beschikbaar

Recente ervaringen
Twee patiënten zijn niet meer voor een 
derde behandeling gevraagd terug te 
komen, omdat de resultaten na de eerste 
twee behandelingen dat rechtvaardigden.
De PSA was onmeetbaar geworden, 
de botpijnen waren sterk afgenomen 
en de zichtbare metastaseringen waren 19

Er is 
overleg 
opgestart 
om deze 
therapie 
ook in 
Nederland 
vergoed te 
krijgen

Karel Gooren en 
Dr. med. Cem Bulut
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2020

verdwenen plus de conditie weer sterk 
verbeterd.

Werkingstijd van de therapie
Men stelt hier dat bij 70 % van de met 
Lutetium-PSMA behandelde patiënten 
de PSA meteen sterk verminderde en na 
behandeling met Actinium-PSMA zelfs bij 
100 % van de deelnemers.
Natuurlijk interesseert ons de werkingstijd 
het meeste. Patiënten hebben in 
Heidelberg aangegeven dat deze na de 
eerste cyclus van drie behandelingen circa 
acht maanden is (zelden langer) en dat de 
werkingsduur na een tweede  cyclus circa 
zes maanden bedraagt.

Studieresultaten
Sprekende over studieresultaten en de 
openbare toegankelijkheid daarvan, stelde 
men dat het vooral om ‘compassionate use’ 
gaat. Men vertelde dat er over plm. vier 
maanden een review verwacht wordt van 
de resultaten van alle met Actinium-PSMA 
behandelde patiënten. De vraag is of deze 
meteen in de eerste verschijningsvorm 
geaccepteerd wordt, of dat er nog revisies 
op de inhoud nodig zijn.
Er zijn voor Lutetium-PSMA en Actinium-
PSMA geen fase drie gerandomiseerde 
studies gepland. Men vindt dat ethisch 
noch moreel kunnen, omdat er dan ook van 
een controlegroep sprake moet zijn die de 
middelen dus dan niet krijgen en die dus 
zeker geen extra overleving zullen hebben. 
Men wil de studieresultaten wel openbaar 
maken en delen met ons.

Diversen
De PSMA gebonden radiopharmaca wordt 
zowel via de nieren, als de lever en galblaas 

afgevoerd. Daarom moet je extra veel 
drinken tijdens de behandeling.
Het betreft geen genezende, maar 
palliatieve therapie. De tumorload wordt 
lager en er is minder pijn. Daardoor is 
er naast verlenging ook van een sterk 
verbeterde levenskwaliteit sprake.

De derde behandeling in juli 2016
Op 8 juli aanstaande is mijn derde 
behandeling gepland waarover ik dan nog 
een vervolgstukje zal aanleveren voor het 
volgende magazine. Bij sluiting van dit 
stukje (op 17 mei) dalen de belangrijke 
tumormarkers nog steeds (o.a. PSA 140 en 
AF 189). Mijn smaak en vochtbeleving heeft 
zich na beide behandelingen fors hersteld 
en schat ik op dit moment nog op 85%.
Dus tot zover gaat de behandeling zoals 
voorspeld, iets waar mijn echtgenote en ik 
niet echt op hadden durven rekenen. We 
genieten nog steeds van vele fijne dingen. 
Toen we 10 jaar geleden hoorden dat ik 
niet tot de gelukkigen behoorde waarbij 
de kanker niet terugkeert, had ik niet 
durven dromen dat we door alle nieuwe 
ontwikkelingen van de afgelopen jaren nog 
zoveel behandelopties aangeboden zouden 
krijgen. We zijn al door een aantal diepe 
dalen gegaan, maar met hulp van alle 
gespecialiseerde kennis en empathie om 
ons heen is het leven heel veel meer dan 
de moeite waard gebleven.

P.S.
Op onze website is speciaal voor 
belangstellenden ook een versie van 
dit verhaal te lezen met uitgebreidere 
medische details over de met *) gemerkte 
onderwerpen. n

Toediening van het middel via een infuus

Karel Gooren na de tweede behandeling

Tot zover gaat 
de behandeling 
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sterk verbeterd
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EENMALIGE AUTOMATISCHE 
AFSCHRIJVING

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

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

De eerste editie van het prostaatkankerlogboek dateert uit 2009. 
Al onze donateurs hebben hun exemplaar van het  logboek ooit gratis gekregen. 
Omdat zij toen al donateur waren of omdat zij het later werden.

Sindsdien is er veel veranderd op het gebied van 
prostaatkanker. Daarom heeft de PKS besloten om 
een grondige revisie van het logboek te verzorgen. 
Dit is inmiddels gelukt, onder leiding van Pieter 
van Zanten, destijds voorzitter van de PKS. Het 
nieuwe logboek (de 5e sterk gewijzigde herdruk) 
is nu verkrijgbaar. Onderdeel daarvan vormt een 
tabellenboekje, dat eenvoudig in de binnenzak kan 
worden meegenomen naar een volgend consult bij uw 
specialist. Nieuwe donateurs ontvangen dan voortaan het 
vernieuwde logboek.

Het kan zijn dat u zelf ook belangstelling 
heeft voor deze nieuwe editie van het 

logboek. Het bestuur hecht er waarde aan dat alle donateurs actueel 
geïnformeerd zijn over de ziekte en de behandeling daarvan. 
Om die reden heeft het besloten, dat bestaande donateurs het 
nieuwe logboek kunnen bestellen bij het secretariaat voor de speciale 
prijs (kostprijs) van slechts € 10,00 incl. verzendkosten. 
In de winkel gaat het boek € 22,00 kosten.

Besteladres: e-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl 

‘Het prostaatkankerlogboek 
sterk vernieuwd en verbeterd’

Naam     Voorletters         m/v*

Adres    

Postcode plaats

Telefoonnummer   E-mailadres

Geboortedatum   Beroep

Van ProstaatKankerStichting.nl gehoord via

Meldt zich aan als lotgenoot/donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige 
bijdrage geldt van minimaal €30,=. Graag de bijdrage overmaken op rekening 
NL90INGB0006206109 t.n.v. ProstaatKankerStichting.nl te Utrecht.

Ondergetekende verleent hierbij eenmalige machtiging om van zijn/haar IBAN 

nummer     een bedrag van   (minimaal € 30,00) 

af te schrijven.

Datum:     Handtekening

sterk 
ver-

nieuwd
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Antwoordnummer 4171
3500VB  UTRECHT

Postzegel niet 
nodig

Nalaten aan 
ProstaatKankerStichting.nl
Erfstelling
U vindt dat ProstaatKankerStichting.nl (PKS) heel belangrijk werk doet en wilt graag 
ook na uw leven de PKS steunen.
Naast uw familieleden kunt u in uw testament ook goede doelen zoals de PKS als 
(gedeeltelijk) erfgenaam benoemen. U kunt bijvoorbeeld bepalen in uw testament 
dat drie familieleden ieder 25 procent van uw nalatenschap ontvangen en dat de 
overige 25 procent van uw nalatenschap naar de PKS gaat. Dan ontvangt de PKS 
25 procent van de opbrengst van al uw bezittingen. Vrij van successierechten.

Legaat
Een andere optie is om een vast geldbedrag na te laten aan de PKS. U kunt 
dit regelen door een afspraak met uw notaris te maken. Uw notaris zal dan een 
beschikking opnemen in uw testament waarin staat dat na uw overlijden een 
bepaald geldbedrag toekomt aan de PKS. Zo’n beschikking noemt men en legaat. 
Omdat de PKS een goed doel is, is dit legaat vrij van successierechten.

De PKS steunen zonder het magazine te ontvangen
Enkele lezers vinden het ontvangen van het tijdschrift nogal confronterend, 
bijvoorbeeld omdat het lang geleden is dat zij ziek waren. Maar zij staan nog wel 
achter de doelstellingen van de PKS. Het is ook mogelijk om donateur van de PKS 
te zijn, zonder het tijdschrift te ontvangen.

U kunt dan ook een ander bedrag geven dan de minimumbijdrage van € 30,--. 
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat 
secretariaat@prostaatkankerstichting.nl. n

STEUN ONS EN WORD 
DONATEUR

Met de steun van donateurs kan 
ProstaatKankerStichting.nl zich 
nóg beter inzetten voor de belan-
gen van prostaatkankerpatiënten. 

Voor een minimale bijdrage van 
€ 30,00 per jaar word je donateur 
van de stichting en krijg je het 
Prostaatkankerlogboek. 

Vul de antwoordkaart in en stuur 
deze op (postzegel niet nodig)

ING Bankrekening nr. 
NL90INGB0006206109
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 Wim Nak

Eerst even iets uitleggen. Dit nummer van 
Nieuws verschijnt wat later dan gebruikelijk 
doordat de redactie dit verslag van de 
donateursdag op 17 juni graag nog wilde 
meenemen.

Waarom was deze donateursdag 
bijzonder? Omdat de PKS dit jaar 
gastheer was voor het tweedaagse 
UOMO congres, waarin Europese 
prostaatkanker patiënten organisaties uit 
23 landen elkaar ontmoeten. Dat congres 
vond plaats in Hoorn (Schouwburg het 
Park) en begon op vrijdagmorgen. 
De vrijdagmiddag was ingeruimd voor 
onze donateursdag en zaterdag was de 
slotdag van het UOMO congres.

Onze vrijdagmiddag was goed gevuld 
met boeiende voordrachten. Ook de zaal 
was goed gevuld. Het aandeel dames in 
de zaal leek met zo’n 40% wat hoger dan 
andere jaren. Voor de Europese gasten was 
er simultaan vertaling geregeld, zodat wij 
ons programma geheel in het Nederlands 
konden afwerken

PKS voorzitter Kees van den Berg 
sprak in zijn openingswoord over de 

vele ontwikkelingen die er op 
prostaatkanker gebied gaande zijn 
en de rol die de PKS daarin steeds 
nadrukkelijker vervult. Hij noemde 
ondermeer het vernieuwde logboek, 
de vernieuwde website en sloot 
af met de fraaie film die wij over 
prostaatkanker hebben gemaakt, 
voor deze gelegenheid speciaal in 
het Engels gesproken en Nederlands 
ondertiteld.

Vervolgens introduceerde hij 
Harm Kuipers, onze 
spreekstalmeester voor de middag. 
Harm stelde zich als patiënt voor. Sinds 
2010 prostaatkanker, sinds 
2011 ook nog slokdarmkanker. 
Destijds had hij niet gekozen voor de 
gebruikelijke slokdarm verwijdering,
maar voor een chemo behandeling. 
Achteraf is hij daar voor zijn 
prostaatkanker best blij mee, want 
sinds kort is vroege chemo voor CRPC 
de aanbevolen behandelwijze. En hij 
had die vanwege zijn slokdarm al gehad 
en daar dus voor zijn PK behandeling 
onbedoeld al van geprofiteerd. 
Hij noemde zichzelf een overlever, 
ondanks wat P & O (pijntjes en 
ongemakken).

BIJZONDERE 
DONATEURSDAG IN HOORN

Na binnenkomst laat een lunch zich goed smaken Kees van den Berg opent de 
middag en heet donateurs en 
genodigden welkom 

Harm Kuipers, een overlever, 
ondanks wat P & O (pijntjes en 
ongemakken)
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Keuzehulp bij CRPC
Onze eerste spreker was 
Dr. Paul Kil, uroloog uit Tilburg. Hij 
legde uit dat - anders dan in het 
verleden - de patiënt tegenwoordig 
echt wel wat te kiezen heeft. Er zijn 
vaak verschillende behandelopties en 
er moet beslist worden waarvoor men 
kiest. Een jaar of twee geleden is in 
Tilburg een keuzehulp gepresenteerd 
voor nieuwe patiënten (Red: zie Nieuws 
nr. 11 van juni 2014), maar nu is er ook 
een keuzehulp voor CRPC patiënten. 
Eveneens web based en met ruime 
inbreng van wat je zelf als patiënt 
belangrijk vindt, of juist niet.

Voor de keuze uit verdere 
behandelingen worden drie groepen 
onderscheiden. De eerste, de minst 
ernstige, kent wel weer opnieuw PSA 
stijging, maar verder geen klachten 
en ook geen op de botscan zichtbare 
uitzaaiingen. Groep 2 heeft ook (nog) 
geen klachten maar wel op de scan 
zichtbare uitzaaiingen en groep 3 heeft 
daar dan ook nog pijn bij. Elk van 
deze drie groepen behoeft medisch 
gezien een andere aanpak. In dezelfde 
volgorde : 1 afwachten, 2 aanvullende 
hormoontherapie en 3 chemo 
therapie tegelijk met aanvullende 
hormoontherapie.

Wat is de winst van dit project? Welnu, 
een patiënt die de keuzehulp gebruikt 
heeft, die blijkt vaak wel degelijk een 
eigen voorkeur te hebben. Een voorkeur 
die hem, met zijn zeer persoonlijke 
kenmerken, beter past dan de strikt 
medische voorkeur van de arts. In 
de praktijk blijkt de voorkeur van de 
patiënt vaker gevolgd te worden dan 
de voorkeur van de arts. De patiënt 
voelt zich daar prettiger bij en ook dat 
is onderdeel van iemands kwaliteit van 
leven.

Deze CRPC keuzehulp is nu beschikbaar 
in acht grote ziekenhuizen. Met 
verzekeraars wordt overleg gevoerd 
om te bereiken dat de keuzehulp CRPC 
straks door elke patiënt in Nederland via 
internet te downloaden zal zijn.

Nieuwe ontwikkelingen behandeling 
prostaatkanker
De volgende spreker, 
Prof. dr. Ronald de Wit, internist-
oncoloog Erasmus MC, begon zijn 
betoog nogal provocerend door zich 
hardop af te vragen of zo’n keuzehulp 
CRPC eigenlijk wel zinvol is. Het veld 
van behandelvoorkeuren ziet er immers 
elk halfjaar nogal 
anders uit. ‘Dan moet 
je die keuzehulp elke 
zes maanden gaan 
aanpassen’, zo zei hij. 
(Red: wel een beetje 
jammer dat de vorige 
spreker hier geen 
weerwoord meer op 
kon geven…...)

Hij vertelde dat 
er veel nieuwe 
ontwikkelingen zijn. De 
oude studies worden 
achterhaald door 
nieuwe. Desondanks 
ontbreekt er nog 
altijd veel hard bewijs 
wanneer het gaat om de 
inzet van middelen als 
abiraterone, enzalutamide, docetaxel en 
cabazitaxel. Hoewel er bij CRPC zeker 
overlevingswinst mee te bereiken is 
adviseert hij er niet onnodig snel mee 
te starten teneinde zolang mogelijk de 
bijwerkingen te ontwijken.

De te behalen overlevingswinst blijkt 
statistisch gezien groter te zijn naarmate 
de hormoon therapie langer gewerkt 
heeft. Maar ook dat kan voor iedere 
patiënt weer anders zijn, er zijn altijd 
uitzonderingen. En een gemiddeld 
te behalen levenswinst van bijv. vier 
maanden betekent dat die per patiënt 
kan uiteenlopen van slechts een paar 
weken tot nog vele jaren.

Het zou mooi zijn wanneer je aan bijv. 
bloed of genen van de patiënt zelf kon 
afleiden wat voor die patiënt de meest 
kansrijke behandeling is. De zoektocht 
naar geschikte bio markers gaat 
onverminderd voort. 

Dr. Paul Kil:
 ‘er moet beslist 
worden waarvoor 
men kiest’

Prof.dr. Roanald de Wit: 
‘De zoektocht naar 

geschikte bio markers gaat 
onverminderd voort’

Dr. Paul Kil 
‘Er zijn vaak 
verschillende 
behandel-
opties’
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Een voorbeeld: in het bloed kan de AR-V7 
worden opgespoord (androgeen receptor 
7). Heeft de patiënt die AR-V7, dan zullen 
abiraterone en enzalutamide weinig uithalen, 
daarentegen cabazitaxel juist weer wel. Ook 
andere vormen van bloedonderzoek, bijv. 
naar CTC’s (circulating tumor cells) kunnen 
van voorspellende waarde zijn bij het kiezen 
van de meest geschikte behandeling. Maar 
dergelijke typen ‘liquid biopsy’ zijn nogal 
prijzig en kunnen lang niet overal worden 
uitgevoerd omdat op veel plekken de kennis 
ontbreekt.

De bij DUOS aangesloten ziekenhuizen 
zullen later dit jaar gebruik kunnen gaan 
maken van Rotterdam als kenniscentrum 
voor bloedonderzoek. De uitslag wordt 
binnen 10 dagen doorgegeven. Aan het 
eind van zijn betoog wijst professor de Wit 
nog op de website van DUOS 
(www.stichtingduos.nl), want daarop draait 
ook een forum waar elke patiënt zijn eigen 
vraag kan stellen die dan door deskundige 
specialisten zal worden beantwoord.

Blue Ribbon
Pauline Huis vertoonde een film waarin 
Blue Ribbon oproept om meer aandacht 
te geven aan prostaatkanker. Een van de 
mannen die in de film gevraagd werd 
waarom het zo moeilijk was om over 
prostaatkanker te praten, die zei : ‘ja, het 
gaat wel over mijn kroonjuwelen hè!’
Ze kondigde aan dat Blue Ribbon om geld 
op te halen op 3 september een autorally 
organiseert en heel graag betrokken wil 
worden bij nieuwe acties. Voor wie iets 
dergelijks in gedachten heeft: meld je dan 
s.v.p. bij www.blueribbon.nl.

Pijn bij prostaatkanker
Erik van Muilekom MANP, 
verpleegkundig specialist AvL, begon 
zijn voordracht met een veelzeggend 
Delftsblauw tegeltje waarop zoiets 
stond als : Wie gezond is heeft wel 
1.000 wensen, wie pijn heeft die heeft 
maar 1 wens.

Hij verschafte een overzicht van wat 
er in de verschillende behandelfasen van 
prostaatkanker zoal voor pijn kan zorgen 
en wat daar eventueel aan te doen is.
Het is altijd van groot belang om eerst 
goed te onderzoeken waardoor de pijn 
veroorzaakt wordt. Waar mogelijk kun je 
beter de oorzaak aanpakken dan de pijn 
onderdrukken.

Hij gaf het volgende overzicht van wat je 
zoal kunt doen aan de pijn van groeiende 
botuitzaaiingen.
1. Pijnstillers.
2. Behandeling van de tumor.
3. Uitwendig bestralen, 1 dosis van 8Gy.
4. Radionucliden, Samarium of Radium   
 (nadeel: beenmerg remming).
5. Botondersteuning met bisfosfonaten 
 of denosumab.

Beeldvorming met MRI
Dr. Roel Mus, radioloog Radboudumc, 
bracht ons op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen bij de 
diagnose en behandeling van 
prostaatkanker. 

‘Je gaat niet dood aan je prostaat’, 
zei hij, ‘maar aan de uitzaaiingen!’. 
Uitzaaiingen moeten dus zo vroeg 
mogelijk worden opgespoord, wanneer 
ze nog maar heel klein zijn. 
Een standaard Choline PET scan ziet 
geen uitzaaiingen kleiner dan 5 mm. 
De nano MRI, verder MRL genoemd, 
ziet al uitzaaiingen van slechts 2 mm.
Deze techniek maakt gebruik van heel 
fijne ijzerdeeltjes die in de bloedbaan 
worden gebracht. Dit materiaal, 
Sinerem/Combidex, wordt in Nijmegen 
zelf vervaardigd en is thans alleen in 
Nijmegen inzetbaar.

Pauline Huis: Blue Ribbon organiseert 
op 3 september een autorally 

‘Je gaat niet dood aan je 
prostaat’, zei Dr. Roel Mus, 
‘maar aan de uitzaaiingen!’

Erik van Muilekom: 
‘Waar mogelijk kun je beter 
de oorzaak aanpakken dan 
de pijn onderdrukken’

Blue Ribbon 
roept op om 

meer aandacht 
te geven aan 

prostaatkanker
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Met de MRL kunnen ook mooie 
driedimensionale afbeeldingen gemaakt 
worden, zodat bijv. radiotherapie heel goed 
gericht kan worden gegeven. Met de MRL 
worden ook meer uitzaaiingen gezien dan 
de chirurg bij een open operatie zelf zou 
zien. Die ziet dan namelijk slechts 59% van 
de aanwezige klier uitzaaiingen.

De MRL ziet zelfs meer dan de nieuwste 
Ga68-PSMA PET scan. Maar die laatste 
heeft wel het voordeel dat er ook 
uitzaaiingen elders in het lichaam worden 
gesignaleerd. De MRL kijkt alleen in het 
gebied rond de prostaat.

Lokale therapie, waarbij slechts de 
tumorcellen worden gedood, die wordt 
bij prostaatkanker niet of nauwelijks 
toegepast. Bij borstkanker is het al wel een 
geaccepteerde behandelwijze. De betere 
beeldvorming met de MRI zou het mogelijk 
moeten maken dat er ook heel gericht 
slechts lokaal op de tumorcellen wordt 
gemikt bij de behandeling. Hij noemde 
twee vormen van lokale therapie, de 
lasertherapie, waarbij de cellen ‘gekookt’ 
worden en de cryo therapie, waarbij van 
de tumor een ‘ijsbal’ wordt gemaakt. 
Dergelijke therapieën zijn in Nederland nog 
niet in de richtlijn opgenomen, ze worden 
slechts mondjesmaat experimenteel 
toegepast. Hopelijk verbetert dat snel.

Jagen op uitzaaiingen
De laatste spreker van de middag, 
Prof. Dr. Felix Mottaghy, nucleair 
geneeskundige MUMC, nam ons mee in 
een toelichting op de allernieuwste - in 
Nederland nog niet toegepaste - nucleaire 
behandelingen.

Door de juiste receptoren specifiek 
te adresseren kan men tumorcellen 
beter zichtbaar maken en nauwkeuriger 
behandelen. De PSMA receptor is op dit 
vlak een belangwekkende ontwikkeling. 
Dankzij de PSMA is er - gekoppeld met 
Gallium 68 - al bij een nog relatief lage PSA 
waarde reeds te zien dat er sprake is van 
uitzaaiingen. Zodat al vroeg begonnen kan 
worden met behandeling.
Maar de PSMA is behalve een nuttige 
hulp bij de diagnose ook heel goed te 

gebruiken als gidshulp bij de therapie. 
Dan wordt er geen Gallium 68, maar een 
celdodend nucleair materiaal naar de 
PSMA gestuurd. Bijv. Lutetium 177. Hij 
noemt dat Theranostics (samentrekking 
van Therapy en Diagnostics). De PSMA 
hecht zich aan de tumorcellen die dan op 
die plek nucleair bestraald kunnen worden 
zonder de omgeving aan te tasten. Een 
veelbelovende techniek. In Maastricht 
en Aken wordt onder zijn leiding hard 
gewerkt aan de verdere ontwikkeling ervan. 
In samenspraak met bijv. München en 
Heidelberg overigens.
Het klinkt erg mooi, maar zijn er dan geen 
nadelen? Jawel, bij zo’n 5-10% van de 
patiënten hecht het PSMA zich niet aan de 
tumorcellen, bij hen werkt het dus niet met 
als gevolg een vals gevoel van veiligheid. 
En bij patiënten waar de PSMA wel hecht, 
daar hecht de PSMA zich ook aan bijv. de 
speekselklieren, die daardoor schade zullen 
ondervinden van de nucleaire bestraling.

Afsluiting
Kees van den Berg merkte bij zijn 
afsluitende woorden op dat er veel nieuws 
in ontwikkeling is, maar dat daar soms 
heel verschillend over wordt gedacht. 
Hij bedankte de vele mensen die aan 
het welslagen van deze middag hadden 
meegewerkt en Harm Kuipers in het 

Prof.dr. Felix Mottaghy
‘De PSMA receptor is op dit 
vlak een belangwekkende 
ontwikkeling’

Het aandeel dames in de zaal leek met zo’n 
40% wat hoger dan andere jaren

Onze vrijdagmiddag 
was goed gevuld met 
boeiende 
voordrachten

BIJZONDERE DONATEURSDAG 
IN HOORN

Na inspanning, 
ontspanning met 
Het Zolder Orkest
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 Chris Laarakker

Op 15 januari jl. heeft onze voorzitter 
Kees van den Berg het eerste exemplaar 
van het vernieuwde prostaatkankerlogboek 
uitgereikt aan de voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor Urologie (NVU) 
dr. Bart Wijsman. In het vorige magazine nr. 18 
hebben wij daar aandacht aan besteed.

Onze vrijwilligers in de diverse regio’s hebben het 
boek aangeboden aan urologen en oncologisch/
urologisch verpleegkundigen in de Nederlandse 
zorginstellingen.
Na afronding van het logboek heeft de 
projectgroep de ontwikkeling van de brochure 
‘Prostaatkanker….. Hoe nu verder?’ ter hand 
genomen.

Soort ‘shock’
Gesprekken met artsen en onze donateurs en 
andere patiënten leerden ons dat de patiënt die 

net te horen had gekregen dat hij prostaatkanker 
heeft bedolven werd onder informatie. Veel 
patiënten zijn dan in een soort ‘shock’ en zien in 
het bos van de informatie de bomen niet meer. 
De PKS heeft gemeend om juist als hulp bij dat 
moment een soort ‘Quickgids’ samen te stellen 
die orde kan scheppen in de grote stroom van 
informatie.

Er is op dat moment behoefte aan een simpele 
brochure waarin de meest voorkomende 
behandelingen eenvoudig en beknopt worden 
beschreven. Zodra de eerste ‘shock’ voorbij is, dan 
is er meestal behoefte aan verdieping. En die kan 
gevonden worden in het prostaatkankerlogboek. 
Daarin vind je nagenoeg alles wat met prostaatkanker 
te maken heeft.

Aldus zijn het prostaatkankerlogboek en de 
brochure ‘PK hoe nu verder’ enerzijds een paar 
apart, maar anderzijds toch stellig ook een bij 
elkaar horend, elkaar aanvullend koppel. n

Een paar……

apart

Verdieping en het 
prostaatkankerlogboek

Project OPA
Al een half jaar is een projectteam van PKS 
vrijwilligers bezig om via de oncologie-
verpleegkundige de naamsbekendheid van 
Prostaatkankerstichting.nl te verbeteren.

Op basis van aanbevelingen uit een in 
september 2015 verschenen rapport ‘De 
oncologieverpleegkundige als gids naar de PKS’, 
wil het team:
• bekendheid van de PKS onder oncologie- 

verpleegkundigen vergroten
• draagvlak creëren om verpleegkundigen werkelijk 

te laten verwijzen naar de PKS als onderdeel van 
het zorgpad

• nuttige informatie ter beschikking stellen aan 
oncologieverpleegkundigen om te overhandigen 
aan patiënt, partner en familieleden

Hiervoor wil het team graag in elk ziekenhuis een 
oncologieverpleegkundige benaderen om PKS 
ambassadeur te worden. Alle regiocoördinatoren 
zullen benaderd worden met de vraag om contact 
op te nemen met oncologieverpleegkundigen in 
hun regio.

We hopen dat zoveel mogelijk 
oncologieverpleegkundigen hieraan mee 
willen werken, waardoor onze ambitie om de 
naamsbekendheid van de PKS te vergroten 
werkelijkheid wordt. Tevens hopen we dat hierdoor 
het aantal donateurs van de PKS zal toenemen.

In het huidige tijdsgewricht wordt het steeds 
belangrijker als patiëntenorganisatie een factor 
te zijn in de gesprekken met de zorgverleners en 
zorgverzekeraars. n 

Projectteam OPA

Oncologieverpleegkundige 
Prostaatkankerstichting
Ambassadeur
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Precisiediagnostiek 
van prostaatkanker

Door redactie 

NIEUWS n.a.v. 

een voordracht 

van Prof. Dr. Frans 

M.J. Debruyne

Dat prostaatkanker de meest 
voorkomende kwaadaardige aandoening 
bij de man is weten we wel. Dat iedere 
man die lang genoeg leeft, uiteindelijk 
prostaatkanker ontwikkelt en dat die lang 
niet altijd bedreigend of dodelijk is, dat 
weten we ook.

Het aantal gediagnosticeerde gevallen 
van prostaatkanker neemt sterk toe. Door 
de vergrijzing, maar ook door de grotere 
inspanningen van artsen (huisartsen en 
urologen) in het zoeken 
naar (en vinden van) deze 
tumor. De laatste jaren is er 
veel vooruitgang geboekt 
in de diagnostiek van 
prostaatkanker waardoor 
het mogelijk is om deze 
diagnostiek met veel meer 
precisie toe te passen.

Hoe was het tot voor kort?
Eigenlijk vrij eenvoudig. 
De man (patiënt) ging ongerust, soms met 
plasklachten of familiaire aanleg, naar de 

huisarts met het verzoek om de prostaat 
te onderzoeken en/of de PSA (Prostaat 
Specifiek Antigeen) waarde in het bloed 
te bepalen. Een verhoogde PSA waarde 
resulteerde meestal in een verwijzing naar 
de uroloog die na lichamelijk onderzoek, 
blinde ‘at random’ biopsieën van de 
prostaat uitvoerde. Deze vorm van biopsie 
wordt transrectaal onder echogeleiding 
gedaan met zo’n 12 naalden. 
Zo worden er in Nederland jaarlijks 
35.000 biopsieën uitgevoerd en wordt bij 

ongeveer 10.000 mannen 
prostaatkanker ontdekt. 
Het biopteren op basis van 
verhoogde PSA waarde is 
niet voldoende nauwkeurig, 
want bij ruim twee derde 
van de patiënten wordt 
geen kanker gevonden. 
Het kan zijn dat er dan geen 
prostaatkanker is, maar het 
kan ook zijn dat de biopsie 
een wel degelijk aanwezige 

kanker heeft gemist. 
Hierin moet verbetering komen, 

Fusie beeld MRI en echografie met prik-coördinaten raster

Het biopteren 
op basis van 
verhoogde 

PSA waarde is 
niet voldoende 

nauwkeurig
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vooral omdat de complicaties van de 
biopsie de laatste tijd toenemen. Met 
name de kans op een infectie neemt de 
laatste tijd toe, die komt nu al in 5% van de 
gevallen voor.
Bovendien is het een nadeel dat lang niet 
alle kankers die wel met deze vorm van 
biopsie worden ontdekt ook daadwerkelijk 
behandeld moeten worden. In 50% van 
de patiënten wordt een insignificante, 
indolente kanker ontdekt. Daar gaat de 
man mee en niet aan dood.

Precisie diagnostiek van de prostaat
Gelukkig zijn er recent verbeterde 
vormen van diagnostiek beschikbaar 
gekomen. Allereerst is er nu een nieuwe 
afbeeldingtechniek, de multi-parametrische 
MRI ontwikkeld. Deze techniek vindt in een 
vroege fase vooral de significante kankers. 
Dit zijn de kankers die echt wel behandeld 
moeten worden. Met behulp van deze 
techniek krijgt men met minder biopsies, 
die heel doelgericht genomen worden, een 
beter resultaat.

Hiernaast kunnen nieuwe moleculair 
biologische merkstoffen worden gebruikt 
om via bloed en/of urine met grotere 
waarschijnlijkheid de aanwezigheid van 
prostaatkanker aan te tonen.
 
 1. Multiparametrische MRI
Deze staat al langer ter beschikking 
maar is recent door standaardisatie sterk 
verbeterd. Onderzoeken tonen aan dat 
in ervaren (radiologische) handen de 
multi-parametrische MRI een sensitiviteit 
en specificiteit van meer dan 90% heeft, 
vooral voor die tumoren die agressief zijn 
en dus ook werkelijk behandeld moeten 
worden. Een multi-parametrische MRI kan 
met de zogenaamde PIRADS score goed 
onderscheid maken tussen hooggradige 
agressieve (significante) en laaggradige, 
rustige (insignificante) prostaatcarcinomen. 
PIRADS is de over heel de wereld 
gehanteerde universele beoordelingsschaal 
van de multi-parametrische MRI. Bij een 
positieve multiparametrische MRI met een 
hoge PIRADS score (4 of 5) moet dan ook 
een biopsie worden gedaan. Terwijl bij 

een lage PIRADS score (1 of 2) een biopsie 
achterwege kan blijven.

Een biopsie nodig? Nu met verbeterde 
techniek: de MRI-TRUS-fusie biopsie
Als er dan toch geprikt moet worden, dan 
kan daarvoor gebruik worden gemaakt 
van de MRI-beelden. Hierbij worden ofwel 
de MRI beelden tijdens de echografische 
biopsie gefuseerd, ofwel er wordt direct 
binnen het MRI apparaat geprikt. De 
winst van deze MRI gerichte biopsie is 
indrukwekkend. Daar waar eerder nog geen 
derde deel van de blinde biopsieën kanker 
liet zien, is dit bij duidelijke afwijkingen op 
de MRI en goede fusietechnologie nu meer 
dan 90%.

De meeste van deze biopsie technieken 
worden nog via de endeldarm gedaan. 
Vanwege het infectierisico wordt er 
onderzoek gedaan naar de voor-en nadelen 
wanneer men deze biopsieën niet meer via 
het rectum maar onder lokale verdoving via 
de huid tussen de balzak en de anus zou 
uitvoeren.

 2. Moleculaire en biologische markers
Op dit gebied is de laatste jaren 
heel veel vooruitgang geboekt. Veel 
onderzoeklaboratoria hebben gezocht naar 
prostaatkanker specifieke testen. Deze 
berusten op biologische en genetisch- 
moleculaire afwijkingen die specifiek zijn 
voor prostaatkanker. 
Voorbeelden van deze testen zijn: de 
Prostate Health Index-PHI, de 4K score en 
de SelectMDx test. Deze testen zijn zeer 
welkom omdat zij vooral in combinatie met 
bijvoorbeeld multi-parametrische MRI een 
veel hogere specificiteit hebben dan de 
PSA waarde in het bloed. 
De PHI (Prostate Health Index) is recent ter 
beschikking gekomen. De voorspellende 

De laatste jaren is er veel 
vooruitgang geboekt 
in de diagnostiek van 
prostaatkanker
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waarde van deze bloedtest op basis van 
PSA en 2 iso-enzymen is 3x hoger dan die 
van de PSA waarde. 
Bij de 4K score test worden in het bloed 
vier verschillende prostaat-kallikreines 
(proteasen) bepaald in combinatie met 
klinische parameters. Een lage score geeft 
80% kans op een negatieve biopsie of 
een biopsie met een laag risico) tumor. 
Een hoge score indiceert een grote kans 
op de aanwezigheid van een agressieve 
prostaattumor. 

De SelectMDx test is een verbeterde versie 
van de eerder gebruikte PCA3 urine test. 
De PCA3 test staat al lang ter beschikking, 
werd in Nederland ontwikkeld (afdeling 
Urologie, Radboudumc, Nijmegen).
De vernieuwde PCA3 test, de SelectMDx is 
een meer specifieke moleculaire test met 
een hogere gevoeligheid voor met name 
agressieve prostaatkanker.

De situatie in Nederland
Meer dan 90% van alle in Nederland 
uitgevoerde prostaatbiopsieën is nog blind 
transrectaal uitgevoerd. Met alle gevolgen 
en risico’s van dien. 
Er is echter ook in Nederland een 
sterke tendens om de bovenbeschreven 
verbeterde biopsietechnieken toe te passen 
via het aanwenden van de fusietechnologie. 
De combinatie van multi-parametrische 
MRI, MRI-gerichte biopsie en verbeterde 
bloed- en urinetesten zal ertoe leiden dat 
met veel minder naalden juist agressieve 
kankers vroeg en beter kunnen worden 
opgespoord. 

De vraag rijst dan echter of elke uroloog 

en elke radioloog deze technologie zou 
moeten toepassen. Naast investeringen 
vereist dit ook - en vooral - veel 
multidisciplinaire expertise. Wellicht zou het 
beter zijn om ook deze precisiediagnostiek 
van prostaatkanker in een beperkt aantal 
regionale ‘centers of excellence’ te 
centraliseren. 
Het combineren van deze technieken 
binnen gespecialiseerde centra in 
Nederland verdient onze voorkeur. Op dit 
moment zijn er al enkele van deze centra 
opgericht en zullen er weldra meerdere 
volgen. n

Naast investeringen 
vereist dit ook - 
en vooral - veel 
multidisciplinaire 
expertise

Als er dan toch 

geprikt moet 

worden, dan 

kan daarvoor 

gebruik 

worden 

gemaakt van de 

MRI-beelden
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Het uitgangspunt van Lilly is om patiënten 
die nu onveilig zonder medische controle 
op internet (vaak twijfelachtige) erectiepillen 
bestellen te helpen door hen met 
DokterJaap.nl ook via het internet aan wel 
geregistreerde veilige medicijnen te helpen 
met medeweten en medewerking van de 
eigen huisarts.

Doelgroep is de patiënt die erectieproblemen 
heeft, maar een drempel ervaart om hier face-
to-face met zijn arts over te praten en toch wel 
graag veilige werkzame medicijnen wil.

Globale werkwijze:
1. Patiënt die op zoek is naar veilige medicij-

nen bezoekt de site van DokterJaap.nl.
2. Hij vermeldt persoonsgegevens, de laat-

ste vier cijfers van zijn Burgerservicenum-
mer, verzekeringsnummer en beantwoordt 
een aantal (medische) vragen zoals erec-
tieproblemen, frequentie gemeenschap, 
bloeddruk, diabetes etc. etc.

3. Hij kiest uit een lijst de dosis en het merk 
erectiemedicijn. In deze lijst staan alle 
voorkomende erectiemiddelen van 
alle fabrikanten. Uitleg over de medicijnen 
staan op de site.

4. Deze aanvraag wordt naar zijn huisarts 
gestuurd en deze beslist wel of niet (of 
andere dosis na overleg) voor te schrijven 
en kan de patiënt uitnodigen voor een 
consult. De eigen huisarts bepaalt!!

5. De patiënt kan aangeven dat zijn medi-
camenteuze behandeling niet door zijn 
eigen apotheek, maar via de discrete apo-
theek - die verbonden is aan het platform 
- geleverd wordt.

Voor wat betreft Prostaatkanker patiënten 
een initiatief dat maar bij een gedeelte van 
onze patiënten zal kunnen werken omdat bij 
veel PK-patiënten al tijdens (na) controles 

naar erectieklachten 
gevraagd behoort 
te worden, waarna 
zonodig medicijnen 
voorgeschreven 
worden. Herhaalrecepten zijn later bij huisarts 
op te halen. In de praktijk blijkt dat veel 
herhaalrecepten niet worden verzilverd. (Niet 
onderzocht is waarom niet?)

Opmerkingen
Een risico is dat de patiënt die op het 
punt stond zijn huisarts om deze reden te 
bezoeken, dat achterwege laat nu hij voor 
deze constructie met Dokter Jaap.nl kan 
kiezen.
Een voordeel is dat de huisarts bij het zien 
van een aanvraag mogelijk onderliggende 
oorzaken van erectieproblemen onder 
ogen kan krijgen en hier de patiënt op kan 
aanspreken.
Een ander voordeel is dat er een serieuze 
waarschuwing van uitgaat om geen 
medicijnen via internet te bestellen zonder 
medisch toezicht, omdat je dan geen garantie 
hebt goede veilige medicijnen te ontvangen.

Naschrift PKS
De beste weg om iets aan erectieproblemen 
te doen is en blijft het probleem face to 
face te bespreken met 
de huisarts, uroloog of 
seksuoloog. De PKS hoopt 
dat het project ‘DokterJaap.
nl’ ook de stap naar de 
dokter zal bevorderen. Voor 
de patiënt voor wie dat 
(voorlopig) onbespreekbaar 
is kan ‘DokterJaap.
nl’ een manier zijn om 
onder toezicht van de 
eigen huisarts toch veilige 
medicijnen te krijgen. n

 Chris Laarakker

Het project ‘DokterJaap.nl’ is een initiatief van de farmaceut 
Lilly. Op 16 maart 2016 heb ik in Houten de eerste bijeenkomst 
over DokterJaap.nl bezocht, waarbij tevens aanwezig waren 
een seksuoloog, uroloog, huisarts en medewerkers van Lilly. 
Dokter Jaap wil een platform zijn dat faciliteert in het contact 
tussen de patiënt en zijn huisarts. 

Doelgroep 
is de 
patiënt 
die erectie-
problemen 
heeft

DokterJaap.nl
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 John Tielbeke

Begin van dit jaar vroeg een 
verpleegkundig specialist van het 
Antoni van Leeuwenhoek mij of ik 
wilde deelnemen aan een twee daagse 
internationale medische bijeenkomst in 
Berlijn over de schildwachtprocedure 
bij prostaatkanker. Niet als medisch 
specialist, want dat ben ik niet, maar als 
patiënt. De organiserende urologen van 
het Antoni van Leeuwenhoek vonden het 
belangrijk dat een ervaringsdeskundige 
tijdens de bijeenkomst aanwezig was.

Noot van de redactie: bij de 
schildwachtklier procedure wordt de 
lymfklier opgezocht die als eerste 
het lymfvocht uit de tumor opvangt. 
Deze klier zal ook als eerste eventuele 
kankercellen bevatten. Deze klier 
wordt de schildwachtklier genoemd. 
Bij borstkanker zit de schildwachtklier 
meestal in de oksel. Bij prostaatkanker 
wordt de schildwachtklier in de 
buikholte gezocht.

In 2013 is mijn prostaat verwijderd met 
de Da Vinci Robot methode, waarbij een 
lymfklieronderzoek is gedaan net voor de 
operatie. Voorafgaand aan de operatie is 
een radioactief materiaal in mijn prostaat 
gespoten en daarna is de prostaat 
inclusief een behoorlijk aantal lymfklieren 
verwijderd. Het radioactief materiaal wordt 
gebruikt om de lymfklieren die specifiek 
bij de prostaat horen zichtbaar te maken, 
zodat er niet onnodig lymfklieren worden 
verwijderd.

Het doel van de medische bijeenkomst 
was om internationaal overeenstemming 
te bereiken over de manier waarop en over 
hoeveel lymfklieren er het beste verwijderd 
kunnen/moeten worden tijdens een 
operatie. Dit bleek moeilijker dan verwacht, 
ondermeer doordat in ons land vaker dan 

in andere landen de robot wordt gebruikt 
om de prostaat te verwijderen.

Ter voorbereiding zijn door urologen van 
het Antoni van Leeuwenhoek uitgebreide 
vragenlijsten gemaakt, die tijdens de 
bijeenkomst online werden ingevuld. 
Via speciaal ontworpen software werd 
vastgesteld of er over een bepaalde vraag 
voldoende overeenstemming bestond.

Er werd tussen urologen uit 15 landen 
overeenstemming bereikt over 90 van 
de 150 (60%) verklaringen. Met als 
belangrijkste bevindingen:
1. De gouden standaard is en blijft het 

uitgebreid lymfklier onderzoek, dit in 
tegenstelling tot het bekijken van slechts 
de meest nabij gelegen lymfklieren. 
En het beoordelen van de 
schildwachtklier dient gecombineerd 
te worden met dit uitgebreid lymfklier 
onderzoek, tenminste bij middel- of 
hoog risico prostaatkanker.

2. Het is niet duidelijk of schildwachtklier 
onderzoek eigenlijk wel van belang is bij 
laag risico prostaatkanker.

3. Toekomstige studies dienen rekening 
te houden met zaken als : aantal 
aangedane klieren buiten het gebied 
voor uitgebreid lymfklier onderzoek, 
vals negatieve en vals positieve 
schildwachtklier procedures en hoe lang 
het duurt tot de prostaatkanker weer de 
kop opsteekt.

Met de in Berlijn bereikte overeenstemming 
is de basis gelegd voor nader onderzoek naar 
de mogelijkheden en de onmogelijkheden 
van de schildwachtklier procedure. n

SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE 
bij prostaatkanker
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 Wim Nak

Op 2 december 2015 promoveerde 
Dr. Bert Voerman in Groningen 
aan de RUG op een onderzoek 
inzake psychosociale problemen bij 
prostaatkanker. Hoe staat het met 
de kwaliteit van leven, is er behoefte 
aan ondersteuning en hoe wordt 
de aangeboden hulp gewaardeerd? 
Hij interviewde 238 prostaatkanker 
patiënten, waaronder ook 150 donateurs 
van de PKS. Prostaatkanker is extra 
beladen doordat vaak de urinewegen, 
de seksuele functie en de darmwerking 
worden beïnvloed, gebieden die meestal 
met schaamte worden omgeven.

Diagnose en behandeling
Na de diagnose ervaren veel patiënten 
angst. Deze kan hoog oplopen. 
Die angst moet onder controle komen. 
Al was het maar om verstandig te 
kunnen kiezen tussen de verschillende 
behandelmogelijkheden. Van de 
onderzochte mannen heeft 18% zelf 
besloten, 60% heeft in onderling overleg 
met de arts besloten en bij 22% heeft de 
uroloog besloten welke behandeling het 
ging worden.

Oudere patiënten en patiënten met 
gevorderde ziekte meldden vaker 
niet betrokken te zijn geweest bij de 

besluitvorming. Jongere mannen 
(<65 jaar) waren meer tevreden met de 
besluitvorming als ze er meer bij betrokken 
werden. Meer dan de helft van de mannen 
gaf aan zeer tevreden te zijn met de 
besluitvorming. Dat leidt tot minder angst 
en voorkomt eventuele spijt over de 
behandelkeuze.
Na de behandeling is er vaak sprake van 
bijwerkingen. Na bestraling hebben zo’n 
52-75% van de mannen erectieproblemen, 
na radicale verwijdering zo’n 72-93%. 
Incontinentie treedt op bij 27 - 44% van de 
mannen en wordt vervelender geacht dan 
erectieproblemen. Darmproblemen (na 
bestraling) komen voor bij 13 - 38% van de 
patiënten.

Kwaliteit van leven en psychosociale 
problemen
Die bijwerkingen veroorzaken 
psychosociale problemen en verminderen 
de kwaliteit van leven. Onder kwaliteit van 
leven vallen lichamelijk functioneren (pijn, 
mobiliteit), rol functioneren (werk, hobby’s), 
emotioneel functioneren (hoe lekker zit je 
in je vel), cognitief functioneren (geheugen, 
concentratie) en sociaal functioneren 
(sociale activiteiten kunnen doen). Hoewel 
vooral incontinentie en vermoeidheid het 
functioneren in de weg kunnen zitten, 
geven de mannen in het onderzoek zichzelf 
toch hoge cijfers voor de kwaliteit van leven 
op alle genoemde gebieden.

Na de 
diagnose 
ervaren 
veel 
patiënten 
angst

Steun bij 
psychosociale 
problemen 
verbetert 
kwaliteit 
van leven

Dr. Bert Voerman promoveerde op 2 december 2015 aan de RUG

Opmerkelijk 
was dat meer 
donateurs van 
de PKS last 
hebben van 
angstgevoelens 
dan andere 
patiënten

SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE 
bij prostaatkanker
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Drie jaar na behandeling werd er geen 
verschil in de gezondheidsgerelateerde 
kwaliteit van leven vastgesteld tussen 
mannen die een radicale verwijdering 
hebben ondergaan en mannen die met 
alleen radiotherapie zijn behandeld. 
Mannen die een hormonale behandeling 
kregen hadden wel een lagere lichamelijke 
gezondheid, functionele gezondheid 
en een lagere algemene kwaliteit van 
leven vergeleken met mannen die deze 
behandeling niet kregen.
Zo’n 30% van de mannen hadden last 
van terugkerende angstgevoelens. Nare 
herinneringen aan de ziekteperiode 
en/of met angst en vrees vooruit kijken 
naar de toekomst. De behoefte aan 
psychosociale ondersteuning bij mannen 
met angstklachten bleek groter dan bij 
mannen zonder deze klachten.

Verschillen tussen PKS donateurs en 
andere patiënten
Opmerkelijk was dat meer donateurs van 
de PKS last hebben van angstgevoelens 
dan andere patiënten. Aansluiten bij de 
PKS kan wellicht gezien worden als eerste 
stap naar het krijgen van ondersteuning bij 
vervelende gevoelens. 
Vanwege de gevonden verschillen is 
onderzocht in welke opzichten PKS 
donateurs verschillen van andere 
prostaatkanker patiënten. PKS donateurs 
zijn gemiddeld jonger, hoger opgeleid 
en hebben een beter betaalde baan. 
Zij ervaren hogere niveaus van distress 
(gevoelens van angst en somberheid) en 
hebben minder plezier in het leven. Met de 
patiëntenvoorlichting en de psychosociale 
ondersteuning vanuit het ziekenhuis 
waren PKS donateurs minder tevreden. 
Zij hadden ook een grotere behoefte om 
te praten over problemen en vertoonden 
een positievere houding ten opzichte van 
deelname aan steungroepen. Donateur 
werden zij vooral vanwege het krijgen 
van informatie over prostaatkanker en de 
mogelijkheid tot verdere ondersteuning.

Behoefte aan ondersteuning
Opvallend was dat de behoefte aan 
ondersteuning in de vorm van een 
groep, individuele gesprekken of een 
voorlichtingsbijeenkomst bij ruim de helft 
van de mannen wel aanwezig is, maar dat 

slechts zeer weinigen echt gebruik maken 
van ondersteuning.
Factoren die samenhangen met het 
zoeken naar hulp zijn de eerder genoemde 
angstklachten, maar ook een gebrek aan 
sociale contacten, lagere leeftijd en een 
positieve  houding ten aanzien van sociale 
steun. Werkelijke deelname hangt samen 
met hoe makkelijk de ondersteuning 
bereikt kan worden (afstand) en het aantal 
problemen dat iemand ervaart.

In het kader van het onderzoek werd 
groepsbegeleiding aangeboden. Daaraan 
hebben 48 mannen deelgenomen. 
In drie groepen: sociale steungroep 
(9 mannen), sociale steungroep (21 
echtparen) en steungroep existentiële 
kwesties (9 mannen). De mannen 
hoopten door de groepssessies beter 
met hun klachten zoals impotentie en 
incontinentie te leren omgaan, maar ook 
met hormoonbehandeling gerelateerde 
klachten, en tevens meer informatie te 
krijgen maar ook te kunnen uitwisselen. 
Ook het ontmoeten van lotgenoten werd 
als belangrijke reden om mee te doen 
genoemd, evenals het omgaan met 
emoties.
Bijna driekwart van de deelnemers vond 
dat aan de meeste van hun behoeften was 
voldaan en was zeer tevreden. Bijna 95% 
van de deelnemers zou deze begeleiding 
aanraden voor anderen.

Conclusie
Bij veel mannen is na de behandeling 
sprake van erectieproblemen en/of 
incontinentie in meer of minder ernstige 
mate. Toch geven mannen aan een goede 
kwaliteit van leven te ervaren, ondanks 
psychische klachten (zoals angst) en 
behoefte aan hulp.
Wat betreft het invullen van die 
hulpbehoefte is er voor de PKS een 
belangrijke rol weggelegd. Voor veel 
vragen en klachten worden door patiënten 
liever medepatiënten om raad en advies 
gevraagd dan de arts. Zeer weinig 
mannen maken gebruik van bestaande 
ondersteuning mogelijkheden, maar als 
mannen dat wel doen, zijn ze over het 
algemeen zeer tevreden en heeft het hen 
geholpen om beter met de gevolgen van 
de ziekte om te gaan. n

Bijwerkingen 
veroorzaken 

psychosociale 
problemen en 

verminderen 
de kwaliteit 

van leven

Toch geven 
mannen aan 

een goede 
kwaliteit van 

leven te ervaren, 
ondanks 

psychische 
klachten



35

 Wim Nak

Op 10 maart 2016 promoveerde Dr. Max 
Peters aan de Universiteit Utrecht op zijn 
proefschrift getiteld: ‘Herbehandeling van 
prostaatkanker recidieven na radiotherapie’. 
We besteden daar in Nieuws aandacht aan 
omdat dit voor een aantal van onze donateurs 
van groot belang kan zijn.

Praktijk tot op heden
Nieuwe prostaatkanker patiënten hebben wat 
te kiezen. Met weinig agressieve kankercellen 
en zonder uitzaaiingen kan vooralsnog gewacht 
worden met ingrijpen door actief te gaan volgen. 

Bij agressievere kankercellen is direct ingrijpen 
wel noodzakelijk, meestal door de prostaat eruit 
te halen of door deze te bestralen, inwendig of 
uitwendig. Over de groep bestraalde patiënten 
gaat het in het proefschrift.

Bij veel mannen komt de kanker later weer 
terug. Binnen 10 jaar bij circa 10% als de kanker 
beperkt agressief was, maar bij bijna 50% 
wanneer de kanker erg agressief was. Dat is toch 
wel erg veel.

Bijna alle (98%) patiënten waarbij na bestraling 
de kanker is teruggekomen ondergaan dan een 
hormoonbehandeling of castratie. Slechts 2% 35

Focale salvage 
therapie

SALVAGE IS HET 
ENGELSE WOORD 
VOOR ‘REDDING’

Dr. Max Peters wordt gefeliciteerd met zijn promotie en ontvangt de bul.
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wordt opnieuw behandeld in een poging 
om alsnog genezing te bewerkstelligen. 
Dat heet salvage therapie. Salvage is het 
Engelse woord voor ‘redding’. Waarom bij 
slechts 2%? Omdat het opnieuw bestralen 
van de prostaat vaak ernstige bijwerkingen 
geeft omdat het omliggende weefsel, dat 
bij de eerste bestraling al aangetast was, 
nu meestal nog een keer opnieuw wordt 
beschadigd. Problemen met de endeldarm, 
de plasbuis en de blaas komen veelvuldig 
voor. Deze ‘her-bestraling’ werd daarom 
alleen in zeer gespecialiseerde centra 
aangeboden aan patiënten die er voor in 
aanmerking kwamen.

Focaal bestralen
In zijn proefschrift stelt Max Peters dat 
met de beter geworden beeldvorming 
(o.a. multi-parametrische MRI) het 
tegenwoordig mogelijk wordt om niet de 
hele prostaat, maar slechts het gedeelte 
met de kankercellen te bestralen. Focale 
therapie noemt men dat. De eerder al door 
bestraling aangetaste omgeving van de 
prostaat krijgt dan niet opnieuw bestraling 
te verduren met als vermoedelijk gevolg: 
minder ernstige bijwerkingen.

In een groep van 20 patiënten heeft men 
dat in het UMC Utrecht onderzocht met 

focale salvage brachytherapie met Jodium 
125 zaadjes ter grootte van een rijstkorrel.

Bij ruim 60% is de kanker niet weer 
teruggekomen in de drie volgende jaren. 
Slechts één patiënt had als gevolg van 
bijwerkingen een nabehandeling nodig, 
in dit geval van de plasbuis. Het lijkt er 
dus op dat focale salvage therapie in 
staat is om vergelijkbare tumorcontrole te 
bewerkstelligen met minder bijwerkingen. 
Er is echter nog meer proefondervindelijke 
ervaring nodig. 
Ook is er meer ervaring nodig om vooraf 
de patiënten te kunnen selecteren bij wie 
de focale salvage grote kans van slagen 
heeft. Van belang lijkt het hoeveel jaar 
het na de eerste bestraling geduurd heeft 
voordat de kanker terugkwam en de PSA 
verdubbelingstijd kort voor de eventuele 
focale therapie. Maar om dat echt vast te 
stellen is meer onderzoek nodig. Dergelijke 
criteria worden overigens in Londen al wel 
gehanteerd bij de uitvoering van focale 
therapie met behulp van HIFU (wegbranden 
van de kankercellen met ultrageluid).
Focaal bestralen is bovendien ook nog 
goedkoper dan het bestralen van de 
gehele prostaat, waar nog bij komt 
dat nabehandelingen in verband met 
bijwerkingen minder vaak nodig zijn. n
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OPROEP

Wie komt onze redactie versterken?
De enige vrouw in onze redactie heeft helaas haar redactie werk moeten 
neerleggen. Dat was voor haar niet te combineren met een nieuwe functie die zij is 
aangegaan.

Wij wensen haar alle succes in die nieuwe baan, hebben ook alle begrip voor haar 
besluit, maar vinden het bijzonder jammer. We zullen haar zeker missen, want een 
vrouw in een mannenwereld als de onze kan zaken m.b.t. partners toch anders 
belichten dan wij mannen dat doen.

Vandaar deze oproep.

Wij zouden bij voorkeur weer een dame aan ons redactieteam willen toevoegen. 
Maar ook een mannelijke kandidaat zou zeker welkom zijn.

Interesse?
Stuur een mailtje aan Cees Meijer, ceesmeijer@prostaatkankerstichting.nl
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 Chris Laarakker

Eind 2014 en begin 2015 
heeft de Hogeschool SAXION 
te Deventer in opdracht van 
ProstaatKankerStichting.nl een groot 
onderzoek gehouden naar de kwaliteit 
van leven op gebied van intimiteit en 
seksualiteit tijdens en na de diagnose 
en behandeling van prostaatkanker. Het 
onderzoek waar 1008 respondenten aan 
deelnamen werd gefinancierd door de 
farmaceut IPSEN.

Eén van de in het oog springende 
uitkomsten was dat 28% van de 
ondervraagden niet wist dat hun 
behandeling tegen prostaatkanker 
van invloed zou zijn op het seksueel 
functioneren. Het cijfer dat mannen aan hun 

seksualiteit gaven 
zakte van 7.4 vóór 
de behandeling 
tot 4.6 ná de 
behandeling. 
De beleving van 
seksualiteit bij de 
partners zakte van 
7.4 naar 5.2.

Interessant om te 
weten, maar wat 
kun je er mee en 

wat ga je er mee doen? De PKS, SAXION 
en IPSEN waren van mening dat de uitslag 
van de enquête indringend onder de 
aandacht van de diverse zorgverleners 
moest worden gebracht.

Overweldigende belangstelling
Daartoe heeft farmaceut IPSEN 
met de PKS en onze collega’s 
van Leven met blaas- of 
nierkanker en mede ondersteund 
door Eli Lilly op 19 april 2016 
in Amersfoort een symposium 
gehouden. Er was vanuit de zorgverleners 
een overweldigende belangstelling en het 
maximale aantal inschrijvingen van 
150 zorgverleners was al vroeg bereikt.

Het symposium werd geleid door 
Anita Witzier die op de haar bekende 
charmante wijze de presentaties van o.a. 
oncologen, urologen, seksuologen en 
verpleegkundigen aan elkaar praatte. 
Marjolein den Ouden van Hogeschool 
SAXION uit Deventer lichtte de details van 
de enquête toe. Na de presentaties werden 
de aanwezigen in groepjes 
verdeeld en werd de theorie 
door middel van workshops 
direct in de praktijk gebracht.

ProstaatKankerStichting.nl 
en Leven met blaas- of 
nierkanker zijn er van 
overtuigd dat dit symposium 
haar doel bereikt heeft: de 
impact van urologische 
kankers op seksualiteit 
en intimiteit met patiënten 
bespreekbaar maken. n
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Anita Witzier leidde de avond 

In workshops werd de 
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Dr. Marjolein den Ouden lichtte 
de theorie toe
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 Wijnand Hooft

Op 19 maart is het 25-jarig jubileum 
van het Martini Ziekenhuis in Groningen 
gevierd.
Twee dagen later, op 21 maart, is 
door het ziekenhuis in samenwerking 
met ProstaatKankerStichting.nl een 
geslaagde informatie avond met als 
thema ‘Opereren met een robot’ 
georganiseerd.

De avond werd bezocht door 70 
belangstellenden, waarvan verschillenden 
vergezeld waren door hun partner.
De eerste spreker was de uroloog Bart 
Schier, hij vertelde over de technische 
aspecten van de Da Vinci operatierobot.
Bart Schrier heeft meer dan 600 operaties 
uitgevoerd met behulp van de Da Vinci 
operatierobot.

Afweging maken
Zijn collega  Dr. Wiarda ging in op 
de overwegingen om voor operatie, 
bestraling en/of chemotherapie te kiezen. 
Hij benadrukte dat de beslissing over de 
behandeling bij de patiënt ligt en dat die 
de afweging moet maken in overleg met 
de arts.
De voordelen van het opereren met 
behulp van de Da Vinci operatierobot 
boven de open chirurgie- of 
laparoscopische chirurgie werden door 
Dr. Wiarda duidelijk uiteengezet.
De aanwezigen kregen diverse vragen mee 
die zij aan hun arts kunnen stellen.

Hij riep patiënten op om een behandelaar 
te zoeken met ervaring in de ingreep die 
ze overwegen en vooral om ervaringen 
met elkaar te delen.
Veel ervaringen werden tijdens deze avond 
gedeeld.

De PKS kreeg de gelegenheid de film 
te tonen waarin wordt verteld wat de 
PKS voor patiënten en hun naasten kan 
betekenen.

Tijdens het laatste deel van de bijeenkomst 
werden de  vragen die in de pauze waren 
opgeschreven beantwoord.

De presentatie van Dr. Wiarda is te vinden 
op www.mzh.nl/urologie.

De informatieve avond werd erg 
gewaardeerd.

De volgende informatieavond zal 
plaats vinden op 14 november met als 
thema: ‘hormoontherapie bij 
prostaatkanker’. n

Geslaagde avond in het 
Martini Ziekenhuis GroningenMartini Ziekenhuis 

Groningen
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beslissing 
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behandeling 

ligt bij de 
patiënt
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Studenten en 
patiënten, dat 
gaat prima 
samen
In samenwerking met het ‘Huis voor de 
Zorg’ in Limburg organiseerde de Zuyd 
Hogeschool op twee maart voor de 26e 
keer een patiëntencontactdag voor hun 
tweedejaarsstudenten.

Tijdens deze Patiëntencontactdag kregen de 
studenten van de Biometrie, Ergotherapie, 
Fysiotherapie, Logopedie, Creatieve Therapie en 
Verpleegkunde de kans om in gesprek te gaan 
met patiënten, cliënten en mantelzorgers.
Het belang van deze dag is dat de aanstaande 
hulpverleners zich bewust worden van de 
ervaringsdeskundigheid van de patiënt en dat 
de patiënt bij de hulpverlening betrokken moet 
worden.
Met een interdisciplinaire groep, voor velen een 
afspiegeling van hun latere werksituatie, voerden 
zij gesprekken met de aanwezigen.

Goed voorbereid
Naast een grote groep vertegenwoordigers van 
diverse patiënt gerelateerde organisaties, waren 
van ProstaatKankerStichting.nl 
Bob Schouwenberg en Wim van Es van de regio 
Limburg uitgenodigd.
In een tweetal workshops werden Bob en Wim, 
door een studentengroep die 
zich goed had voorbereid, 
ondervraagd over alle aspecten 
van het werk van de PKS, 
de wijze van aanpak in de 
provincie Limburg en de rol 
van de ‘ervaringsdeskundige’ 
daarin.
Er ontstond een boeiende 
uitwisseling van gedachten 
waarbij het prettig was, om 
van de zijde van de PKS, een bijdrage te mogen 
leveren aan het inzicht en de bewustwording van 
jonge studenten in de genoemde disciplines. Als 
onderdeel van hun studieopdracht, interactief 
leren, zullen de studenten een verslag maken van 
deze bijeenkomst.
Voor de vrijwilligers van de PKS, was het boeiend 
en zinvol om het werk van de PKS uit te dragen, 
dit is zeker voor herhaling vatbaar. n

Wim van Es
Regiovertegenwoordiger Limburg

Goed voorbereide studenten ondervragen de 
PKS vertegenwoordigers

De PKS levert  
een bijdrage 
aan de 
bewustwording 
van jonge 
studenten



 Harm Kuipers

De titel suggereert dat mensen na lezen van 
het boek de kans op het krijgen van kanker 
kunnen verkleinen. Wie van die verwachting 
uitgaat, loopt een aanzienlijk risico na het lezen 
teleurgesteld te zijn.

De auteur heeft veel wetenschappelijke 
literatuur doorgespit om risico verlagende en 
risico verhogende factoren van de verschillende 
soorten kanker te onderzoeken. Het boek bevat 
zes hoofstukken en in elk hoofdstuk wordt een 

opsomming gegeven 
van factoren die bij 
verschillende soorten 
kanker het risico op het 
krijgen kunnen verhogen of 
verlagen.

Enkele van de onderzochte 
factoren zijn voeding, lichaamsgewicht, roken, 
lichamelijke activiteit en vele andere. Bij elke factor 
wordt besproken of in welke mate de kans op het 
krijgen van verschillende soorten kanker groter dan 
wel kleiner is.

Verwarrend
Het boek is geen soepel lezend boek dat leest als 
een roman, maar elk hoofdstuk bevat een vrij droge 
opsomming van de mate waarin de verschillende 
factoren de kans op bepaalde soorten kanker 
verhogen of verlagen. Voor de gemiddelde lezer 
kunnen de op zich wetenschappelijk juiste feiten 
soms best verwarrend zijn. Want daar waar melk het 
risico op darmkanker lijkt te verminderen, geldt dat 
het drinken van melk de kans op prostaatkanker juist 
verhoogt. En waar koffie de kans op darmkanker en 
slokdarmkanker verkleint, verhoogt koffiegebruik 
juist het risico op maagkanker.

En prostaatkanker? Het drinken van koffie lijkt 
het risico op prostaatkanker iets te verkleinen. 
Regelmatige inname van melk kan het risico 
op prostaatkanker juist verhogen. Het eten van 
tomaten, die lycopeen bevatten, verlaagt de kans 
op het krijgen van prostaatkanker. Uit de statistieken 
blijkt dat beroepen als brandweerman en piloot 
een groter risico hebben op het krijgen van 
prostaatkanker. Beide beroepsgroepen zijn relatief 
klein en of preventieve screening hier nuttig zou 
kunnen zijn is niet duidelijk.

Wat kan de lezer met het boek? Voor mensen die 
aan kanker lijden komt het boek te laat, want zij 
kunnen hoogstens constateren dat ze ondanks 
goede leefregels en informatie uit het boek, toch 
kanker hebben gekregen of dat ze wel bloot gesteld 
waren aan risico verhogende factoren. 
Maar daar is nu weinig meer aan te doen. Praktische 
richtlijnen ontbreken in het boek en afgezien van 
de opsomming van wetenschappelijke feiten kan 
de gemiddelde lezer er niet zo veel mee. Bekende 
adviezen als voldoende bewegen, eten van groente 
en fruit, beperking van rood vlees, vermijden van 
overmatig zonlicht, enz. blijven onverminderd van 
kracht. n

Uitgeverij: Notitia, ISBN978 90 820 73225

KEER JE KANKERKANSEN 
DOOR KONRAD KEMAGG
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Het eten van 
tomaten verlaagt de 
kans op het krijgen 
van prostaatkanker
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Plussen 
en 
minnen
Vul woorden 
in volgens 
de gegeven 
omschrijvingen. 
Elk woord 
bestaat uit 
precies dezelfde 
letters als de 
woorden direct 
ervoor en erna, 
plus of min één 
letter..

D
oor PIPuzzels

Plussen en minnen 
Vul woorden in volgens de gegeven omschrijvingen. Elk woord bestaat uit 
precies dezelfde letters als de woorden direct ervoor en erna, plus of min 
één letter. 
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VERTICAAL: 1. Muzieknoot  2. IJzerhoudende grond  3. Soort wijn  4. 
Voortplantingscel  5. Destructief beroep  6. Aerodynamisch auto-onderdeel  
7. Arctische expeditie  8. Melaatse  9. Europese vrouw  10. Beddengoed  11. 
Stad in Noorwegen  12. Ongebonden  13. Rund 

HORIZONTAAL: 14. Jihadistische organisatie  15. Muurholte  16. Goedheilig 
man  17. Noppes  18. Sport  19. De neus legen  20. Rondlopen op zoek naar 
iets  21. Deelnemer aan een nostalgische bijeenkomst  22. Kleur in het 
kaartspel  23. Plas  24. Gesneden hengst  25. Aspot  26. Momenteel 

VERTICAAL: 27. Dreumes  28. Biljartstok  29. Zintuig  30. Kledingstuk voor 
vrouwen  31. Zoetstof  32. Elkaar snijden, laveren  33. Eetbaar plantje  34. 
Landelijk  35. Bowlingterm  36. Christelijk feest  37. Vaste plaats  38. 
Europeaan  39. Overdreven 

HORIZONTAAL: 40. Apenstaartje  41. Goochelnummer  42. Online praatje  
43. Lieverd  44. Zakje  45. Onvervalst  46. Iemand die vee doodt  47. Britse 
prins 48. Grote groep  49. Vliegtuigongeval  50. Plakkerig boomvocht  51. 
Kwelgeest  52. Slee 
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Onder de goede inzendingen verloot de 
redactie 3 VVV-bonnen van € 10,-- per stuk.

De puzzel is beschikbaar gesteld door 
FNV veiligheid

Stuur uw oplossing van de puzzel voor 
1 augustus naar:
ProstaatKankerStichting.nl
Tav Redactie Nieuws
Postbus 8152
3503 RD Utrecht

Of e-mail naar: 
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl 

Prijswinnaars puzzel Nieuws nr. 18
Klaas Visscher, St. Annaparochie
Kees Gosens, Gilze
A.F.M. Sposelee, Sas van Gent

De oplossing van de Nieuws puzzel nr. 18 
luidde: Sportschool

Oplossing:

VERTICAAL: 1. Muzieknoot 2. IJzerhoudende grond 
3. Soort wijn 4. Voortplantingscel 5. Destructief beroep
6. Aerodynamisch auto-onderdeel 7. Arctische expeditie 
8. Melaatse 9. Europese vrouw 10. Beddengoed 11. Stad 
in Noorwegen 12. Ongebonden 13. Rund

HORIZONTAAL: 14. Jihadistische organisatie 
15. Muurholte 16. Goedheilig man 17. Noppes 18. Sport 
19. De neus legen 20. Rondlopen op zoek naar iets 
21. Deelnemer aan een nostalgische bijeenkomst 
22. Kleur in het kaartspel 23. Plas 24. Gesneden hengst 
25. Aspot 26. Momenteel

VERTICAAL: 27. Dreumes 28. Biljartstok 29. Zintuig 
30. Kledingstuk voor vrouwen 31. Zoetstof 32. Elkaar 
snijden, laveren 33. Eetbaar plantje 34. Landelijk 
35. Bowlingterm 36. Christelijk feest 37. Vaste plaats 
38. Europeaan 39. Overdreven

HORIZONTAAL: 40. Apenstaartje 41. Goochelnummer 
42. Online praatje 43. Lieverd 44. Zakje 45. Onvervalst 
46. Iemand die vee doodt 47. Britse prins 48. Grote groep 
49. Vliegtuigongeval 50. Plakkerig boomvocht 
51. Kwelgeest 52. Slee
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9  Niet genoeg psychische zorg
12  Doorbreek de stilte rond PK
14  Stress bij AS valt mee
17  Twee nieuwe bloedtesten
19   Presentatie vernieuwde 
  PK Logboek
25   HDR Brachy in 1 bestraling?
27  Voedingsaanpassing
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  Noordkaap

Pag. Nr 17 December2015
10  PSMA PET scan en Lutetium 177
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  psych. steun
23  Seksualiteit en intimiteit
28  Weefselmarkers op komst
29  Weefselbank Erasmus
32  Blijft mCRPC dodelijk?
34  PSA waarde betrekkelijk
34  Rectificatie AD artikel 
  Second opinion 

Pag. Nr 16 September 2015
05  Wie betaalt de geneesmiddelen?
10  STAMPEDE studie (chemo   
  vervroegen) 
12   Ik ben te oud (te duur)
14  Via DNA recidive voorspellen
23  Quattro urine test beschikbaar
28  PSMA PET scan

Pag. Nr 15 Juni 2015
05  Bewegen en sporten
13  Vroegdiagnostiek
14   MRI scan
22  Second opinion
24  4M studie MRI scan
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11  Seks
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18  EPCEL
22  Alternatieve behandelingen
26  MRI Future Trial
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19  MRI scan 7 Tesla
22  Cannabis
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12  CHAARTED studie
14  Sterven doe je niet alleen
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16  Probach studie
18  Web based keuzehulp
19  Superfood
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WAAR SCHREVEN WIJ OVER IN DE LAATSTE 2 JAAR?

(Alle nummers zijn te 
zien op onze website. 
Die is te bereiken via 

www.nfk.nl/nfk/overzicht-kpos 
zoek dan in het 

alfabetische lijstje naar 
ProstaatKankerStichting.nl 

en klik die aan. 
Op de PKS site nog 

klikken op de button 
Over prostaatkanker, 

vervolgens op de 
knop Magazine 

Nieuws in PDF en maak 
daar uw keuze van het 

gewenste nummer.)
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Vroegdiagnostiek 
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Een second 
opinion 
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VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN WAAR PLAATS DATUM TIJD

Inloopmiddag De Gele Linde Gouda  Elke woensdag  10.00/12.00 

Inloophuis  De Eik Eindhoven 7 juli 14.00/16.00

Inloophuis Toon Hermans Huis Venlo 12 juli 14.00/16.00

Mannencafé Helianthus Dordrecht 14 juli  14.00/16.30

Inloophuis De Cirkel Helmond 18 juli 14.00/16.00 

Inloophuis  De Eik Eindhoven 4 augustus 14.00/16.00

Inloophuis Toon Hermans Huis Venlo 9 augustus 14.00/16.00

Mannencafé Helianthus Dordrecht 11 augustus 14.00/16.30

Inloophuis De Cirkel Helmond 15 augustus 14.00/16.00 

Inloophuis  De Eik Eindhoven 1 september  14.00/16.00

Mannencafé Helianthus Dordrecht 8 september 14.00/16.30 

Lotgenotencontact Beatrixziekenhuis, Lingepolikliniek Leerdam 9 september  09.30/11.30

Inloophuis Toon Hermans Huis Venlo 13 september 14.00/16.00

Inloophuis De Cirkel Helmond 19 september 14.00/16.00 

Lotgenotencontact Langeland Ziekenhuis Zoetermeer 22 september 10.15/12.00

Lotgenotenmiddag Toon Hermans Huis Sittard 22 september 14.00/16.00

Thema avond prostaatkanker Toon Hermans Huis  Zeewolde 29 september 19.30/22.00

Lotgenotenmorgen Toon Hermans Huis  Roermond 29 september 10.30/12.30

Inloophuis Toon Hermans Huis Tiel 29 september  10.00/12.00

IN VOORBEREIDING    

Informatiebijeenkomst Flevoziekenhuis Almere 6 of 8 september 

Voorlichtingsbijeenkomst St. Jansdal Harderwijk  

Lotgenotencontact Steunpunt Terneuzen Terneuzen 5 oktober 

Informatieavond Bravis Ziekenhuis Roosendaal 1 november 

Lotgenotencontact Beatrixziekenhuis Gorinchem 4 november  09.30/11.30

Informatieavond Amphia Ziekenhuis Breda 23 en 30 november

Inloophuis in uw omgeving?
Er zijn veel plaatsen in ons land waar mensen die direct of 
indirect met kanker te maken hebben, terecht kunnen voor 
diverse vormen van ondersteuning. 

Zoekt u een Inloophuis in uw omgeving 
kijk dan op IPSO.nl

Kijk voor verdere informatie op de website van het 
betreffende inloophuis.
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www.prostaatkankerstichting.nl 
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht • e-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl 

• telefoon: 088-0029768

Lotgenotentelefoon 
0800 - 999 2222 

Maandag, woensdag, vrijdag van 10.00 - 12.30 
uur, dinsdag en donderdag van 19.00 - 21.00 uur. 

Naast een grote informatiebank waarin alles wat 
rechtstreeks of zijdelings met prostaatkanker te 

maken heeft zijn ruim 25 vrijwilligers ook via e-mail: 
lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl bereid hun 
specifieke ervaringen te delen met lotgenoten. 

Onder hen 3 partners voor partneraangelegenheden. 
Indien de 0800 lijn langdurig in gesprek is en u belt 

met nummerherkenning wordt u zo spoedig mogelijk 
teruggebeld.


