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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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Nu de zomerperiode ten einde loopt, 
begint voor de bestuursleden en de 
vrijwilligers van ProstaatKankerStichting.nl 
(PKS) het werk weer.

Fred Fontijn is officieel benoemd tot 
vicevoorzitter van PKS als vervanger van 
Hans Blok die zoals bekend zijn functie 
heeft moeten neerleggen.

Centralisatie prostaatkankerzorg
Afgelopen juli zijn er publicaties 
verschenen rondom centralisatie van 
prostaatkankerzorg. Vanuit mijn rol als 
voorzitter ben ik door diverse media 
benaderd met de vraag welk standpunt PKS 
inneemt ten aanzien van deze concentratie 
van zorg. Het is goed om te zien dat PKS 
op deze wijze betrokken wordt bij allerlei 
initiatieven en zo in staat wordt gesteld 
om de stem van de patiënt naar buiten te 
brengen en met elkaar te streven naar de 
hoogste kwaliteit prostaatkankerzorg.

Verderop in deze uitgave van Nieuws 
kunt u de samenvatting lezen van onze 
visie. Ons standpunt over diagnostiek, 
behandelplaatsen en nazorg komt 
steeds opnieuw aan de orde bij zowel de 
zorgverzekeraars als bij de ziekenhuizen 
en medisch specialisten. We zien dat de 
zorgverzekeraars steeds meer de richting 
op gaan van centralisatie in de zorg met 
de daarbij behorende hogere volumes. 
Voor ons is van belang om te weten hoe u 
als donateur van PKS staat tegenover dit 
onderwerp. Op onze vernieuwde website, 
die overigens nog in ontwikkeling is, is een 
enquête toegevoegd waarin u uw mening 
over dit onderwerp kunt geven. Via deze 
weg roep ik ieder van u op om deze poll 
in te vullen; zo krijgen wij nog meer inzicht 
in de mening van onze achterban over dit 
belangrijke onderwerp.

Tenslotte is ieder van ons gebaat bij de 
beste zorgkwaliteit waarbij metingen 
mogelijk zijn die inzicht geven in de 

aantallen complicaties zoals impotentie/
incontinentie. Dit soort metingen wordt 
reeds elders in Europa verricht, bijvoorbeeld 
in Hamburg.
Ook bij een second opinion horen patiënten 
nog te vaak een andere diagnose dan in 
eerste instantie was vastgesteld, helaas 
veelal ten nadele. Dit moet veranderen; 
lotgenoten hebben recht op een juiste 
diagnose.

Wat er zoal nog meer speelt
PKS kan terugkijken op een geslaagde 
donateursdag in Hoorn samen met onze 
Europese collega-patiëntenverenigingen. 
Komend najaar gaat PKS zich voorbereiden 
op een congres waar wij onze standpunten 
ten aanzien van een aantal belangrijke 
onderwerpen willen uitdragen aan de 
zorgverzekeraars, de ziekenhuizen en de 
betrokken medisch specialisten.
Vanuit een samenwerking tussen NFK en 
PGO-support worden er opleidingen voor 
vrijwilligers ontwikkeld waar ook 
PKS-vrijwilligers hun voordeel mee 
kunnen doen. Ondermeer ten behoeve van 
onze subsidie gaat het bestuur aan de slag 
met een beleidsplan voor 2017. In een van 
de komende uitgaven van Nieuws zullen we 
hier verder op in gaan.

Kees van den Berg
Voorzitter

Kees van den Berg
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Hoewel er toch wel een en ander 
bekend is over wat voeding en leefstijl 
betekenen voor het ontstaan en de 
ontwikkeling van prostaatkanker, 
wordt er weinig aandacht aan voeding 
besteed in de reguliere zorg. Daarnaast 
zijn potentiële interessante producten, 
zoals tomaten met een hoog lycopeen 
gehalte, nauwelijks verkrijgbaar.

Sinds eind 2015 probeert een aantal 
partijen daar verandering in te brengen. 
Het begon op een goed bezochte 
voorlichtingsbijeenkomst van het 
ErasmusMC in november 2015. 
Gaston Remmers, van Platform Patiënt en 
Voeding, hield er een boeiend betoog over 
wat voeding kan betekenen. Een oproep 
van Gaston tot de aanwezigen om mee te 
denken leidde tot de aanmelding van een 
aantal PK patiënten waaronder ik zelf.

De bijeenkomst op 11 juli maakt dus deel 
uit van een traject waar we al ruim een jaar 
aan werken. ‘We’, dat zijn Platform Patiënt 
en Voeding, de Westlandse tuinders en 

de afdeling Urologie ErasmusMC. Plus 
een aantal ondersteunende partners als 
InnovationQuarter, gemeente Rotterdam 
en nog een aantal. Zelf maakte ik 
deel uit van de eerste kerngroep van 
prostaatkankerpatiënten die een concept 
voedingspatroon mee hebben opgesteld.
Dit samenwerkingsverband wil een 
pilot creëren waarin een groep 
prostaatkankerpatiënten een tijdlang een 
voedingspatroon volgt, daarin gecoacht 
wordt en advies krijgt. De uitkomsten 
zullen wetenschappelijk gemonitored 
worden. Het idee is dat deze groep 
direct en uit de kas geleverd krijgt (incl. 
recepten).

Motieven en mogelijkheden
Omdat het een vernieuwende aanpak is, 
ontwikkelt het project zich schoksgewijs. 
De bijeenkomst van 11 juli was bedoeld 
om de tuinbouw meer inzicht te geven in 
de wereld van prostaatkankerpatiënten, 
zodat zij gerichter hun producten en 
leveringssysteem kunnen ontwikkelen.
Omgekeerd konden 

Een groep 

prostaat-

kankerpatiënten 

volgt een tijdlang 

een voedings-

patroon, men

wordt gecoacht 

en krijgt advies

De tuinbouwsector 
ontmoet prostaat-
kankerpatiënten

Tuinders en 
prostaatkankerpatiënten bijeen 
bij Koppert Cress in Monster
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prostaatkankerpatiënten meer 
zicht krijgen op de motieven 
en mogelijkheden van de 
tuinbouwondernemers.
Het plan achter de pilot is het 
versnellen van de leercurves over de rol 
van voeding bij prostaatkanker voor alle 
partijen. De trekker van het project Gaston 
geeft aan: ‘Dat betekent dat we ons niet 
beroepen op almachtig inzicht, ons eigen 
gelijk of claimen hét voedingspatroon bij 
prostaatkanker te hebben, maar dat we 
vooral benieuwd zijn naar hoe het nog 
beter kan – en ondertussen gewoon aan 
de slag gaan met wat we nu weten en 
hebben’.

Vanuit deze gedachte ontmoetten tuinders 
en prostaatkankerpatiënten elkaar bij het 
bedrijf Koppert Cress in Monster. Onder 
het genot van verschillende gerechten, 
met producten geleverd door de tuinders 
en bereid door de koks van FoodforCare, 
zijn tuinders en patiënten met elkaar in 
gesprek gegaan over hun wensen en 
verwachtingen. Specifiek is gesproken 
over manieren waarop de samenwerking 
gestalte kan krijgen. Van een plek waar 
informatie staat over een voedingspatroon 
voor prostaatkankerpatiënten, producten 
en wat er dan aan gezonde inhoudsstoffen 
inzit, receptuur, tips en adviezen, 
ervaringsverhalen en onderzoeksresultaten 
tot coachingsprogramma’s van enkele 
maanden waar patiënten (en hun 
gezinsleden) intensief meegenomen 
worden in het aanpassen van hun leefstijl.

Nieuwe gewassen en recepten
Na afloop van de bijeenkomst werden 
we rondgeleid door de ‘proeftuin’ van 
Koppert Cress, een soort botanische 
tuin met planten van over de hele wereld, 
die benut worden als inspiratie voor 
nieuwe gewassen en recepten.

Komende tijd worden de ideeën verder 
uitgewerkt en wordt toegewerkt naar de 
bezorging van producten afgestemd op 
een geadviseerd voedingspatroon voor 
prostaatkankerpatiënten. De ambitie is 
zo snel als kan te starten, om te leren en 
ervaring op te doen met alle facetten 
van de keten.

Ondertussen wordt verder 
gebouwd aan de samenwerking 
die nodig is om deze pilot een 
succes te laten zijn. Veel partijen 

zijn enthousiast en steunen de ontwikkeling 
van de pilot: gemeente Rotterdam, 
Ministerie van EZ, InnovationQuarter, 
Habitus. Maar we zijn er nog niet! Mocht 
u op de hoogte willen blijven van de 
ontwikkeling van deze pilot, of andere 
suggesties heeft voor bijvoorbeeld 
financiering of samenwerking, meld u 
dan aan voor de nieuwsbrief van Platform 
Patiënt en Voeding 
(www.patientENvoeding.nl), of stuur 
een bericht naar de projectleider, 
Gaston Remmers 
(g.remmers@patientENvoeding.nl ).

Dat de bijeenkomst een eye-opener was 
bleek uit de reactie van de aanwezige 
tuinders en de patiënten, ‘Dank voor deze 
bijzondere bijeenkomst in Monster. De 
dialoog met de tuinders was interessant 
en geeft hoop en perspectief voor de 
toekomst.’ n

Willem de Hoog
Regio vertegenwoordiger PKS

De ambitie is 

zo snel als kan 

te starten

We zijn vooral 

benieuwd hoe het 

nog beter kan
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CONCENTRATIE PROSTAATKANKER-
OPERATIES MET ROBOTCHIRURGIE

 Marjolein Spronk

Op 14 juli 2016 verscheen er een 
persbericht van de universiteits-
ziekenhuizen Erasmus MC en 
Radboudumc en de ziekenhuizen 
van Santeon. Zij maakten het 
initiatief bekend tot concentratie van 
prostaatkankeroperaties met behulp 
van robotchirurgie in een beperkt aantal 
centra in Nederland. In dit persbericht 
staat vermeld dat PKS, die al langer 
voorstander is van concentratie in 
de prostaatkankerzorg, zal worden 
betrokken bij de verdere uitwerking en 
implementatie.

Graag geven we een toelichting op onze 
visie. 

Aanleiding
De ontwikkeling naar concentratie van 
complexe ziekenhuiszorg betreft een 
afspraak tussen het ministerie van VWS, 
de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen. 
Aanleiding was, naast kostenefficiëntie, de 
aanmerkelijk betere behandelresultaten met 
hoog volume complexe gezondheidszorg in 
andere Europese landen.
Ook levert de analyse van registraties in 
hoog volume beter inzicht in de uitkomsten 
van behandel-interventies. Dit maakt het 
mogelijk om kwaliteitsresultaten doelmatig 
te optimaliseren.

Radicale Prostatectomie
In de prostaatkankerzorg behoort de 
behandeling radicale prostatectomie 
(opereren) met behulp van robotchirurgie 
tot complexe zorg. Het vereist de 
nauwkeurige precisie van een uroloog die 

Concentratie 

van prostaat-

kankerzorg 

vraagt extra 

inspanningen
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aanmerkelijk 

betere 

behandel-

resultaten

met deze techniek zeer ervaren is.
Door robotchirurgie te borgen bij een 
beperkt aantal samenwerkingsverbanden 
van ziekenhuizen, ontwikkelt de kennis en 
vaardigheid van deze behandelteams zich 
naar een expert-niveau. 
Uit kwaliteitsregistraties is gebleken 
dat door concentratie betere resultaten 
worden bereikt en een verlaging van het 
percentage ongewenste bijwerkingen zoals 
impotentie en incontinentie zal optreden.

ProstaatKankerStichting.nl ziet de 
meerwaarde van zorgconcentratie ook 
ten aanzien van andere fasen in de 
prostaatkankerzorg. Denk bijvoorbeeld aan 
diagnostiek en palliatieve zorg. Het initiatief 
van de Santeon ziekenhuizen, het netwerk 
van het Erasmus MC en het netwerk van het 
Radboudumc is een eerste serieuze aanzet. 
En verdient navolging op andere plaatsen 
in ons land.

Het belang van de patiënt
Concentratie van zorg betekent in 
de praktijk een herinrichting van het 
prostaatkankerzorgveld. 
Dit is een ingrijpend proces waar 
verschillende belangen mee gemoeid zijn. 
ProstaatKankerStichting.nl bepleit dat het 
belang van de patiënt in deze ontwikkeling 
unaniem leidend is.

Zoveel als mogelijk dient de basiszorg 
in de directe woonomgeving van de 
patiënt geboden te worden. Complexe 
prostaatkankerzorg in de expertisecentra. 
Voor de bereikbaarheid van deze 
specialistische zorg dient rekening te 
worden gehouden met een geografische 
spreiding van de gespecialiseerde 
behandelcentra. PKS bepleit dat het 
uiteindelijke aantal behandelcentra 
beantwoordt aan een redelijke gemiddelde 
reisafstand voor de patiënt.

Concentratie van prostaatkankerzorg 
vraagt extra inspanningen voor een 
goed georganiseerde samenwerking in 
netwerkverband.  Een casemanager kan 
daarbij fungeren als ‘spin in het web’ voor 
de patiënt en behandelend specialismen. 
Er dient een hoofdbehandelaar te 
worden aangewezen en we verwachten 
transparante resultaten over geleverde 
kwaliteit, inclusief een valide meting van de 
patiëntervaring.

In het najaar komt PKS met een visie-notitie 
‘Concentratie van prostaatkankerzorg 
vanuit patiëntperspectief’ opgesteld 
in samenwerking met de Nederlandse 
Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. 
Aansluitend zijn wij voornemens om in 
het voorjaar een werkconferentie voor 
stakeholders te organiseren.

Geef uw mening!
Om de wensen en verwachtingen van onze 
achterban te kunnen vertegenwoordigen 
is het van belang dat we uw mening 
voortdurend blijven vernemen. 
PKS onderhoudt op diverse manieren dit 
contact. Sinds kort kunt u ook uw mening 
geven op onze vernieuwde website:
Op de website 
www.prostaatkankerstichting.nl kunt u 
reageren op de volgende vraag:

Wat heeft uw voorkeur?
Alle behandelingen in één ziekenhuis, in 
mijn directe woonomgeving.
Als een ander ziekenhuis meer expertise 
heeft voor de behandeling die ik nodig 
heb, dan ben ik bereid om daarvoor 
verder te reizen.
Ik zou wel naar een expertiseziekenhuis 
willen, maar reizen is voor mij te 
belastend.

U kunt op de website tevens het 
scoringsresultaat op deze vraag inzien. 

Geeft u alstublieft vandaag nog 
uw mening! n

❑

❑

❑



Hoe kunnen we de zorg verbeteren? Altijd ben 
ik daarmee bezig in mijn hoofd. Er kan nog 
zoveel beter, maar hoe?

Ik heb het er in een eerdere column al eens 
over gehad. Bij kanker komt als eerste 
de behandeling zelf ter sprake. Dat heeft 
prioriteit. Pas daarna komt de zorg voor het 
urineverlies. En pas op een nog later moment 
komen er vragen over het niet meer kunnen 
vrijen, omdat men moeite heeft met het 
krijgen van een erectie of dat dit helemaal niet 
meer mogelijk is.

Wat was ik blij met mijn cliënt deze 
week. Dankbaar voor zijn openheid en 
het meedenken gedurende het hele 
behandeltraject. Ik moet eerlijk bekennen dat 
ik zelf tot op heden ook niet zo heel goed wist 
waar ik mensen heen moest sturen wanneer ze 
er problemen mee hadden. Ik kan er wel iets 
over vertellen en ook wel informatie geven 
maar veel ervaring heb ik er nog niet mee. 
Sommige mannen die geopereerd zijn 
zeggen : ‘ach dat speelde toch al niet meer 
zo’. En anderen zeggen: ik wil wel wat 
proberen, maar uhhh, een spuitje? Toch liever 
niet, laat maar zitten.

En mijn cliënt Erik die vertelde mij: ‘Tuurlijk 
deed het mij wat. Mannen maken er 
onderling wel grapjes over, maar niet meer 
kunnen vrijen, dat doet wel pijn. Ik hield me 
groot, maar vanbinnen knaagde het wel. 
Het had invloed op mijn zelfvertrouwen en 
gemoedstoestand’.

DE KANKER MOET WEG
‘Ik vind de hulpverleners passief’, zei hij. ‘In 
een eerste gesprek noemen ze het wel, maar 
je hoofd staat daar dan helemaal niet naar. 
De kanker moet weg! En die boodschap over 
de erectie, die kwam toen helemaal niet 
binnen, dat vond ik op dat moment totaal 
niet belangrijk. En dan het urineverlies, het 
was dat jij het zei. En natuurlijk dacht ik: dat 
hoort er ook bij. Pas toen het ergste lekken 
voorbij was, ja toen pas wilde ik zelf actief iets 
gaan doen om te kijken of het beter kon qua 
erectie’.

Erik vervolgde: ‘Maar op dat moment kreeg 
ik niet de hulp die ik wenste. Ik had het 
gevoel dat ik van het kastje naar de muur 
werd gestuurd. En ook al had ik een duidelijke 
hulpvraag, ik moest zelf allerlei opties 
aandragen. Ik had dat andersom verwacht.

Vorige week ben ik bij een hulpverlener 
geweest die me wel duidelijke informatie gaf. 
Hij stelde ook voor om het spuitje te proberen. 
En deed het pijn? Ja dat deed het, maar niet 
heel erg. En wat was ik blij dat het lukte.

Doodeng vond ik het toen de erectie na twee 
uur nog niet zakte, maar dat kwam goed. Dat 
spuitje geeft me weer hoop! Ik mag/moet het 
nu eerst nog met tabletten proberen, met een 
hogere dosis. Maar de wetenschap dat het 
wel gaat lukken, dat maakt een wereld van 
verschil’.
 n

Wat is het 
juiste moment 
voor een 
boodschap?!

Josine Buiter is bekkenfysiotherapeut 
en heeft haar praktijk in Meppel

9
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 Wim Nak

In ons vorig nummer schreven 
wij over Karel Gooren die als 
Nederlandse pionier in Heidelberg 
zijn prostaatkanker met de modernste 
nucleaire technieken onder controle 
probeert te houden. Zijn eerste twee 
behandelingen leken veelbelovend. 
Hoe is het hem sindsdien vergaan?

Op 8 juli 2016 onderging Karel zijn derde 
Actinium-PSMA behandeling, inclusief 
de speekselklierbehandeling vooraf. 
PSA op dat moment was verder gezakt 
naar 68 (het PSA was 2.600 op 4 februari 
2016 en op 17 mei 2016 nog maar 140). 
Zo’n 3 weken na de behandeling is Karel 
meer vermoeid dan na de eerste twee 
behandelingen, maar met een extra 
middagdutje is dat goed te doen.
Hij had al eerde last van neuropathie 

in zijn voeten, zeer waarschijnlijk 
ten gevolge van de chemotherapie. 
De neuropathie verergert steeds na 
iedere Actinium behandeling om dan 
aansluitend weer wat af te nemen. 
Hij hoopt dat dit ook nu het geval zal 
zijn. Klachten van een droge mond zijn 
toegenomen, en daarom gebruikt hij 
’s nachts elke 2-3 uur mondspray. 
Zijn smaak is ook veranderd gedurende 
de therapie. Voeding heeft minder 
smaak, maar van goede wijn kan hij 
gelukkig nog steeds genieten. Ook 
zijn ogen zijn droger dan voorheen. De 
klachten van droge mond en ogen zijn 
bekende bijwerkingen van de Actinium-
PSMA behandeling. Hij rekent erop 
dat deze klachten mettertijd zullen 
verminderen. Klagen doet hij niet, want 
zijn conditie is duidelijk beter dan voor 
de therapie. Het golfen heeft hij weer 
opgepakt.

Vervolg Actinium-
PSMA behandeling in 
Heidelberg van Karel 
GoorenZijn conditie is 

duidelijk beter 

dan voor de 

therapie

Controle scan na 
actiniumbehandeling
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Medepatiënten 
In Heidelberg trof Karel twee Duitse 
patiënten en een Nederlandse (hem 
bekende) lotgenoot. De beide Duitsers 
hadden erg lang moeten wachten op het 
fiat van hun zorgverzekeraar en waren in heel 
wat slechtere conditie dan Karel was toen 
hij zelf voor de eerste keer kwam. Karel 
heeft hen wat kunnen opmonteren door hen 
te vertellen over hoe het hem tot dan toe 
was vergaan. Zijn advies is wel: wacht niet te 
lang wanneer je ziekte conditie verslechtert.

Plannen in Nederland
Vergezeld door Bert Smid (huisarts 
en lid van de Raad van Advies van de 
PKS) heeft Karel meerdere gesprekken 
gehad met prof. dr. Winald Gerritsen, 
hoogleraar Medische Oncologie in het 
Radboudumc te Nijmegen, drs. Maarten 
van der Doelen, arts-onderzoeker in het 
Radboudumc, dr. Marcel Janssen, nucleair 
geneeskundige in het Radboudumc, en 
met prof. dr. Fred Verzijlbergen, hoogleraar 
Nucleaire Geneeskunde in het Erasmus 
MC te Rotterdam en het Radboudumc te 
Nijmegen.

Prof. dr. Verzijlbergen is initiatiefnemer van 
een landelijke registratiestudie (imPRINT) 
op het gebied van 68Ga-PSMA-PET/CT 
diagnostiek. Het doel van de imPRINT 
studie is het verzamelen van gegevens 
over het gebruik van de 68Ga-PSMA-PET/
CT scan, meer inzicht verkrijgen in de 
patiëntengroepen waarin de 68Ga-PSMA-
PET/CT scan wordt ingezet, mogelijkheden 
faciliteren voor andere onderzoeken en 
artsen bewust maken in welke gevallen 
zij een 68Ga-PSMA-PET/CT scan moeten 
overwegen. De studie dient dus vooral 
om van de opgedane ervaring in het 
aanvragen en interpreteren van de nieuwe 
scan zoveel en effectief mogelijk van elkaar 
leren.
Momenteel kan in vijf verschillende instituten 
een 68Ga-PSMA-PET/CT scan gemaakt 
worden: Radboudumc te Nijmegen, 
Erasmus MC te Rotterdam, LUMC te Leiden, 
UMC Utrecht, St. Antonius ziekenhuis te 
Nieuwegein en UMC Groningen. Ook zijn er 
plannen om een prospectieve studie naar de 
waarde van de 68Ga-PSMA-PET/CT bij een 
PSA-recidief na prostatectomie te starten. 

Prof. dr. Gerritsen, drs. Van der Doelen en 
dr. Janssen onderzoeken of het mogelijk 
is om in Nederland een beperkte 
experimentele studie naar behandeling 
met Lutetium-PSMA radioligand therapie te 
starten. De gesprekken daarover met onder 
meer ziekenhuisbesturen, zorgverzekeraars 
en KWF lopen. Omdat het een dure therapie 
is wordt er ook aan gedacht om een 
crowdfunding te organiseren.

Grootvader Karel met stamhouder Sam Karel

Testen, 
uitgevoerd in de 
Universitätsklinik in 
Heidelberg

De therapie is duur, er wordt aan 

gedacht om een crowdfunding te 

organiseren
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Hoe vergaat het Karel verder?
Op 7 september is in het Radboudumc in Nijmegen een GA-PSMA PET/CT 
controle scan uitgevoerd, met de bedoeling om daarmee de effecten van de 
Actinium-PSMA radioligand therapie te kunnen evalueren. De uitkomst daarvan 
in combinatie met de gemeten bloedwaarden is van cruciaal belang voor het 
vervolg van zijn behandeling.

Die bloedwaardes zijn verder verbeterd. De PSA is nu nog maar 50 en de 
AF staat op 99, het gaat nog steeds de goede kant op. De kwestie van 
vermoeidheid blijkt veroorzaakt door een niet goed functionerende schildklier. 
Met medicijnen is di inmiddels weer prima in balans.

Door de voorafgaande behandelingen zijn de bottumoren 
sterk teruggedrongen, deze zijn nu identiek aan de 
resultaten van eerder behandelde patiënten. Tijdens de 
eerste scan in februari is kleine tumor in een van de nieren 
ontdekt. Deze tumor heeft niets met prostaatkanker te 
maken, maar is wel door de behandelingen verkleind.
Op de splitsing van de hoofdslagader was ook al langer 
een tumor aanwezig, die eerder niet verwijderd kon 
worden ivm de gevaarlijke plaats waar deze zich bevindt. 
Deze tumor is ook sterk geslonken, iets waar Karel heel 
blij mee is.

Vrijdag 9 september is er overleg met de kliniek in 
Heidelberg of er nog een vierde kuur noodzakelijk is of dat er voor hem 
een half jaar rust in zit. De mogelijkheid bestaat dat er later een tweede serie 
behandelingen wordt opgestart. Wanneer hem dat half jaar rust gegund 
wordt gaat Karel samen met zijn echtgenote Nelleke drie weken in redelijk 
goede conditie ouderwets op een sportieve vakantie.

Toekomst
Het gaat Karel duidelijk een flink stuk beter dan voor de nucleaire therapie. 
Hopelijk gaan de verbeteringen nog een stuk verder door. Dan heeft hij dankzij 
de nieuwste therapie levensduurwinst geboekt met tegelijk behoud van een 
goede kwaliteit van leven. De redactie van Nieuws wenst hem heel veel succes 
bij het vervolg van zijn behandeling(en). n

Vervolg Actinium-PSMA 
behandeling in Heidelberg van 
Karel Gooren7

SEPTEMBER

Weer genieten van 
een goed glas wijn

Karel gaat samen 

met zijn echtgenote 

Nelleke drie weken in 

redelijk goede conditie 

vakantie
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 Chris Laarakker

Behandelingen van prostaatkanker kunnen 
ongewild urineverlies tot gevolg hebben. Wanneer 
het urineverlies na verloop van een aantal maanden 
nog steeds aanwezig is en ook bekkenfysio niet 
het gewenste resultaat oplevert, dan kunnen 
chirurgische ingrepen vaak verbetering brengen.

Er zijn een aantal technieken die de incontinentie 
kunnen stoppen of verminderen.
Ernstige incontinentie wordt behandeld met de 
zgn. ‘sfincter’ die het beste vergeleken kan worden 
met een compleet nieuwe sluitspier. Deze operatie 
is ingrijpend en kostbaar.

Voor lichte incontinentie zijn ook technieken 
beschikbaar. Een van die technieken is de ‘male 
sling’ waarvan diverse modellen in omloop zijn. 
De ‘male sling’ wordt aangebracht bij matige 
incontinentie en manipuleert de ligging van de 
plasbuis of knelt deze gedeeltelijk af.

Ongeveer 2 jaar geleden schrapte de minister de 
‘male sling’ uit het verzekerde pakket, om voor ons 
en de urologen onduidelijke redenen. Mannen 
met een matige incontinentie raakten hierdoor 
aangewezen op de kostbare en ingrijpende 
operatie van de sfincter. Echter niet iedere 
man is geschikt voor deze techniek waardoor 
er voor een aantal mannen geen enkele optie 
meer overbleef.

Ervaringen uit ons lotgenotencontact 
leerden dat 80 a 90% van de mannen met 
een ‘male sling’ hier tevreden over waren. 
Weliswaar was niet iedereen geheel 
continent maar het feit dat er veel minder 
incontinentiemateriaal nodig was en dat 
veel mannen zich meer ‘buitenshuis’ 
durfden te bewegen en hun vertrouwde 
sociale leven weer konden hervatten, 
dat was voor hen voldoende reden om 
tevreden te zijn met de ‘male sling’.

Reden voor de PKS om samen met een 
aantal urologen actie te ondernemen 

om te proberen de minister 
op andere gedachten te 
brengen. Met succes. Een 
lange en stroperige procedure 
leverde uiteindelijk het door ons 
beoogde resultaat op.

Op 24 augustus 2016 meldde Zorginstituut 
Nederland (ZIN): ‘dat de ‘male sling’ weer tot het 
te verzekeren pakket van de Zorgverzekeringswet 
behoort, mits de behandeling voldoet aan het 
‘waarborgdocument’ van de NVU (Nederlandse 
Vereniging voor urologie)’. n

Advies ProstaatKankerStichting.nl

Mannen die menen baat te hebben bij een 
operatieve ingreep om hun incontinentie te 
verhelpen kunnen dat het beste bij hun uroloog 
aankaarten. Alleen de uroloog kan vaststellen 
of- en met welke ingreep u het beste behandeld 
kunt worden. Maar gelukkig is nu de ‘male sling’ 
weer beschikbaar om als mogelijkheid uit te kiezen. 
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Bijlage 
Standpunt Male sling bij stress urine incontinentie 

 

 

0530.2016105290 

 

> Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen 

 
Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 
2500 EJ  DEN HAAG  
 
 
 
 

 
Datum 24 augustus 2016 Betreft Standpunt Male sling bij stress urine incontinentie 
 
 
 
 
 
Geachte mevrouw Schippers,  
Bij deze brief treft u ons standpunt aan over de male sling bij stress urine 

incontinentie. Onze conclusie is dat de behandeling bij patiënten met lichte tot 

matige stress urine incontinentie voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en 

praktijk’. Dit geldt ook voor patiënten met ernstige stress urine incontinentie in 

uitzonderlijke situaties, zoals beschreven in het waarborgendocument van de 

Nederlandse Vereniging voor Urologie van 14 juli 2016. Gevolg is dat de male 

sling bij genoemde indicaties behoort tot de te verzekeren prestaties van de 

Zorgverzekeringswet.   
Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar het bijgevoegde standpunt.  

 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Arnold Moerkamp Voorzitter Raad van Bestuur  
 

‘Male Sling’

WEER TERUG IN HET VERZEKERDE PAKKET 
EN KAN ONDER VOORWAARDEN WEER 
VERGOED WORDEN!
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Nieuwe prostaatkankertesten 
met potentie
De wetenschap zoekt naar efficiëntere 
methodes om in een vroeg stadium vast 
te kunnen stellen of het gaat om een 
agressieve vorm van prostaatkanker. 
Dat bespaart de samenleving kosten 
en is minder belastend: de patiënten 
hoeven geen pijnlijke biopten te 
ondergaan waarbij bovendien ook het 
gevaar voor infecties bestaat.

Onderzoek nieuwe technieken biopten
Maroeska Rovers, hoogleraar evidence-
based surgery aan het Radboudumc, 
doet onderzoek naar de potentiële 
meerwaarde van nieuwe technieken. Zo 
onderzocht ze middels een modelstudie 
de meerwaarde van twee methodes die in 
een vroegtijdig stadium de aanwezigheid 
van agressieve vormen van prostaatkanker 
kunnen vaststellen. Ze onderzocht de 
multiparamitrische MRI, waarbij op 
basis van een MRI-beeld gericht een 
biopt genomen kan worden. De tweede 
methode die Rovers onderzocht was een 
nieuwe biomarker-test, de Select MDx test. 
Bekeken werd of deze twee methodes 
onnodige biopten (bij patiënten zonder 
kanker of bij patiënten met niet-agressieve 
tumoren) zouden kunnen voorkomen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de 
beide technieken potentieel meerwaarde 
hebben: ‘Beide testen lijken de kwaliteit 
van leven te kunnen verbeteren terwijl 
het niet meer kost, in het geval van de 
MRI-scan, en zelfs kosten lijkt te besparen 
in het geval van de biomarkertest.’ De 

nieuwe biomarker-test gaat volgens Rovers 
mogelijk gemiddeld  € 128,-- per patiënt 
besparen. Bij een gemiddeld jaarlijks aantal 
van 17.177 mannen betekent dat een 
besparing van € 2,2 miljoen.

Standaardisatie biomarker-testen
Prof. Jack Schalken constateert dat het 
gebruik van de biomarker-testen nog 
geen standaard is. ‘De geneeskunde is 
vrij conservatief, en dan zeg ik het nog 
aardig.’ Als het aan hem ligt worden de 
biomarker-testen standaard ingezet, maar 
daarvoor moet ook de financiering met de 
zorgverzekeraars nog geregeld worden. 
Als iemand nu om deze test vraagt zal 
de uroloog regelmatig tegenstribbelen, 
stelt Schalken. Deze testen zijn 
nog niet verwerkt in het standaard 
betalingssysteem. ‘Urologen kunnen hem 
wel gebruiken en ook betalen omdat ze 
op het totale budget minder geld kwijt 
zijn aan het afnemen van biopten, maar 
we moeten het nog netjes regelen in de 
betalingssystematiek.’

Schalken pleit voor verder onderzoek, 
vooral om te bewerkstellingen dat 
mannen straks niet meer naar het 
ziekenhuis hoeven voor het afnemen 
van deze biomarker-test maar dat ze ook 
in de huisartsenpraktijk voor handen zijn. 
Daarmee kan volgens hem een enorme 
winst behaald worden. n

Bron: Mijn Gezondheidsgids

‘Beide 
testen lijken 
de kwaliteit 

van leven 
te kunnen 

verbeteren’
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In 2014 werd nog getwijfeld aan het nut van 
de robot bij het verwijderen van de prostaat. 
Zie bijv. het nummer van Nieuws nr. 11 van juni 
2014, pagina 13. Inmiddels zijn er in Nederland 
37 operatie-robots in gebruik. Niet meer weg 
te denken dus. Hoe kijkt men nu aan tegen het 
nut van de robot? Wij vroegen het een aantal 
opererende urologen.

Hoe verloopt zo’n operatie met steun van de 
robot?
De patiënt krijgt algehele narcose. Er worden vijf 
gaatjes gemaakt in de onderbuik. Door die gaatjes 
worden zowel de camera als de instrumenten naar 
het werkgebied geleid. De buikholte wordt met gas 
(koolstofdioxide) gevuld om extra ruimte voor de 
operatie te maken. Via de camera kijkt de chirurg 
op een scherm met 3D projectie in zijn werkstation 
naar wat zich in het operatiegebied afspeelt. 
De bijzonder beweeglijke operatie-instrumenten 
worden door de chirurg bediend met een soort 
joysticks die op het werkstation zitten. Bijkomende 
acties, zoals bijv. het dichtschroeien van 
bloedvaatjes, worden met voetpedalen bestuurd. 
Er is aan de operatietafel een tweede arts en een 

verpleegkundige aanwezig om de uroloog te 
assisteren met bijv. het wisselen van instrumenten 
of het aanbrengen van hechtdraadjes. Door de 
aard van de instrumenten en het beeld erbij kan de 
chirurg gerichter en nauwkeuriger tewerk gaan.

Wat heeft de patiënt er voor baat bij?
Meestal een snellere genezing en dus een korter 

verblijf in het ziekenhuis. Minder bloedverlies. 
Minder last van incontinentie. Kleinere kans op 
impotentie. Dat alles als gevolg van het feit dat 
de chirurg een beter zicht heeft op de prostaat en 
beschikt over haast onbeperkte bewegingsvrijheid, 
de robotarmen kunnen meer dan zijn eigen 
handen. Maar het moet dan wel een ervaren chirurg 
zijn. Die kan beschikken over een goed op elkaar 
ingespeeld team. Robotchirurgie is teamsport, 
meer nog dan bij conventionele operaties.

Dokter van der Poel (NKI) noemt een in juli 2016 
gepubliceerd Australisch onderzoek waarbij de 
ene helft van ruim 300 patiënten met de robot 
werd geopereerd tegenover de andere helft 
met conventionele open techniek. Met de robot 

Robot wel of niet 
een zegen?
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kwamen er iets minder complicaties 
voor, het herstel verliep sneller en na 
12 weken werd nagenoeg geen verschil 
in oncologisch resultaat waargenomen. 
Of dat op langere termijn wel het geval 
is, dat moet nog onderzocht worden. 
Ondertussen, zo adviseert men in die 
publicatie, moedigen zij patiënten aan om 
liever een zeer ervaren chirurg te kiezen, 
waar men ‘een klik’ mee heeft dan te 
kiezen voor de ene dan wel de andere 
operatietechniek.

Dokter Bevers (uroloog LUMC) meent 
dat de patiënt zelf geen baat heeft 
bij de robot. De chirurg kan weliswaar 
met de robot bepaalde bewegingen 
gemakkelijker uitvoeren, maar de kwaliteit 
van de operatie staat of valt met de kunde, 
vakkennis en ervaring van de chirurg.

Dokter Schrier (uroloog JBZ) zegt dat 
er minder bloedverlies en minder 
weefselschade is, alle energie van 
de patiënt kan naar het herstel, geen 
bloedtransfusie, vaak na 1 nacht al naar 
huis.

Is de robot operatie duurder?
Dat hangt ervan af hoe vaak de robot 
wordt gebruikt. Dat hoeft niet alleen voor 
prostaatoperaties te zijn, ook andere 
ingrepen kunnen met dezelfde robot 
preciezer worden uitgevoerd.

Dokter Busstra (Erasmus mc) meent dat 
de meerkosten bij meer dan 300 ingrepen 

per jaar verwaarloosbaar zijn, maar veel 
klinieken halen dat aantal niet, zegt hij.

Bij dokter van der Poel worden er 
220 ingrepen per jaar met de robot 
uitgevoerd en hij meent dat met dat aantal 
de kosten per operatie gelijk zijn gebleven 
aan de kosten voordat de 
robot beschikbaar was.

Dokter Sedelaar 
(Radboudumc) geeft 
aan dat de meerkosten 
van de robot worden 
goedgemaakt door 
zaken als verkorte 
ligduur, minder 
incontinentiemateriaal 
en snellere werkhervatting.

Dokter Schrier meent ook dat de 
meerkosten verantwoord zijn. Hij wijst op 
sneller herstel en grotere kans op erectie 
behoud.

Hoe vaak zou de chirurg een 
prostatectomie moeten doen?
Dokter van der Poel meent dat er voor 
een vlot verloop van de ingreep minstens 
50 gedaan moeten zijn, voor een stabiel 
schoon snijvlak zelfs 200, maar hij zegt erbij 
dat ook na 500 operaties de functionele 
uitkomsten nog steeds kunnen verbeteren. 
De leercurve van de chirurg kan door 
werken op de simulator gunstig worden 
beïnvloed zonder risico voor de patiënt.
Dokter Sedelaar houdt het op 250-300 

Dr. Sedelaar (Radboudumc) Dr. Van der Poel (NKI) Dr. Busstra (Erasmus mc)

Minder 
last van 
incontinentie, 
kleinere kans 
op impotentie

Robot-
chirurgie 
is team-

sport

Robot wel of niet een zegen?



17

operaties die nodig zijn om voldoende 
ervaring op te bouwen. Hij meent 
dat – ook al werkt men met de robot 
- ervaring met open prostatectomieën 
wel wenselijk is. Vanwege een beter 
anatomisch begrip en de mogelijkheid om 
bij bijv. een technisch mankement van de 
robot te kunnen overschakelen naar de 
conventionele operatietechniek.

Ongeveer een derde van de door hem zelf 
uitgevoerde operaties worden niet met de 
robot, maar open uitgevoerd. Dat betreft 
dan een hoog-risico prostaatcarcinoom 
(hoog PSA, hoge Gleason score, bulky 
tumor, noodzaak klierdissectie, eventueel 
op MRI duidelijk T3a/T3b) en in salvage 
situaties. Hij geeft aan dat de met de 
robot bereikte oncologische resultaten 
vergelijkbaar zijn met die van open en 
laparoscopische operaties.

Dokter Busstra noemt een aantal van 50 
operaties, nodig ‘om je thuis te voelen’ 
in de prostatectomie. Maar pas na 300 
heb je de meeste varianten in anatomie 
weleens gezien. Ervaring met open of 
laparoscopische operaties beschouwt hij 
als een voordeel, maar zegt erbij dat de 
komende generatie chirurgen slechts met 
de robot zal leren werken.

Dokter Bevers verwijst naar een studie 
van Sooriakomaran et al, Tewari Minerva 
Urol Nephrol 2001, waaruit blijkt dat de 
operatie wel 1.600 keer uitgevoerd moet 
zijn om te bereiken dat er stelselmatig 

minder dan 10% positieve snijvlakken 
zijn. Dit onderzoek concludeert dan ook 
dat robot geassisteerde laparoscopische 
prostatectomie eigenlijk alleen verricht zou 
moeten worden door specialisten 
die weinig anders meer (kunnen) doen.
Dokter Schrier zegt dat de robot-operatie 
na 50 keer wel tot een goed einde wordt 
gebracht. Het leerproces gaat door tot 300 
keer en mogelijk nog wel verder. 
Hij vindt ervaring met open operaties 
niet zo belangrijk. Goede kennis van de 
anatomie wel!

Conclusie
De robot is niet meer 
weg te denken uit onze 
operatiekamers. Als 
patiënt mogen we daar 
best blij mee zijn. Er 
zijn vast wel voordelen 
aan verbonden. Maar 
de vraag vooraf die 
elke prostaatkanker 
patiënt die geopereerd 
moet gaan worden zou 
moeten stellen, namelijk: 
‘hoeveel ervaring de opererende 
chirurg heeft, zowel met als zonder 
robot’, die vraag blijft van groot 
belang. n

Dr. Bevers (uroloog LUMC) Dr. Schrier (uroloog JBZ) 
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Meer gemak voor 
ANDROSKAT gebruikers
Hoewel uitvoerig voorgelicht was het 
toch onthutsend om na het verwijderen 
van mijn prostaat impotent te zijn.

Fijn was natuurlijk wel om waarschijnlijk van 
de prostaatkanker af te zijn.
Klaarkomen met een slappe penis kon 
gelukkig wel, maar is toch van andere 
orde, en niet te vergeten voor mijn partner 
minder bevredigend.
Natuurlijk kon ik haar ook op een andere 
manier wel bevredigen. Maar het verlangen 
naar  de oude manier van vrijen bleef.

Omdat er bij mijn operatie nogal wat 
schade aan zenuwen in de buurt van 
de prostaat was opgetreden, waren 
lustopwekkende tabletten niet zo succesvol 
bij mij.
De vacuümpomp werkte wel maar in mijn 
geval toch niet voldoende.
Het middel Muse ook geprobeerd. Het 
moet worden ingebracht (onaangenaam) 
in de plasbuis. Het veroorzaakte wel een 
prima erectie, maar het middel irriteerde 
urenlang mijn penis. De lol van het vrijen 
verging mij.

Het werkt prima
Dan het middel Androskat. Het is gewoon 
via de huisarts en apotheek te verkrijgen, 
het werkt prima, maar het grote nadeel 
is het in de penis spuiten. Hoewel ik als 
huisarts vele duizenden injecties aan 
anderen heb gegeven en ook mezelf de 
griepspuit jaarlijks zonder problemen 
toediende ervaarde ik het spuiten in mijn 
eigen penis toch wel als lastig. Lastig omdat 
de penis een kwetsbaar lichaamsdeel is 
waar je extra voorzichtig mee omgaat. 
Uiteindelijk zette ik me over mijn schroom 
heen en spoot mezelf. Het spuiten bleef 

ik als vervelend ervaren, ook omdat ik het 
naar vond mezelf pijn te doen. Ik moest 
wel denken aan mensen met suikerziekte 
die zichzelf ook moesten spuiten. Maar al 
lang zijn daar automatische spuiten voor 
gemaakt. Voor hen is het spuiten amper 
nog een belasting.

Navraag bij diverse urologen leverde 
niets op. Gelukkig stuitte ik via Google 
op zo’n automatische spuit, de Autoject 
El. In het verleden was hij ontworpen voor 
suikerzieken, maar je kan er ook spuitjes in 
plaatsen gevuld met Androskat. 
In Nederland waren deze automaten niet 
te krijgen. Uiteindelijk heb ik via internet in 
de USA zo’n apparaatje gekocht. Het moest 
ook door de douane worden ingeklaard. 
De aanschafprijs in de USA bedraagt 
een kleine $ 50,--. Verzendkosten en 
invoerrechten brachten de prijs voor mij op 
ca. € 105,--.

De erin passende spuitjes met vaste naald 
kon mijn apotheek niet leveren, maar op 
internet waren ze makkelijk te bestellen. 

Bij bijvoorbeeld de fa. Farmaline, het merk 
Terumo, inhoud 1 ml, naalddikte 0,33 
mm en naaldlengte 12 mm. Ze kosten 

Androskat bevat 
fentolamine en 
papaverine en 
behoort tot de 
vaatverwijders. 
Het verwijdt 
de bloedvaten. 
Papaverine is een 
spierverslapper. 
Het verslapt de 
spieren in de wand 
van bloedvaten en 
in de zwellichamen 
in de penis. Het 
wordt in de penis 
geïnjecteerd. Het 
medicijn kan worden 
aangewend bij 
erectiestoornissen. 
Lees de bijsluiter 
zorgvuldig.

ERVARINGSVERHAAL

Het verlangen 
naar  de oude 
manier van 
vrijen bleef

Autoject 2 in etui.

Autoject 2
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Meer gemak voor 
ANDROSKAT gebruikers

ongeveer € 25,-- per 100 stuks. Overigens 
passen de door de fabrikant van Androskat 
bijgeleverde spuiten er niet in. n

Amper pijn
Het spuiten is nu minder lastig (je hoeft 
jezelf niet te prikken en vervolgens de
spuit leeg te drukken) de injectie doet nu 
ook amper pijn omdat de naald er snel 
wordt ingestoken, of misschien juister: 
ingeschoten. Ook kun je van tevoren 
instellen hoe diep de naald prikt. 
Bij handmatig prikken kan dat lastig zijn.
Oftewel je zet het apparaatje op de 
zijkant van de penis, op een knopje 
drukken en korte tijd later is de vloeistof 
zonder noemenswaardige pijn ingespoten. 
Op het apparaatje is goed te volgen hoe 
snel het zich leegt.

Gelukkig kan er nu via een Nederlands 
bedrijf  de Autoject El en de bijbehorende 
spuitjes worden gekocht.

D.B. arts te U. (naam bekend bij PKS)

Informatie van 
ProstaatKankerStichting.nl

P.s. Wellicht ten overvloede: er is hier 
geen sprake van belangenverstrengeling 
of geldelijk gewin van de schrijver.

Het verspreiden van dit artikel mag 
onbeperkt. Wijzigingen in de tekst 
uitsluitend na toestemming van de schrijver. 
(via PKS)
De in dit ervaringsverhaal genoemde 
Nederlands bedrijf waar de Autoject 2 
(vernieuwde versie) met bijbehorende 
naalden is te bestellen is te vinden op de 
website van www.flynther.nl. 

U vindt deze injector onder het kopje 
‘alle producten’ rubriek ‘overige flynther 
producten’. Een prijsindicatie voor de spuit 
in etui is € 65,-- terwijl de naalden 
ongeveer  € 25,-- per 100 stuks kosten.
Dit is incl. BTW en verzendkosten.

Een Engelstalige gebruiksaanwijzing is 
bijgevoegd. 19
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Ik steun het werk van 

ProstaatKankerStichting.nl

van harte!
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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 
belangen van prostaatkanker-
patiënten. 

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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EENMALIGE AUTOMATISCHE 
AFSCHRIJVING

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

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

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
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vernieuwd



23

Iedereen kent gelukkig Pink Ribbon. 
Met veel succesvolle campagnes 
maakte Pink Ribbon in de jaren negentig 
vrouwen bewust van borstkanker en de 
gevolgen daarvan. Onder andere door 
voorlichtingsprogramma’s van Pink Ribbon 
is borstkanker bespreekbaar geworden. 
Vrouwen schamen zich niet meer voor deze 
ellendige vorm van kanker. Pink Ribbon 
zette meer aandacht voor borstkanker 
echt op de kaart en verdient daar alle lof 
voor! Veel bedrijven en fondsen werken 
nu samen met Pink Ribbon en steunen de 
verkoopacties en specifieke projecten voor 
onderzoek op het gebied van behandeling 
en nazorg. Bedrijven staan open voor 
financiële ondersteuning aan Pink Ribbon 
omdat de missie begrepen is en, vooral, 
maatschappelijk aanvaard.

Hoe zit dat met Blue 
Ribbon? 
De veel jongere stichting 
Blue Ribbon heeft als 
missie ‘prostaatkanker bij mannen en 
vrouwen bespreekbaar te maken’ en 
probeert al een aantal jaren om onder meer 
binnen het bedrijfsleven meer financiële 
steun te verwerven. Bedrijven moeten 
helaas nog steeds wennen aan Blue Ribbon 
en de meeste mannelijke gesprekpartners 
vinden het vooral een sympathiek initiatief 
maar houden het liever ver –van –hun- bed. 
Ondanks dat prostaatkanker ook aan 
henzelf, of aan hun familie of vriendenkring 
niet voorbij is gegaan. Om tóch Blue 
Ribbon te steunen als MVO project binnen 
het bedrijfsleven, blijkt minder sexy en 
voorlopig niet bespreekbaar ondanks dat 
prostaatkanker de meest voorkomende 
kanker is bij mannen. Helaas hangt er rond 
prostaatkanker dus nog steeds de sfeer 
van een groot taboe en is het zodoende 
een lastig onderwerp om Blue Ribbon te 
ondersteunen. Dus geen ‘kat in het bakkie’ 
maar nog heel veel terrein te winnen.

Was dat destijds ook zo moeilijk voor 
Pink Ribbon? Ik ga ervan uit van wel! 
Ook zij hebben aanvankelijk ongetwijfeld 
te maken gehad met weerstand jegens 
het onderwerp. Het is een kwestie van 
lange adem, originele- en spraakmakende 
initiatieven nemen en geloven in onszelf, in 
de missie van Blue Ribbon. Prostaatkanker: 
…de wereld uit! Om die missie, die onze 
missie is, te doen slagen, hebben wij ieders 
hulp en ondersteuning nodig, óók die van 
het bedrijfsleven! n 

Huib van Santen
Voorzitter Blue Ribbon

Missie Pink Ribbon inmiddels 
geslaagd, missie Blue Ribbon 
nog lang niet!

Huib van Santen
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ENQUETE

Medio 2015 is er een KWF rapport 
verschenen dat een significante 
praktijkvariatie signaleert bij de 
behandeling van kanker. Kankerpatiënten 
kregen in het ene ziekenhuis wel bepaalde 
kostbare medicijnen, maar kregen die in 
het andere ziekenhuis niet.

Om enig inzicht te krijgen in hoe dat bij 
prostaatkanker gaat met bijv. abiraterone, 
enzalutamide en Radium 223 voor 
patiënten die castratie resistent (CRPC) 
zijn hebben wij onder onze donateurs een 
enquête gehouden. CRPC houdt in dat 
de testosteronspiegel op castratieniveau 
is en dat de PSA toch meerdere malen is 
opgelopen. Met de enquête wilden wij 
tevens nagaan of er verschil zou zijn in 
het voorschrijfgedrag tussen urologen en 
oncologen.

Aan onze oproep om persoonlijke ervaringen 
met CRPC op een enquête formulier vast 
te leggen hebben veel donateurs gehoor 
gegeven. Wij ontvingen 87 ingevulde 
formulieren.
Als volgt verdeeld over de regio’s :

Noord: 9%
(Groningen, Friesland, Drenthe) 
Oost: 24%
(Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland) 
West: 45%
(Noord- en Zuid Holland) 
Zuid: 22% 
(Zeeland, Noord Brabant, Limburg) 

Helaas waren er nogal wat formulieren 
(25 stuks) ingevuld door overijverige 
donateurs die nog niet castratie resistent 
waren geworden. In alle regio’s waren dat er 
zo’n 25-30% van de ingezonden formulieren.

Voorts hebben we de 21 formulieren van 
hen die voor april 2013 CRPC werden 
terzijde gelegd, want voor die tijd was 
abiraterone nog niet pre chemo toegelaten 
(enzalutamide werd overigens pas sinds 
november 2014 pre chemo toegelaten). Als 
we dan ook nog de 14 formulieren uitsluiten 
van mensen die minder dan een jaar goed op 
hormoontherapie gereageerd hebben, dan 
blijven er 27 over voor nadere analyse.

De regio verdeling blijft nagenoeg gelijk :
Noord: 8%
(Groningen, Friesland, Drenthe)    
Oost: 22% 
(Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland) 
West: 48%
(Noord- en Zuid Holland)    
Zuid: 22%
(Zeeland, Noord Brabant, Limburg)  
 
Bij 85% van deze CRPC patiënten was er 
sprake van botuitzaaiingen. Echter, slechts 
1 persoon uit die groep van 27 patiënten is 
later behandeld met Radium 233 (Xofigo).
Van deze 27 patiënten werd 52% 
doorverwezen naar de oncoloog, 30% bleef 
onder behandeling bij de uroloog en 18% 
werd wel doorverwezen naar de oncoloog, 
maar bleef tegelijk ook bij de uroloog onder 

Bevindingen 
enquête CRPC 2016
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behandeling. Wanneer we kijken naar de 
complete groep van 62 CRPC patiënten dan 
lagen deze percentages op 66%, resp. 19% 
en 15%. Het is giswerk, maar mogelijk speelt 
de angst voor chemo een rol bij het niet 
worden doorverwezen naar de oncoloog.

Is er verschil in behandeling door uroloog 
dan wel oncoloog?
Van de 14 mensen die door de oncoloog 
werden overgenomen heeft slechts de 
helft de relevante vragen in de enquête 
beantwoord. Van de 7 die het wel invulden 
kregen er 3 chemo, 1 abiraterone, 
1 enzalutamide, 1 chemo plus enzalutamide 
(in niet op het formulier vermelde volgorde) 
en 1 enzalutamide en Radium.
Van de 8 mensen die bij hun uroloog 
onder behandeling bleven kreeg 1 persoon 
abiraterone, 1 persoon enzalutamide, 
1 persoon beide (moest vanwege 
leverproblemen na 6 weken stoppen met 
abiraterone en reageert sindsdien goed op 
enzalutamide), 2 personen kregen bestraling 
(vanwege botuitzaaiingen) en de overige 3 
bleven afwachten tot de klachten zouden 
verergeren.

Er werden 5 mensen door de uroloog en de 
oncoloog samen behandeld. 1 x chemo, 1 x 
chemo plus abiraterone, 1 x enzalutamide en 
1 x afwachten. De 5e persoon had die vraag 
niet beantwoord.

In die gevallen dat de patiënt een eigen 
voorkeur aangaf is er bij ongeveer een derde 
van hen toch een afwijkende behandeling 
gevolgd.

Onder de ingevulde formulieren zijn er 15 
van mensen die nog altijd een afwachtend 
beleid volgen. De oudste daarvan is al sinds 
april 2006 CRPC patiënt. Laat dat anderen 
hoop geven…

Overigens, van die 15 zijn er 11 onder 
behandeling van de uroloog gebleven, 
1 is er door de oncoloog overgenomen en 
3 worden sindsdien door uroloog en 
oncoloog samen “behandeld”. Een van 
hen gaf aan geen verdere behandeling te 
willen, maar is doorgegaan met Zoladex en 
pijnbestrijding.

Algemeen
Zoals ook uit andere onderzoeken is 
gebleken zijn artsen terughoudend met het 
voorschrijven van nieuwe, net toegelaten 
medicijnen. Deze enquête verschaft geen 
enkele voorspellende waarde als het 
gaat om behandelingen in de toekomst. 
De vroege inzet van chemotherapie 
(STAMPEDE)  bij uitgezaaide prostaatkanker 
zal van invloed zijn op de toekomstige 
behandelingen bij CRPC patiënten. 
Lopende en nog te starten onderzoeken op 
basis van weefseleigenschappen die een 
voorspelmodel voor de beste behandeling 
beogen te vinden zijn noodzakelijk en 
kunnen meehelpen praktijkvariatie te 
minimaliseren. Richtlijnen moeten de 
actualiteit op de voet volgen en de 
procedure om richtlijnen te reviseren moet 
zo kort mogelijk worden gehouden.

Conclusies
Het ging ons om het eventueel vaststellen 
van de in het KWF-rapport beschreven 
praktijk variatie in voorgeschreven 
medicijnen, in ons geval bij CRPC.
Die praktijk variatie hebben wij in deze 
enquêteresultaten niet kunnen waarnemen.

Wij wilden ook bekijken of urologen anders 
met de nieuwe medicijnen omgaan dan 
oncologen. Dit verschil is mede door de 
geringe aantallen niet aangetoond , noch 
te vergelijken omdat doorverwijzing naar 
een oncoloog een indicatie kan zijn dat 
chemotherapie aan de orde is.

Voorts valt op dat er ook bij CRPC-patiënten 
relatief vaak (ca. 15%) gekozen wordt voor 
afwachtend beleid tot de klachten ernstiger 
worden, soms ook omdat de patiënt dat 
prefereert, bijv. vanwege zijn ouderdom.

Met de hier gegeven analyses mogen – 
mede gezien de kleine aantallen - geen 
verwijtbare conclusies worden getrokken, 
in welke richting dan ook. Want wat de 
juiste volgorde van het toedienen van de 
beschikbare medicijnen is, dat is nog steeds 
onderwerp van onderzoek, en kan per 
patiënt verschillen. n

Bevindingen enquête CRPC 2016
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Sinds enkele maanden beschikt het VUmc Cancer Center te Amsterdam (als eerste in 
Europa!) over het revolutionaire bestralingsapparaat MRIdian.

Zoals de naam al aanduidt worden er tijdens de bestraling MRI-beelden gemaakt waardoor 
deze bestraling nauwkeuriger wordt. Het apparaat bestraalt alleen wanneer de tumor zich 
in de goede positie bevindt.

Door deze grotere nauwkeurigheid zal er minder schade zijn aan het omringende weefsel 
en kan bijv. een prostaattumor in slechts 5 keer worden bestraald met hogere dosis. 
Minder kans op bijwerkingen dus!

Dr. Frank Lagerwaard, radiotherapeut/oncoloog is betrokken bij het klinische gebruik van 
de MRIdian in het VUmc zegt er halverwege augustus het volgende over: ‘Er zijn inmiddels 
bijna tien patiënten met prostaatkanker met dit apparaat bestraald, evenals meerdere 
patiënten met beperkte lymfeklier uitzaaiingen van prostaatkanker’.

Hij voegt daar aan toe: ‘Vorige week is door de medisch ethische commissie een studie 
goedgekeurd naar de behandeling van prostaatkanker op de MRIdian, een studie die met 
name bedoeld is om de (verminderde) bijwerkingen met deze methode goed te kunnen 
vastleggen’.

Wij van Nieuws zullen deze veelbelovende revolutionaire ontwikkeling graag blijven volgen 
om onze lezers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Wordt vervolgd dus. n

Tot juni 2014 heette de koepelorganisatie van 
kankerpatiëntenorganisaties: 
Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Daarna gingen de koepel 
en haar lidorganisaties verder onder de naam Levenmetkanker. Dit is sinds 1 juli 2016 weer 
teruggedraaid.

ProstaatKankerStichting.nl maakt deel uit van het NFK. Het NFK regelt de 
ledenadministratie, coördineert projecten voor de belangenbehartiging en verdeelt de 
subsidie van het KWF voor kankerpatiëntenorganisaties.  

Kanker.nl
Een paar jaar geleden richtten Levenmetkanker, KWF en IKNL samen Kanker.nl op. 
De bedoeling was dat alle informatie die voor kankerpatiënten en hun naasten op een plek 
te vinden zou zijn. Kanker.nl is sinds kort een zelfstandige organisatie. Bij die verandering 
bleek Levenmetkanker veel zeggenschap over de eigen informatie en adressenbestanden 
kwijt te raken. Daarom besloot Levenmetkanker Kanker.nl niet langer te steunen. Inmiddels 
werkt NFK hard aan een eigen website die in september zal worden gelanceerd. ‘Doneer 
je ervaring’ vormt een belangrijk onderdeel van deze website. n2626

MRIdian in het VUmc 
Cancer Center in 
Amsterdam

De MRIdian zoals 
opgesteld in VUmc 
in Amsterdam

Levenmetkanker weer NFK

‘Er zijn
 inmiddels 
bijna tien 

patiënten met 
prostaatkanker 

met dit 
apparaat 

bestraald’
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 Matthijs JV Scheltema MD, MSc

Irreversibele Elektroporatie (IRE) is een 
nieuwe techniek waarbij lokaal prostaatkanker 
behandeld wordt. 

Door het perineum (het stuk huid tussen de balzak 
en de anus) worden een aantal naalden geplaatst 
om gericht de prostaattumor te doden. Over 
deze naalden worden 90 kortdurende elektrische 
schokken gegeven van hoog voltage (1500 Volt). 
Deze schokken beschadigen de celwand waardoor 
celdood van de kankercellen optreedt.
Door alleen lokaal de tumor te doden worden 
omliggende structuren minder of niet beschadigd, 
wat kan leiden tot minder bijwerkingen 
(incontinentie of impotentie). Omdat alleen de 
tumor behandeld wordt, en de prostaat niet 
verwijderd wordt, is het belangrijk om goed te 
controleren dat er geen andere tumoren in de 
prostaat zitten of terugkomen. Daarom vindt 
op dit moment de IRE behandeling alleen in 
studieverband plaats, waardoor de veiligheid 
en werkzaamheid van IRE goed kunnen worden 
onderzocht.

De afdeling Urologie in het Academisch Medisch 
Centrum in Amsterdam maakt van deze techniek 
gebruik en heeft een onderzoek lopen bij 
patiënten met gelokaliseerd prostaatkanker. 
Tijdens een operatie (onder narcose) plaatst de 
uroloog met behulp van een echo drie tot vier 
lange naalden (elektroden) rondom de tumor 
waarna de elektrische schokken geleverd worden. 
Het lichaam ruimt het gedode weefsel vervolgens 
zelf op. Na de behandeling moet de patiënt 
gemiddeld nog een dag in het ziekenhuis blijven.
Wat zijn de mogelijke bijwerkingen? 
De voornaamste klacht is irritatie bij het plassen 
gedurende de eerste dagen/weken, wat vanzelf 
minder wordt en vaak verdwijnt. Daarnaast kunnen 
ook de volgende bijwerkingen voorkomen in 
meer of mindere mate: impotentie, incontinentie, 
aanhoudende plasklachten, bloed bij urine en 
urineweginfecties.

Beter, slechter of net zo goed
Komt iedereen in aanmerking voor deelname 
aan dit onderzoek? Nee; alleen als bij iemand 
prostaatkanker is vastgesteld die tot de prostaat 
beperkt is gebleven (T2) en waarvan de Gleason 
Score niet hoger dan zeven bedraagt. Het is 
van belang om na te 
gaan of deze vorm van 
behandeling beter, slechter 
of net zo goed is als de 
standaard behandelingen 
voor prostaatkanker 
(radicale prostatectomie of 
bestraling).
In het onderzoek worden 
twee behandelvormen 
vergeleken (alleen de tumor 
behandelen versus een 
kleine marge rond de tumor), waarbij de toewijzing 
van de behandeling door loting wordt bepaald. Na 
de behandeling volgt uitgebreide en regelmatige 
controle door middel van prostaatbiopten 
(eenmalig), MRI scans (jaarlijks) en vragenlijsten 
gedurende vijf jaar. n

Opstelling tijdens de operatie, waarbij de naalden door de 
huid rond de tumor geplaatst zijn
 

Irreversibele 
Electroporatie

Een nieuwe lokale 
behandeling voor 
prostaatkanker

Na de 
behandeling 
moet de patiënt 
gemiddeld nog 
een dag in het 
ziekenhuis blijven

Schematische weergave waarbij lokaal prostaatkanker 
behandeld wordt
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KWF Kankerbestrijding in samenwerking 
met Alpe d’HuZes heeft een bijzondere 
subsidie van meer dan € 2 miljoen 
toegewezen voor baanbrekend 
onderzoek naar een betere manier om 
prostaatkanker vroeg te diagnosticeren. 
Een team vanuit vier universiteiten 
gaat gezamenlijk unieke eiwit en RNA 
markers in urine analyseren om de 
aanwezigheid en agressiviteit van deze 
ziekte aan te tonen.

In de laatste jaren is duidelijk geworden 
dat prostaatkankercellen kleine blaasjes in 
de urine uitscheiden (ook wel exosomen 
genoemd). Deze blaasjes zijn gevuld met 

eiwitten en RNAs die van de kankercel 
afkomstig zijn. De afwijkingen van de 
kankercel zijn daarmee af te lezen aan de 
hand van deze uitgescheiden blaasjes. 
Urine is dus een belangrijke bron 
geworden van kankermarkers voor de 
diagnose en prognose van deze ziekte. 
Deze opmerkelijke bevinding heeft er 
voor gezorgd dat we in de afgelopen 
jaren verschillende testen hebben 
ontwikkeld om de blaasjes en hun inhoud 
te onderzoeken. We zijn in staat om (i) de 
eiwitten binnenin en aan de buitenkant 
van de blaasjes, (ii) de RNAs binnenin 
de blaasjes en (iii) het aantal blaasjes te 
meten. 

Innovatieve metingen en markers voor 
prostaatkanker prognose met behulp van 
blaasjes uit urine

Visualisatie van kleine 
blaasjes (in rood) die 

aanwezig zijn in en op 
een (groene) kankercel 

met een blauw 
aangekleurde kern 

(DNA).

IMPROVE
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Gevoeliger en nauwkeuriger meten
De verschillende testen hebben al 
eerste aanwijzing gegeven van hun 
diagnostische en prognostische waarde. 
Het unieke aspect van de blaasjes uit 
prostaatkankercellen is dat we nu in 
staat zijn om in de ingewikkelde mix 
van afvalstoffen in urine, eerst specifiek 
de blaasjes te isoleren en daarna de 
kankermarkers gevoeliger en nauwkeuriger 
te meten.
Het doel van het onderzoek is het 
optimaliseren en valideren van de nieuwe 
niet-invasieve urine testen voor de diagnose 
en prognose van prostaatkanker.
Succesvolle nieuwe urine testen kunnen 
in belangrijke mate bijdragen aan het 
sterk verminderen van de tienduizenden 
onnodige biopten en de onnodige 
diagnose van onbeduidende tumoren. 
Daarnaast zullen we aan kunnen geven of 
de biopten de tumor gemist hebben en 

of de agressiviteit 
wel goed bepaald 
is. Dit alles zal de 
therapiekeuze (actief 
vervolgen of actief 
behandelen) in 
een vroeg stadium 
vergemakkelijken en 
veel onduidelijkheid 
en leed besparen. n

Het Team:
Erasmus MC: 
Guido Jenster, Martin van Royen, 
Elena Martens
VUmc: 
Connie Jimenez, Irene Bijnsdorp
Radboud UMC: 
Jack Schalken; Gerald Verhaegh
TU Delft: 
Michiel Kreutzer; Volkert van Steijn

Nieuwe urine 
testen kunnen 

bijdragen aan het 
sterk verminderen 
van de duizenden 

onnodige 
biopten

Elektronen microscopie (boven) van de superkleine blaasjes 
uitgescheiden door prostaatkankercellen. Een enkel blaasje heeft 
een doorsnee van 100 nanometer; 500 keer dunner dan een 
menselijk haar. Ieder blaasje is omgeven door een membraan 
(bruine ring, rechts) en bevat eiwit en RNA (gekleurde lijntjes, 
rechts) afkomstig van de kankercel die het blaasje in de urine heeft 
uitgescheiden. 
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De PKS en het AVL 
organiseerden een 
informatie avond in het AVL 
op 1 juni 2016.
Rob Mol, regio coördinator 
van de PKS in Zeeland, 
coördineerde de avond.
De opzet van de avond was 
van Erik van Muilenkom van 
het AVL en gesubsidieerd 
door Bayer. 

De PKS film werd als eerste 
vertoond, voorzien van 
‘ondertiteling’ door Rob Mol.
Deze film gaf de aanwezigen 
een goed inzicht waar de 

PKS voor staat, informatie, 
belangenbehartiging, lotgenotencontact 
en ondersteuning van onderzoek.

De sprekers van deze avond waren: 
Erik van Muilenkom, (verpleegkundig 
specialist), Rob Mol, (PKS) Henk van der 
Poel (uroloog), André Bergman (internist/
oncoloog) en Wouter Vogel (nucleair 
geneeskundige).

Verpleegkundig specialist Erik van 
Muilekom vertelde als eerste spreker over 
zijn ervaringen binnen de urologische 
oncologie, waarin prostaatkanker zijn 
belangrijkste aandachtsgebied is.
De onderlinge betrokkenheid en de grote 
mate van professionaliteit maken het werk 
heel uitdagend. Hij vindt het belangrijk 
dat patiëntenzorg op de eerste plaats 
komt. Persoonlijke aandacht, respect en 
een op maat gesneden behandeling en 
begeleiding gaan hand in hand.

Henk van der Poel gaf een uiteenzetting 
over wat PSA is en hoeveel mannen 
prostaatkanker kunnen krijgen.

De ontwikkeling en integratie van 
nieuwe technieken is een uitdaging in de 
Nederlandse geneeskunde.
De diverse mogelijkheden om de ziekte te 
behandelen werden  door Henk van der 
Poel uiteengezet.

André Bergman sprak over de 
behandelmogelijkheden met chemo 
therapie.
Vooral bij prostaatkanker gaan de 
ontwikkelingen snel, wetenschappelijk 
onderzoek heeft al veel nieuwe 
behandelmogelijkheden opgeleverd.
Onderzoek in het laboratorium en 
deelnemen aan patiëntenonderzoeken, 
op zoek naar hoopvolle nieuwe methoden 
blijft nodig.

Radiumtherapie en wat de mogelijkheden 
zijn met Radium 233 werden behandeld 
door Wouter Vogel.
De nucleaire geneeskundige heeft als 
aandachtsgebied het afbeelden van 
tumoren met PET-scans. het meten van 
respons op behandeling, en nieuwe 
scantechnieken zoals PET-scans met 
Fluor-choline en Gallium-octreotaat.
De avond werd bezocht door circa 50 
personen, waaronder 20 vrouwen.

Het viel op dat bij vragen aan de sprekers 
de meeste vragen werden gesteld door de 
vrouwen, hoe zou dat nou komen…….

De PKS werd verder vertegenwoordigd 
door Will Jansen, Joop de Ruiter en 
Drikus Noordhoek n

Joop de Ruiter

Vrouwen vragen door op 
informatie avond in het 
Antoni van Leeuwenhoek
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Met aanzienlijk 
meer kennis en 
begrip naar huis
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) en het 
Toon Hermans huis in Tiel hielden op 24 mei 
een bijeenkomst waar Harm Kuipers, onze 
PKS-ambassadeur, een lezing hield over 
prostaatkanker.

De 40 bezoekers van de avond gingen 
met aanzienlijk meer kennis en begrip over 
prostaatkanker naar huis.
Harm is een kundig spreker, duidelijk in zijn 
uitleg en hij gebruikt de juiste taal en toon en 
in zijn lezing. Medische termen worden door 
hem begrijpelijk uitgelegd, zodat deze geen 
probleem vormen voor mensen die niet gewend 
zijn aan medische begrippen.

Anouk Bleekemolen presenteerde ‘Tegenkracht’, 
de vereniging voor sport tegen kanker.
Zij is coördinator bij de vereniging en begeleidt 
kankerpatiënten die de wens hebben om te 
sporten of opnieuw te gaan sporten.
Anouk vertelde dat de vereniging groeit. 
Want door te sporten krijgen kankerpatiënten 
verhoogde ‘gevechtskracht’ en keren eerder 

terug op hun werkplek. Niet alleen de patiënt is 
daarbij gebaat, maar ook zijn werkgever, mede 
door de financiële kant ervan.

Vooraf is het lastig in 
te schatten hoeveel 
mensen een avond 
als deze zullen 
bezoeken.
Voor deze avond was 
binnen het gebouw 
voor een grotere 
ruimte gekozen, 
gelukkig maar want de ruimte van het Toon 
Hermans huis Tiel was te klein voor de ca. 40 
bezoekers.
De sfeer in het Toon Hermans huis is altijd 
ongedwongen en prettig, dat was ook deze 
avond goed te merken, mede hierdoor was het 
een gezellige en zeer informatieve avond.
We kijken terug op een geslaagde avond, mede 
door de inzet van Harm Kuipers als ambassadeur 
van de PKS, van Cornelie Bierens de Haan, Ellen 
Hoenderop en de vrijwilligers van het Toon 
Hermans huis Tiel en van Anouk Bleekemolen 
van Tegenkracht. n

Wim Pas
 
PKS Regiocoördinator
Gelderland ZW

Ongedwongen 
en prettige 
sfeer tijdens 
informatieve 
avond in Tiel



Gezondheid is een groot goed en als er met lijf of 
leden iets mis is, willen we graag snelle en goede 
hulp. Technisch gezien lukt dat over het algemeen 
prima. Over de manier waarop hulpverleners ons 
bejegenen, zijn we duidelijk minder tevreden. 
Patiënten voelen zich vaak niet gehoord of serieus 
genomen door hun arts en ook de benodigde 
emotionele steun schiet er nog wel eens bij in. 
Belangrijke dingen komen daardoor niet altijd 
aan bod. Een enkele keer ontstaat zelfs een 
conflict. Patiënten zien de dokter dan niet meer als 
medestander, maar als tegenstander. Helaas kaarten 
maar weinig patiënten dit zelf aan bij hun dokter. 
Dat is jammer voor u als patiënt want daardoor 
krijgt u niet wat u nodig heeft. Bovendien blijven 
hulpverleners steeds dezelfde fouten maken als ze 
geen feedback krijgen.

Het is voor alle partijen dan ook van belang dat 
patiënten op een positieve manier het gesprek 
aangaan met hun arts over eventuele onvrede met 
de gang van zaken in de spreekkamer. Zorgen 
voor een goed en prettig contact is op de eerste 
plaats een taak voor de dokter. Als patiënt bent u 
immers te gast in zijn of haar spreekkamer. Maar 
een gesprek voer je met z’n tweeën. Het is dan 
ook mede uw verantwoordelijkheid om te zorgen 
dat het goed verloopt. Dat is zeker het geval als 
er in uw ogen iets misgaat. Het is dan ook uw 
verantwoordelijkheid om aan de bel te trekken 
wanneer u niet tevreden bent. De vraag is hoe u dat 
het best doet bij zulke drukke baasjes als dokters. 
Vanuit dat perspectief is dit boekje geschreven. n

ISBN 9789082306446
Prijs: € 14,95

Hoe behandel ik 
mijn dokter

32323232

De redactie onthoudt zich van enig oordeel over de 

inhoud van het boek. Als u meent dat dit boek voor u 

interessant kan zijn, dan dient u zelf te beoordelen in 

hoeverre de in het persbericht gewekte verwachtingen 

daadwerkelijk worden waargemaakt.
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Woord-
zoeker
Zoek al de gegeven 
vogelnamen 
(horizontaal, 
verticaal en 
diagonaal) en
streep ze door. 
De niet door-
gestreepte 
letters vormen 
daarna de
oplossing.

D
oor PIPuzzels

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 november naar:
ProstaatKankerStichting.nl
Tav Redactie Nieuws
Postbus 8152
3503 RD Utrecht

Of e-mail naar: 
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl 

Prijswinnaars puzzel Nieuws nr. 19
K.P. van Dort, Gorinchem
Henri Kortekaas, Zoeterwoude
W.L.M. Verhoeven, Hilversum

De oplossing van de Nieuws puzzel nr. 19 
luidde: Lentekoorts

Oplossing:

• aalscholver
• aasgier
• agami
• akkerleeuwerik
• argusvogel
• caracara
• condor
• dodo
• duinpieper
• emoe
• flamingo
• fuut
• graspieper
• grutto
• heikneuter
• houtsnip
• ibis
• indigovink
• kaketoe
• kanarie
• kerkuil
• killdeerplevier
• kluut

• kolibrie
• koperwiek
• korhoen
• kraan
• krielkip
• krokodilwachter
• malefijt
• maraboe
• motmot
• nimmerzat
• oehoe
• oeverloper
• ovenvogel
• paapje
• pauw
• pijlstaart
• pinguïn
• putter
• reiger
• rietgors
• rietschor
• roerdomp
• rotgans

• schoenbek-
   ooievaar
• toekan
• tortelduif
• wespendief
• woudsnip
• wouw
• zwartkopgors
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WOORDZOEKER  
Zoek al de gegeven vogelnamen (horizontaal, verticaal en diagonaal) en 
streep ze door. De niet doorgestreepte letters vormen daarna de 
oplossing. 
 

L E G O V S U G R A S P I E P E R 
I M A G A R A C A R A C D U J E O 
U O T N R S C O N D O R T P I E H 
K E U I I U N W U A P T A G V E C 
R I U M B U T A V O E A S E S E S 
E W L A T I G T G R P A R R O C T 
K O K L G A S N O T A L O B H Ĳ E 
R U T F D E Z P I L O G A O F F I 
O W L E I E I R S P T R E E I U R 
K S Z G K N E C E E A N L U K U B 
O F E W S A H R I M B A D L R T I 
D P E D A O K R P E M L U E A K L 
I M U I L R A E K L E I I G A N O 
L O O V D N T O I T E G N O N I K 
W D E T A N O K R W E V P V E V R 
A R O K M I E O O R R V I N O O I 
C E E D E O T P E P L E E E H G E 
H O O V O G T E S H G N P V R I L 
T R A A T S L Ĳ P E O O E O O D K 
E A K K E R L E E U W E R I K N I 
R E T U E N K I E H O U T S N I P 

 

 
 
 
 
 
AALSCHOLVER  KAKETOE  PAAPJE 
AASGIER  KANARIE  PAUW 
AGAMI   KERKUIL  PIJLSTAART 
AKKERLEEUWERIK KILLDEERPLEVIER PINGUÏN 
ARGUSVOGEL  KLUUT   PUTTER 
CARACARA  KOLIBRIE  REIGER 
CONDOR  KOPERWIEK  RIETGORS 
DODO   KORHOEN  RIETSCHOR 
DUINPIEPER  KRAAN   ROERDOMP 
EMOE   KRIELKIP  ROTGANS 
FLAMINGO  KROKODILWACHTER SCHOENBEKOOIEVAAR 
FUUT   MALEFIJT  TOEKAN 
GRASPIEPER  MARABOE  TORTELDUIF 
GRUTTO  MOTMOT  WESPENDIEF 
HEIKNEUTER  NIMMERZAT  WOUDSNIP 
HOUTSNIP  OEHOE   WOUW 
IBIS   OEVERLOPER  ZWARTKOPGORS 
INDIGOVINK  OVENVOGEL   
 
 

OPLOSSING: 
 

 
 
©PIPuzzels, 2016 

Woordzoeker

» Zoek al de gegeven vogelnamen (horizontaal, 

verticaal en diagonaal) en streep ze door. De niet 

doorgestreepte letters vormen daarna de oplossing.

aalscholver

aasgier

agami

akkerleeuwerik

argusvogel

caracara

condor

dodo

duinpieper

emoe

flamingo

fuut

graspieper

grutto

heikneuter

houtsnip

ibis

indigovink

kaketoe

kanarie

kerkuil

killdeerplevier

kluut

kolibrie

koperwiek

korhoen

kraan

krielkip

krokodilwachter

malefijt

maraboe

motmot

nimmerzat

oehoe

oeverloper

ovenvogel

paapje

pauw

pijlstaart

pinguïn

putter

reiger

rietgors

rietschor

roerdomp

rotgans

schoenbekooie-

vaar

toekan

tortelduif

wespendief

woudsnip

wouw

zwartkopgors

 OPLOSSING

Puzzelprijsje 
winnen? 
Wilt u meedingen naar 

een Boncadeau ter waarde 

van 25 euro? Stuur dan de 

oplossing van deze puzzel 

voor 12 september 2016 
naar:

Redactie  
Marechausseevereniging
Postbus 157
3440 AD Woerden
of naar puzzel@mare-
chausseevereniging.nl
Vergeet daarbij niet uw 

adres te vermelden! 

Uit de ingezonden goede 

oplossingen van de puzzel 

in het vorige nummer 

trokken wij dhr. H. Kievit uit 
Roggel als winnaar.

PUZZEL
DOOR PIPUZZELS
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Pag. Nr 19 Juni 2016
5  Update Cryo-behandeling
10  Alpe d’Huzes
13  Univé Paludanus prijs 2015
14  Blue Ribbon
16  Nucleaire reddingsboei bij   
  CRPC?
23   Donateursdag Hoorn
27  Project OPA
28  Precisiediagnostiek
31  Dokter Jaap
32  Schildwachtklierprocedure
33  Steun bij psychosociale    
  problemen
35  Focale salvage therapie
37  Seksualiteit en intimiteit
 
Pag. Nr 18 Maart 2016
5  Pijn? Praat erover!
7  Blue Ribbon
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
31  Sponsorgeld via rit naar   
  Noordkaap

Pag. Nr 17 December2015
10  PSMA PET scan en Lutetium 177
18   Helen Dowling Instituut, 
  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

Pag. Nr 14 Maart 2015
07  Euthanasie
10   Erfelijkheid
11  Seks
14  Quattro test
18  EPCEL
22  Alternatieve behandelingen
26  MRI Future Trial
30  Versa HD in MCA

Pag. Nr 13 December 2014
10  Da Vinci robot
12  Ontwikkelingen CRPC
19  MRI scan 7 Tesla
22  Cannabis

Pag. Nr 12 September 2014
06  Samen beslissen
10  Overgewicht voorkomen
12  CHAARTED studie
14  Sterven doe je niet alleen
23  Robot (mening urologen)

WAAR SCHREVEN WIJ OVER IN DE LAATSTE 2 JAAR?

(Alle nummers zijn te
zien op onze website

www.prostaatkankerstichting.nl
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.)

Hoe lang mag je 
een behandeling 
experimenteel 
noemen?

Vroegdiagnostiek 
bij prostaatkanker

Een second 
opinion 
vragen?

12 2217
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CHEMOTHERAPIE IS GEEN 
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PKS-
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Ervaren 
hand van 
de chirurg

Ervaringen 
met medicinale 
cannabis6 10 22

Voegen alter-
natieve behan-
delingen iets toe?
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onderzoek naar 
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Hoe denken de 
urologen over 
de ‘robot?10 14 23
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VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN WAAR PLAATS DATUM TIJD

Inloopmiddag De Gele Linde Gouda  Elke woensdag  10.00/12.00 

Inloophuis Oude IJssel Doetinchem 4 oktober 14.00/16.00

Lezing MRI prostaat Toon Hermans Huis Roermond 4 oktober  19.00/21.00

Lotgenotencontact Bravis Ziekenhuis Terneuzen 5 oktober 19.30/21.30

Inloophuis  De Eik Eindhoven 6 oktober 14.00/16.00

Inloophuis Helianthus Dordrecht 13 oktober   14.00/16.00

Inloophuis Inloophuis Midden Brabant Tilburg 13 oktober  14.00/16.00

Inloophuis De Cirkel Helmond 17 oktober 14.00/16.00 

Lotgenotencontact Bravis Ziekenhuis Roosendaal 18 oktober  19.00/21.00

Inloophuis Inloophuis Honingraad Breda 20 oktober 14.00/16.00

Lotgenotencontact Toon Hermans Huis Sittard 20 oktober 14.00/16.00

Lotgenotencontact Toon Hermans Huis  Maastricht 27 oktober 19.00/21.00

Lotgenotencontact Toon Hermans Huis  Roermond 27 oktober 14.00/16.00

Inloophuis Toon Hermans Huis Tiel 27 oktober 10.00/12.00

Inloophuis Oude IJssel Doetinchem 1 november 14.00/16.00

Inloophuis  De Eik Eindhoven 3 november  14.00/16.00

Inloophuis Helianthus Dordrecht 10 november 14.00/16.00

Inloophuis Inloophuis Midden Brabant Tilburg 10 november 14.00/16.00

Inform. avond hormoontherapie bij prostaatkanker Martini Ziekenhuis  Groningen 14 november  19.00/21.30

Inloophuis Inloophuis Honingraad Breda 17 november 14.00/16.00

Lotgenotencontact Toon Hermans Huis Sittard 17 november 14.00/16.00

Inloophuis De Cirkel Helmond 21 november 14.00/16.00 

Lotgenotencontact  Toon Hermans Huis  Maastricht 24 november 19.00/21.00

Lotgenotencontact Toon Hermans Huis  Roermond 24 november 14.00/16.00

Inloophuis Toon Hermans Huis Tiel 24 november 10.00/12.00

Inloophuis  De Eik Eindhoven 1 december 14.00/16.00

Lotgenotencontact Bravis Ziekenhuis Roosendaal 2 december  14.00/16.00

Inloophuis Oude IJssel Doetinchem 6 december 14.00/16.00

Inloophuis Helianthus Dordrecht 8 december 14.00/16.00

Inloophuis Inloophuis Midden Brabant Tilburg 15 december  14.00/16.00

Inloophuis Inloophuis Honingraad Breda 15 december 14.00/16.00

Inloophuis De Cirkel Helmond 19 december 14.00/16.00 

IN VOORBEREIDING    

Voorlichtingsavond Ziekenhuis St. Jansdal  Harderwijk 12 april  

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.


