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Het is alweer maart en het voorjaar komt 
er aan. De natuur begint te spreken. Voor 
ProstaatKankerStichting.nl wordt dit weer 
een jaar vol ambities.

Afgelopen jaar is er veel werk verzet. 
De commissie Kwaliteitszorg heeft verder 
gestalte gekregen door haar steun te 
betuigen aan diverse wetenschappelijke 
onderzoeken en zich bezig te houden met 
de herziening van de richtlijn prostaatkanker. 
De werkzaamheden van het secretariaat, 
uitgevoerd door de patiëntenbeweging 
Levenmetkanker zijn geprolongeerd. PKS 
wil ook dit jaar haar nieuwe vrijwilligers een 
cursus aanbieden om hen nog beter voor te 
bereiden op hun taak. Zonder de bijdrage 
van onze donateurs zou dit alles niet mogelijk 
zijn. Ik wil iedereen die op welke wijze 
ook een bijdrage heeft geleverd hiervoor 
bedanken.

Begin dit jaar hebben we afscheid genomen 
van twee bestuursleden. Kees de Jong, 
voorheen bestuurslid Kwaliteitszorg, blijft als 
voorzitter van de commissie Kwaliteitszorg 
nauw betrokken bij PKS. Rens van de 
Vuurst heeft zijn functie als bestuurslid 
Communicatie & PR neergelegd. Zowel Rens 
als Kees worden hartelijk bedankt voor hun 
inzet. Gelukkig kunnen we ook een nieuw 
bestuurslid verwelkomen. Harry Boogh is 
sinds februari aangetreden als bestuurslid 
Vrijwilligerszaken, hij heeft de portefeuille 
overgenomen van Frank de Vries. Frank 
zal als vrijwilliger in samenspraak met 
Harry  taken voor Vrijwilligerszaken blijven 
uitvoeren.

De patiëntenbeweging Levenmetkanker 
is in ontwikkeling; ruim 20 
kankerpatiëntenorganisaties  hebben zich 
inmiddels aangesloten. 
Hun dienstverlening wordt verder 
geoptimaliseerd waardoor er steeds meer 
gezamenlijk kan worden opgetrokken 
om te komen tot kwaliteitsverbetering 
en kostenverlaging. Binnen de 
patiëntenbeweging Levenmetkanker kunnen 

patiëntenorganisaties de algemene belangen 
van de patiënt beter behartigen richting 
ziektekostenverzekeraars, overkoepelende 
gezondheidszorgorganisaties en politiek. 
Wij willen meer aandacht voor de kwaliteit 
vanuit het patiëntperspectief. Onze 
website vindt u via www.kanker.nl. Via 
organisaties komt u op de homepage van 
ProstaatKankerStichting.nl. Gedurende de 
komende maanden zal een verbeterslag 
plaats vinden waardoor onze eigen site 
overzichtelijker en toegankelijker wordt.

Niet langer is KWF onze subsidieverstrekker. 
De patiëntenbeweging Levenmetkanker 
heeft deze taak van KWF overgenomen 
en is hiermee verantwoordelijk  voor 
de toekenning van subsidies aan alle 
aangesloten kankerpatiëntenorganisaties. 
Aan PKS is recentelijk het hoogste 
subsidieniveau toegekend, te weten 
categorie vier. Een delegatie van het 
bestuur heeft er voor geijverd om zowel 
mondeling als schriftelijk aan te tonen dat 
PKS aan de gestelde voorwaarden voor deze 
hoogste categorie voldoet. De toegekende 
subsidiegelden blijven echter gelijk aan die 
van vorig jaar. Hierdoor zijn wij genoodzaakt 
om met ingang van januari 2015 onze 
donateursbijdrage te verhogen naar minimaal 
€ 30,00 per jaar. Deze verhoging is voor 
PKS noodzakelijk om haar doelstellingen, 
het bevorderen van lotgenotencontact, 
belangenbehartiging, informatievoorziening 
en het stimuleren van wetenschappelijk 
onderzoek, te realiseren. Daarnaast willen 
wij onze hoge kwaliteitsnormen handhaven 
en onze donateursdag kosteloos aan onze 
donateurs blijven aanbieden. Wij hopen op 
uw begrip hiervoor.

Tijdens de volgende donateursdag op 
woensdag 14 oktober a.s. in Reehorst in 
Ede zullen wij u verder informeren waar LMK 
en PKS voor staan en waar zij bij betrokken 
zijn. Reserveer deze dag vast in uw agenda!

Kees van den Berg

Kees van den Berg

IETS TE SCHENKEN? 
Direct of via testament? 

Vergeet de 
ProstaatKankerStichting.nl 

niet!
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Te horen krijgen dat je prostaatkanker 
hebt is voor iedereen een schok. Dat je 
vervolgens zelf nog heel veel kunt doen 
om je kwaliteit van leven te bevorderen, 
dat bewijst Mark Bos als geen ander.

 Wim Nak 

We hebben vorig jaar in ons maartnummer 
voor het eerst aandacht besteed aan 
Mark Bos. Onder de kop ‘natuurlijke 
chemo’ schreven wij toen over hem, omdat 
hij met 25 anderen de bijna 6.000 meter 
hoge Kilimanjaro had beklommen in slechts 
twee dagen! Onder leiding van Wim Hof, 
bekend als de Ice Man, beklom de groep 
de hoogste berg van Afrika. Een groep van 
voornamelijk patiënten met uiteenlopende 
maar wel ernstige ziekten presteerde het 
ongelooflijk geachte.

Mark is televisiemaker. Hij maakte van zijn 
eigen ziekteproces een documentaire. 
Deze werd onder de titel ‘Retour Hemel’ 

op 26 januari uitgezonden om 20.25 uur op 
NPO2.

Een indrukwekkend verhaal over hoe 
hij zijn ziekte beleeft, over de opstelling 
van behandelende medici en vooral 
over hoe hij zich teweer stelt tegen zijn 
prostaatkanker. Door allerlei zaken buiten 
de reguliere geneeskunde om te proberen, 
waaronder de methode Wim Hof, die 
het menselijk immuunsysteem versterkt. 
Hij weet dat die methode hem niet zal 
genezen, maar hij is daardoor wel in staat 
om zijn kwaliteit van leven te optimaliseren. 
En te blijven doen wat hij wil doen.

Ice4Life
Inmiddels is Mark Bos ook voorzitter van 
de Stichting Ice4Life. Die stichting wil een 
brug slaan tussen reguliere en alternatieve 
gezondheidszorg. Die twee vormen van 
gezondheidszorg ontkrachten vaak elkaars 
belang. Maar Mark vindt dat ze elkaar 
juist kunnen versterken en dat is zeker van 

Mark Bos, 
voorzitter van de 
Stichting Ice4Life

Hij weet 
dat die 
methode 
hem niet zal 
genezen

Mark Bos, 
EEN SUPER ACTIEVE 
LOTGENOOT
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groot belang voor de patiënt. Zijn eigen 
zoektocht heeft sterk bijgedragen tot deze 
mening. Ice4Life wil geld inzamelen om 
ook goed onderzoek te kunnen (laten) 
doen naar de effecten van dingen als 
kou-uitdagingen, ademhalingsoefeningen 
en of die echt wel bijdragen aan herstel 
van kankerpatiënten.

De Stichting Ice4life organiseert 
evenementen die grensverleggend zijn 
en deelnemers versteld doen staan van 
de grenzen van het menselijk lichaam 
en geest. Daarnaast wil Ice4Life mensen 
bewust maken van waar men zelf 
toe in staat is met de juiste mindset. 
Ice4Life gelooft sterk in de eigen 
verantwoordelijkheid van de patiënt en 

het versterken van het zelf genezend 
vermogen van de mens. Deelnemers 
aan evenementen van Ice4life laten zich 
sponsoren en doneren deze gelden naar 
Ice4life. In de strijd tegen kanker is er veel 
geld nodig om het besef te creëren dat de 
patiënt centraal staat.

Het grote sponsor evenement voor kanker 
vindt dit jaar in oktober plaats op IJsland. 
En wel in het nationale park Tingvellir, dat 
sinds 2004 op de werelderfgoedlijst van 
UNESCO staat. Het evenement Ice4Life 
begint met een dip in het ijskoude water. 
Minimaal een minuut, het mag langer. 
Daarna 10 kilometer hardlopen, gevolgd 

door 16 kilometer fietsen (waarvan 
4 kilometer steil klimmen). De deelnemer 
heeft daarna de keuze: of finishen, of de 
inspanning verlengen door naar beneden 
te wandelen en weer naar boven te rennen 
of te fietsen. Dit laatste mag zo vaak 
herhaald worden als binnen het vermogen 
ligt. En dit alles slechts gekleed in shorts.

Waarom zamelen zij op deze wijze 
sponsorgeld in?
Mensen die te horen krijgen dat ze kanker 
hebben, worden direct geconfronteerd met 
een scala aan behandelingen waar ze aan 
onderworpen moeten worden. Voor een 
belangrijk deel zijn ze in die behandelingen 
‘lijdend voorwerp’ en ondergaan ze de 
behandelingen, of dat nou chirurgie, 
bestralingen, interventie oncologie, chemo 
of immunotherapieën zijn. Weinig wordt 
er aan hen verteld over wat de patiënt zelf 
kan doen om zijn/haar lichaam optimaal 
in conditie te brengen en te houden. Een 
goede conditie is van belang om aan 
de ene kant de behandelingen zo goed 
mogelijk te doorstaan en aan de andere 
kant zelf zo stevig mogelijk weerstand 
te bieden tegen de wildgroei van 
kankercellen (door het versterken van het 
lichaam). 
Het terugdringen van de kanker én ook 
het voorkomen dat deze weer terugkeert 
na de behandelingen is gebaat bij een 
goede lichaamsconditie.

Het sponsorgeld gaat naar Inspire2Live. 
Inspire2Live en Ice4Life geloven sterk in de 
eigen verantwoordelijkheid van de patiënt 
en het versterken van het zelf genezend 
vermogen van de mens.  
De uitdaging die we aangaan, is bewijzen 
wat de meerwaarde is van verschillende 
complementaire therapieën op de werking 
van het immuunsysteem. n

Wilt u meer weten, wilt u sponsor 
worden? 

Kijk op de site van Ice4Life, 
www.ice4life.nl/

Ice4Life gelooft 
sterk in de eigen 

verantwoordelijkheid 
van de patiënt
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SAINT 
EMILION 
GRAND 
CRU
Met een ingehouden adem loop ik ver na 
reguliere werktijd, precies op het afgesproken 
tijdstip, naar de longafdeling, waar één van 
mijn patiënten op mij ligt te wachten. Ik her-
haal de vraag die mij al dagenlang een groot 
deel van mijn nachtrust heeft gekost: ‘Ga ik 
dit echt doen?’.

 Sander de Hosson (longarts)

In de krant zie ik steeds vaker dat mensen schrij-
ven over euthanasie alsof het voor een dokter de 
gewoonste zaak van de wereld is. Alsof het ‘er 
gewoon even bij hoort’. Dat je kan vragen om 
euthanasie en dat de arts dat dan wel ‘even’ re-
gelt. Dat de procedure in feite een formaliteit is. 
Het gemak waarmee soms gedacht wordt over 
deze ingrijpende procedure voor alle betrokken 
partijen, verbaast mij steeds weer. Laat ik duide-
lijk zijn, ik ben zeker principieel voorstander van 
euthanasie, mits op goed afgewogen gronden. 
Slechts zelden lees ik over de arts die een eutha-
nasie uitvoert. Over mijzelf. Over de heftigheid 
van de procedure. De impact die het op jezelf 
heeft. Alles dat op mijn werk gebeurt, vervaagt 
in de korte rit terug naar huis. Longkanker, een 
slecht nieuws gesprek, de dood, ook palliatieve 
sedatie. Elke dag. Gelukkig maar. Euthanasie is 
een grote uitzondering.

De loodzware wandeling
De beelden van elke casus waar ik bij betrokken 
was, blijven hangen. De gedachten aan mijn 

handelen rond dit bijzonder medisch handelen 
willen niet uit mijn hoofd. Ik kan alle euthanasie 
casus waar ik tot nog toe bij betrokken ben als 
een stenograaf oproepen. Veelal mooie beelden 
van een waardige dood. Een prachtig afscheid. 
Maar ook rauwe beelden van het plannen van 
een tijdstip en vooral, ja vooral de loodzware 
wandeling op het moment van de afspraak.
De oudere meneer in kwestie ken ik al ruim een 
jaar. Ik begeleid hem op mijn polikliniek met een 
allerverschrikkelijkst long falen. De gedeelte-
lijk mislukte poging tot longrevalidatie was vrij 
geruisloos overgegaan in morfinetabletjes. Zijn 
gewicht was een puinhoop. De laatste tijd gaat 
het erg achteruit en met name de nachten zijn 
erg benauwd. ‘Een schim van de man die hij ooit 
was’, had zijn dochter metaforisch uitgelegd en 
ik kon haar onmogelijk ongelijk geven. 
De benauwdheid had hem angstig gemaakt.

Zo kan ik niet langer
Er waren gesprekken gevoerd door een psycho-
loog, een geestelijk verzorger. Uiteindelijk had 
hij ook tegen de angst pillen gekregen. Tijdens 
zijn huidige opname was het hoge woord eruit 
gekomen: ‘Wilt u mij een spuitje geven? Maak 
mij dood, want zo kan ik niet langer.’ Ik had de 
huisarts gebeld. Deze bevestigde het verzoek 
dat ook daar al gedaan was en faxte een verkla-
ring. Een SCEN-arts kwam. Akkoord. Twijfel bij 
mij: ‘Was dit de weg naar de beste palliatie, naar 
het beste levenseinde? Hoe sta ik er zelf eigen-
lijk in?’ Ik moest hem nog eens zien. De man. 
Grauw. Benauwd. Vastberaden. 

‘Zelden lees ik over de arts 
die een euthanasie 
uitvoert. Over mijzelf. 
Over de impact’

‘Een schim van de man

die hij ooit was’



Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | maart 2015 | nr. 14

8

Bevestiging gezocht
Moediger dan ik. Hij had me indringend 
aangekeken toen ik er nog eens over 
begon. Zijn antwoord stond in de uit-
drukking van zijn ogen. Daar vond ik de 
invoelbaarheid van dit ondraaglijk lijden, 
de bevestiging waar ik op zoek naar was. 
Terwijl ik de longafdeling oploop, is deze 
compleet uitgestorven. Het lijkt wel alsof 
iedere patiënt en iedere verpleegkundige 
op deze doorgaans luidruchtige afdeling 
met dit moment en deze patiënt bezig is. 
Ze hebben zich vast ademloos achter de 
kamerdeuren en in de toiletten verscholen, 
fantaseer ik. Vanuit hun schuilplaats volgen 
zij mijn gangen. In de overdrachtsruimte 
tref ik de keukenzuster. Weinig woorden, 
zo veel steun. ‘Kom straks een kop koffie 
drinken. ‘Het kamertje achter in de gang’. 
De verpleegkundige, vrijwillig opgegeven 
voor deze dienst, gaat me voor.

Doe het maar
‘Eindelijk’, zegt hij. Ik heb me op dit mo-
ment voorbereid, maar ‘Wat moet je in 
godsnaam zeggen’. De oudere meneer 
maakt korte metten met mijn onzekerheid. 
‘Ga zitten!’ Hij pakt vol trots een prachtige 
fles. ‘Saint Emilion, Grand Cru 2007’. 
‘Ik ga in stijl’. We wisselen wat zinnen, ont-
spanning. Humor.
Zijn dochter staat met tranen in de hoek.
Bijna vaderlijk neemt hij de regie uit mijn 
handen. ‘Doe het maar’, moedigt hij mij 
aan. Ik prevel onsamenhangende dingen 
over ‘sterkte en succes’. Volslagen belache-
lijk. Zijn ogen glimmen. Zijn dochter pakt 
hem vast. Een kus, twee op elkaar lijkende 
handen samengevouwen. Hij spreekt zach-
te woorden die zijn dochter en ik alleen 
kunnen opvangen. Ze zijn zo mooi en zo 
intiem dat ik meteen bedenk ze nooit meer 
hardop te herhalen.

Slaapt hij?
Ik geef het eerste middel en deins terug. 
‘Slaapt hij? Hij slaapt.’ Mijn hart lijkt over 
te slaan, sneller. Langzamer. Zweethanden. 
Fragmenten van gedachten. Flitsen. Een 
klok. De tijd. Stilte. Bomen buiten. Wind. 
De hand van de verpleegkundige, een 
spuit, vloeistof. We trillen.
Het tweede middel, ik spuit het in. Daar 
gaat het; heel snel. Ik heb het gedaan. 

Het is gebeurd. Ik ben bang. Bang dat 
hij niet dood zal gaan. Of eigenlijk ben ik 
vooral bang dat hij wel dood zal gaan. 
Bizarre, verwarrende gedachten. Para-
doxaal. Zijn ogen staan wijd open en kijken 
me aan. Zijn ademhaling wordt rustiger, 
stokt. Ineens, echt in een fractie van een 
seconde, veranderen die zo rustgevende 
ogen van vorm en kleur. Van helderblauw 
worden ze troebel. Zijn gelaatskleur veran-
dert ook; hij is dood.

The hell met 

het protocol

Nooit  een ‘formaliteit’
De keukenzuster schenkt koffie in de keu-
ken van de nog steeds totaal verlaten, 
in avondschemer gehulde afdeling. Een 
gespannen stilte op zo’n prachtige woens-
dagavond in de lente. In de verte de gelui-
den van een druk terras, gelach. Kinderen 
die voetballen op het plein. 
Het mooie leven. Een arm op mijn schou-
der. ‘Het is goed’. Met haar overdenk ik de 
bizarre gebeurtenissen van de afgelopen 
15 minuten. Rationeel voelt het zo goed, 
maar gevoelsmatig sta ik in lichterlaaie. 
Bluswerkzaamheden. Al snel komt de as-
sisterende verpleegkundige binnen. Mijn 
collega die in huis gebleven is. Een bijzon-
dere samenzwering in de keuken. ‘The hell 
met het protocol’, hoor ik me zeggen. 
Ik trek de kurk los. Met z’n vieren drinken 
we op zijn zeer uitdrukkelijk verzoek de fles 
wijn die nog over is. Op zijn leven. Op zijn 
dood. Euthanasie. Een onderdeel van het 
vak als specialist of als huisarts. Als ik naar 
huis rijd, bedenk ik dat ik de nacht ervoor 
nooit goed zal slapen. Nooit zal ik vinden 
dat het ‘er gewoon bij hoort’. Nooit zal het 
een ‘formaliteit’ zijn. Want dat is het niet. n

Bron: Artsennet.nl

Een kus, 

twee op 

elkaar 

lijkende 

handen 

samen-

gevouwen
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Mijn dochter en schoonzoon hadden geduldig 
uitgelegd aan mijn toen net 8 jarige kleinzoon 
dat het tijdelijk beter was om niet al te dicht 
bij Opa te komen omdat hij ten gevolge van 
die Brachytherapie mogelijk nog iets kon 
nastralen en dat het beter was om dan een 
beetje uit zijn directe omgeving te blijven.

Drie dagen na die behandeling kwam ik bij 
mijn dochter en kleinzoon op bezoek, en er 
speelde een vriendje bij onze kleinzoon.
Mijn kleinzoon ziet mij binnenkomen, en 
begroet mij op ‘veilige’ afstand en roept 
vervolgens naar zijn vriendje die mij nog nooit 
gezien had ‘Dit is mijn Opa, maar je moet 
oppassen met hem, uit zijn buurt blijven, hij is 
gevaarlijk, hij “straalt”.’

Nu, 6 jaar later realiseer ik mij steeds beter 
hoe belangrijk het is om als vrijwilliger samen 
met Lotgenoten en alle andere vrijwilligers dit 
werk te doen om in ieder geval te bereiken 
dat onze zonen, schoonzonen en kleinzonen 
en alle opa’s de mogelijk gevolgen van 
prostaatkanker niet zelf hoeven te beleven.
En dat zij met alle toekomstbeelden die 
ons momenteel geschetst worden van de 
ontwikkelingen dat kanker een chronische 
ziekte gaat worden zelfs verschoond blijven 
van Prostaatkanker.

Misschien komt het zover dat zij mogen 
meemaken dat het een ziekte was uit het 
verleden, zoals mijn generatie naar inmiddels 
te voorkomen en te bestrijden ziektebeelden 
terugkijkt alsof ze nooit bestaan hebben.

Gelukkig zie ik mijn kleinzoon nu als 
middelbare scholier 
op zijn weg een 
man te worden, als 
de generatie van 
de i-phone, tablet, 
enzovoort, met alle 
mogelijkheden die als 
erfenis van Steve Jobs 
mede hun toekomst 
bepalen. Voor hem 
kwam de hierboven 
aangehaalde 
toekomstverwachting 
helaas te laat.

Maar, als ik zie hoe mijn kleinzoon zich 
ontwikkelt, en achter de piano en met zijn 
gitaar en alle vrienden om hem heen nu 
als puber bezig is, dan kan ik maar tot één 
conclusie komen;
Opa ‘straalt’ nog steeds, maar dan van trots.

Roel Feller

Dit is mijn 
opa, maar 
je moet 

oppassen
met hem

STRALEN
Op 1 april 2009 ben ik vanwege mijn prostaatkanker behandeld door middel van de 
bekende Brachytherapie (inwendige bestraling door radioactieve zaadjes in de prostaat).
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Zodra meerdere mannelijke familieleden 
de diagnose prostaatkanker krijgen, 
wordt uitgegaan van een erfelijke vorm. 
In dat geval wordt de rest van de familie 
ook onderzocht op de aanwezigheid van 
prostaatkanker. Volgens onderzoekers 
van het Radboudumc is dit beleid 
achterhaald. Op basis van genetisch 
en klinisch onderzoek vonden zij 
weinig verschil tussen patiënten met 
de diagnoses erfelijke en niet-erfelijke 
prostaatkanker. De resultaten van het 
genetisch onderzoek verschenen op 
5 januari online in het wetenschappelijke 
tijdschrift The Prostate.

Van 100 varianten in het menselijk DNA is 
bekend dat zij het risico van prostaatkanker 
een beetje verhogen. Deze zogenaamd 
single nucleotide polymorphisms (SNP) zijn 
veranderingen van één letter in de DNA-
volgorde. 
Hoe deze genetische varianten dat risico 
op prostaatkanker precies verhogen, is 
nog niet bekend. Arts-onderzoeker Ruben 
Cremers en kankerepidemioloog 
Bart Kiemeney ontdekten dat de varianten 
even vaak voorkomen bij patiënten met 
de erfelijke en de niet-erfelijke diagnose 
prostaatkanker. Deze overeenkomst wijst 
erop dat het bij beide diagnoses vaak 
om dezelfde prostaatkanker gaat. Hun 
conclusie is dan ook dat de diagnose 
erfelijke prostaatkanker in de meeste 
gevallen niet klopt.

Erfelijk of niet
Er is voor erfelijke prostaatkanker nog 
geen genetische test, zoals dat wel het 
geval is bij erfelijke borst- of darmkanker. 
Daarom wordt de diagnose ‘erfelijke 
prostaatkanker’ gesteld als er meerdere 
gevallen van prostaatkanker in de familie 
voorkomen, zeker als dat op jonge 
leeftijd gebeurt. Een vooralsnog niet 
ontdekte erfelijke afwijking zou de oorzaak 
moeten zijn. Ruben Cremers: “Bij het 

vermoeden van erfelijke prostaatkanker 
willen we dit niet meer louter vaststellen op 
basis van het aantal gevallen in de familie. 
Je kunt pas echt van erfelijke kanker 
spreken als je een genetische mutatie vindt 
binnen de familie die sterk is gekoppeld 
aan het ontstaan van de kanker. We weten 
dat deze mutaties bestaan, maar ze zijn erg 
zeldzaam.”

Betere opsporing
Per jaar krijgen 12.000 Nederlandse 
mannen de diagnose prostaatkanker. 
De definitie voor erfelijke prostaatkanker 
is in 1993 vastgesteld toen de PSA-test 
om prostaatkanker in een vroeg stadium 
vast te stellen nog nauwelijks werd 
gebruikt. Hierdoor werden voornamelijk 
uitgezaaide kankers ontdekt. Als deze bij 
meerdere familieleden voorkwamen, was 
de diagnose erfelijke prostaatkanker vaak 
terecht. Momenteel wordt door betere 
testmogelijkheden bij veel meer mannen 
een vroege vorm van prostaatkanker 
opgespoord die lang niet altijd tot 
klachten leidt. Veel prostaatkanker in 
de  familie kan dus ook gewoon toeval 
zijn. Het screenen van de gehele familie 
leidt snel tot onnodige ongerustheid, 
of overbehandeling. Ruben Cremers: 
“Zolang er nog geen goede test is voor 
erfelijke prostaatkanker, kan beter gekeken 
worden naar de soort prostaatkankers, hun 
agressiviteit en de wijze waarop ze zijn 
ontdekt.” n

Bron: Persvoorlichting Radboudumc

Veel 

prostaatkanker 

in de familie 

kan dus ook 

gewoon 

toeval zijn

PSA eiwit

DIAGNOSE ERFELIJKE PROSTAATKANKER ACHTERHAALD

Prostaatkanker in de 
familie meestal niet erfelijk
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Ook na een ziekte gaat je seksuele 
leven door. De meeste artsen en 
verpleegkundigen praten niet of 
nauwelijks met patiënten over seksuele 
problemen. Toch zou elk ziekenhuis daar 
de mogelijkheid voor moeten bieden, vindt 
uroloog-seksuoloog Henk Elzevier.

 Dick Duynhoven

Sommige 
medische 
behandelingen 
beïnvloeden de 
seksualiteit van 
patiënten. Zo 
kan het gebruik 
van bepaalde 
medicijnen 
leiden tot een verminderd libido: de 
man of vrouw raakt minder snel seksueel 
opgewonden of heeft minder plezier in seks. 
Andere voorbeelden zijn erectieproblemen 
na een prostaatkankeroperatie of een 
verminderd gevoel van eigenwaarde na een 
borstamputatie of een gynaecologische 
ingreep. Ze beïnvloeden niet alleen de 
seksualiteit van de patiënt, maar ook de relatie 
met de partner.

Geen tijd en te weinig kennis
‘Die problemen komen echter zelden 
aan bod in het contact tussen artsen en 
patiënten’, weet Elzevier. ‘Het is bekend 
dat aderverkalking aan het hart problemen 
geeft bij erecties. En andersom: als mannen 
problemen hebben met hun erectie, dan kan 
dat een voorbode zijn van hartproblemen. 
Dus het lijkt logisch dat een cardioloog ook 
eens aan de patiënt vraagt hoe het met de 
seksualiteitsbeleving staat. Toch gebeurt dat 
bijna nooit.’ De meeste cardiologen erkennen 
dat ze tekortschieten in het praten over 
seksuele problemen. Dat blijkt uit een landelijk 
onderzoek van de pas gepromoveerde 
Melianthe Nicolai van de afdeling Urologie. 
Als reden noemen artsen dat ze er niet 
genoeg op getraind zijn en er te weinig tijd 
voor hebben. Ook blijken ze onvoldoende 
kennis te hebben over de bijwerkingen van 
bepaalde medicatie. Elzevier: ‘Veel patiënten 
met hart- en vaatziekten slikken medicijnen 
tegen hoge bloeddruk.
Sommige van die medicijnen kunnen 
negatieve effecten hebben op de seksualiteit. 
Maar er bestaan ook medicijnen die juist 
positieve effecten hebben. Veel cardiologen 
weten bijvoorbeeld niet dat de nieuwste 
bètablokkers voor sommige patiënten zouden 

‘EN HOE GAAT HET 
MET DE SEKS?’

Neem het 
initiatief om je 
problemen bij 
iemand neer te 

leggen
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kunnen leiden tot verbetering van de 
seksuele functies.’ 

Gesprek garanderen
Uit het onderzoek van Nicolaï blijkt ook 
dat patiënten wel degelijk behoefte 
hebben aan het bespreken van problemen 
met seksualiteit. Maar dat durven ze 
vaak niet te zeggen. Elzevier: ‘Veel 
patiënten verwachten dat de dokter 
er wel over begint. Maar ik zou tegen 
die mensen willen zeggen: neem het 
initiatief om je problemen bij iemand 
neer te leggen.’ Of het nu gaat om 
prostaatoperaties, borstamputaties, het 
verwijderen van gynaecologische tumoren 
of de behandeling van cardiologische 
problemen: praten over seksualiteit 
hoort een vast onderdeel te zijn van het 
behandelplan, stelt de Leidse uroloog-
seksuoloog. ‘En dat praten moet 
verdergaan dan een soort huishoudelijke 

mededeling of een foldertekst.’
Niet elke arts of verpleegkundige is in 
staat een goed gesprek over seksualiteit te 
voeren, beseft Elzevier. ‘En dat hoeft ook 
niet. Maar je moet wel kunnen vertellen 
waar, binnen de eigen organisatie of 
elders, die mogelijkheid aanwezig is. 
Sterker nog: die mogelijkheid moet een 
van de kwaliteitsindicatoren worden. 
Een ziekenhuis moet vandaag de dag tot 
in de kleinste details aan kwaliteitseisen 
voldoen. Zo moet je binnen drie dagen 
na een prostaatkankeroperatie een brief 
aan de patiënt hebben gestuurd. Maar 
het is raar dat er geen kwaliteitsnorm is 
die zegt: wij garanderen dat elke patiënt 
een gesprek kan hebben over seksuele 
problemen.’ 

Bron: ‘Cicero, magazine van het Leids Universitair 

Medisch Centrum (LUMC)’

Bert-Jan Driessing (71) kreeg vorig 
jaar augustus een bypass-operatie 
aan zijn hart. Afgelopen zomer werd 
hij behandeld voor prostaatkanker. 
Over de seksuele problemen die hij 
daardoor kreeg, werd door de artsen 
niet gesproken.

‘De laatste jaren zat ik al een beetje in 
de achteruitgang met het krijgen van 
een erectie. En toen ik aan mijn hart ben 
geholpen is dat nog minder geworden. 
Na de behandeling van mijn prostaat zakte 
het helemaal in, om het maar zo te zeggen. 
Ook het orgasme was weg, ik kon niet 
meer klaarkomen.’

Geen enkele handreiking
‘Ik had een tijdje geleden al eens tegen 
een uroloog gezegd dat mijn erectie wat 
minder was. Ze noemde me toen, heel 
zakelijk, drie mogelijkheden: viagra, een 
prik of een pompje. Maar ze gaf geen 
enkele handreiking om er verder over 
te praten. Inmiddels weet ik dat viagra 
gevaarlijk kan zijn in combinatie met 
sommige hartmedicijnen en dat medicijnen 
invloed kunnen hebben op je seksleven. 
Daar is tijdens de ziekenhuisopname voor 
mijn hartoperatie nooit over gesproken. 
Ook later niet, tijdens de bezoeken aan de 
cardioloog. Ze hebben het helemaal nooit 
gehad over de seksuele gevolgen van 
hartmedicijnen of aderverkalking.”

Sommige 
medicijnen 

kunnen 
negatieve 

effecten 
hebben op de 

seksualiteit 

‘Belangrijk dat je er met 
iemand over kan praten’

Viagra, een 
prik of een 

pompje
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Boek en folders
‘Bij de behandeling van de prostaatkanker 
in het LUMC kreeg ik een boek en folders 
met alle informatie. Ik moet eerlijk zeggen 
dat ik daar alles in kon lezen. Ook over 
de erectieproblemen en het klaarkomen. 
Maar als je alles ineens zelf meemaakt, 
is het toch anders. In de gesprekken met 
de artsen, de uroloog, de radioloog of 
de cardioloog hebben ze niet één keer 
gevraagd hoe het gaat met onze seksuele 
relatie. Mijn vrouw denkt dat de artsen niet 
onnodig problemen willen oproepen.
Maar ik vind het een tekortkoming.
De afgelopen keer ben ik er bij een 
uroloog zelf over begonnen. Ze zei dat ik 
een test kon doen met een apparaat dat 
meet of je tijdens je slaap wel erecties 
hebt. Ze legde die test met enige schroom 
uit. Dat is toch raar voor een uroloog.’

Praten helpt
‘Uiteindelijk heeft die uroloog ons in 
contact gebracht met dokter Elzevier, een 
seksuoloog van het LUMC. Daar kunnen 
we wel heel goed mee praten. Het is 
belangrijk dat je zo iemand hebt in het 

ziekenhuis; iemand die niet 
bang is om erover te beginnen 
en die je serieus neemt. Als je 
prostaat verwijderd is, kom je 
droog klaar, zogezegd. Ik zeg 
wel eens voor de grap: ik ben 
een droogkloot. Mijn vrouw 
kan het allemaal gemakkelijker 
accepteren dan ik. Ik vind het 
moeilijk. Misschien leef ik nog wel tien jaar 
of langer, en als je al die jaren niks meer 
hebt… Daarom wil ik zeker weten of er 
echt geen middelen of mogelijkheden zijn.
Erover praten helpt. Ik ging er vanuit dat 
het niet klaarkomen alleen een medische 
oorzaak heeft. Elzevier hield mij voor dat 
er ook een psychologische oorzaak kan 
zijn. Hij adviseerde ons om eens op een 
andere manier te vrijen. En dat gaf zowaar 
een happy end: ik kon ook nagenoeg 
zonder erectie klaarkomen. Wel anders dan 
vroeger, minder heftig, maar het is gelukt. 
Ik noem het een nieuw begin.’ n

Bert-Jan Driessing is niet de echte naam 
van de patiënt.

‘Ik kon ook 
nagenoeg 

zonder erectie 
klaarkomen. 
Wel anders 

dan vroeger, 
maar het is 

gelukt’
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Gisèle Leyten is urologe-in-opleiding, 
momenteel werkzaam in het OLVG 
Amsterdam en promoveerde op 
8 december 2014 aan het Radboud 
UMC in Nijmegen op haar proefschrift: 
‘Prognostische biomarkers voor 
prostaatkanker’.

Introductie
Per jaar krijgen ruim 12.000 Nederlandse 
mannen de diagnose prostaatkanker. Bij 
lang niet alle mannen is echter sprake van 
een ernstige vorm die ook behandeld 
moet worden. Een goede prognose van de 
ernst van de prostaatkanker is belangrijk, 
omdat behandeling vaak problemen ople-
vert als incontinentie en impotentie. Voor 
de diagnose van prostaatkanker wordt 
momenteel veel gekeken naar de waarde 
van PSA (prostaat-specifiek antigeen) in 
het bloed. Deze eiwitten worden alleen 
door de prostaat afgescheiden en komen 
van nature in het bloed voor. De concen-
tratie van het PSA eiwit in het bloed kan 
echter verhoogd zijn bij een goedaardig 
vergrote prostaat, prostaatontsteking en 
prostaatkanker. 
Het nadeel van 
deze test is dat 
het dus niet alleen 
bij prostaatkanker 
verhoogd kan zijn. 
Hierdoor worden 
veel mannen met 
een verhoogde 
PSA waarde ten 
onrechte verdacht van prostaatkanker. Zij 
zullen prostaatbiopten moeten onder-
gaan, hierbij zal de uroloog 8 tot 12 keer 
met een naald in de prostaat prikken om 
prostaatweefsel af te nemen, wat onder 
de microscoop op de aanwezigheid van 
kankercellen wordt onderzocht. Bij circa 
driekwart van de mannen zal er in de pros-
taatbiopten geen kanker worden gevon-
den. Ze hebben deze dan voor niets 
ondergaan. Het tweede nadeel van PSA is 
dat het geen uitsluitsel geeft over de mate 

van agressiviteit van de prostaatkanker, in 
andere woorden: het spoort ook niet ern-
stig prostaatkanker op welke eigenlijk niet 
behandeld hoeft te worden. Dit leidt tot 
overbehandeling.

Urinetests
De in 1999 in Nijmegen ontwikkelde PCA3-
urinetest is beter in het ontdekken van 
prostaatkanker dan PSA. Door gebruik van 
deze urinetest zijn al veel onnodige en pijn-
lijke biopten te voorkomen. Met de PCA3-
test kan echter niet worden ontdekt of er 
ook sprake is van ernstige prostaatkanker. 
Dus met de PCA3 test kan overbehande-
ling niet worden voorkomen. Daarom heb-
ben we nu een nieuwe urinetest ontwikkeld 
waarin we expressie niveaus van meerdere 
genen in urine bepalen. Deze genen zijn 
allen tezamen een betere voorspeller voor 
ernstige prostaatkanker. De verwachting is 
dat de nieuwe test in de tweede helft van 
2015 beschikbaar komt voor patiënten-
zorg. De huidige ‘werknaam’ van de test 
is Quattro, maar het kan goed zijn dat de 
test een andere naam krijgt als het in de 

kliniek gebruikt gaat 
worden. De nieuwe 
test zal vooral nuttig 
zijn voor mannen bij 
wie de uitslag van 
de PSA test reden 
tot twijfel geeft. 
De uitslag van de 
nieuwe test kan dan 
duidelijkheid ver-

schaffen. Het zal dus een aanvulling zijn op 
de huidige PSA test, om beter in te schat-
ten welke mannen prostaatbiopten moeten 
ondergaan. Want uiteindelijk heb je altijd 
weefsel nodig om de diagnose prostaat-
kanker te kunnen stellen. Onze inschatting 
is dat we door invoering van de nieuwe 
urinetest in combinatie met de PSA-test 
50% van alle prostaatbiopten kunnen voor-
komen. Dit betekent alleen in Nederland 
al een vermindering van ruim 20.000 
onnodige prostaatbiopten per jaar. n

NIEUWE URINETEST 
VOOR PROSTAATKANKER

Een goede prognose van de ernst van de prostaatkanker is belangrijk

Gisèle Leyten promoveerde 
op 8 december in Nijmegen

Gisèle Leyten tijdens haar 
verdediging

Het proefschrift
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Romy Lamers

Arts-onderzoeker Romy Lamers 
heeft de prijs en de bloemen 
namens het team in ontvangst 
genomen. Dr. Paul Kil staat 
helemaal links. 

Foto: Medisch Contact, Hanna 
van de Wetering.

Tweede plaats Medisch 
Contact Communicatieprijs 
voor uroloog dr. Paul Kil
In ‘Nieuws’ van juni 2014 schreven wij over de nieuwe web based keuzehulp bij pros-
taatkanker. Onder de 63 inzendingen voor de Medisch Contact Communicatieprijs 
behaalde deze Tilburgse keuzehulp van Paul Kil en Romy Lamers (en hun medewer-
kers/sters) een heel fraaie tweede prijs. Onze felicitaties waard.

 Wim Nak

Volgens de jury is de webbased keuzehulp een aanwinst, omdat juist bij prostaatkanker 
de voor- en afkeuren van de patiënt erg belangrijk zijn bij het maken van een behandel-
keuze. Een interactieve website die 
patiënten met prostaatkanker helpt de 
goede behandeling te kiezen. 

Maatwerk
Dr. Kil: ‘De patiënt vult thuis online de 
keuzehulp in, waarna we de resultaten 
samen in het ziekenhuis bespreken. 
Want de keuze van een behandeling 
op maat blijft een gezamenlijke verant-
woordelijkheid van patiënt en arts. De 
keuzehulp zorgt ervoor dat de patiënt 
veel beter wordt geïnformeerd en dat 
hij meer begrip krijgt voor de ziekte. 
De patiënt wordt volledig bij de keuze 
voor de voor hem optimale behande-
ling betrokken, waarbij optimaal reke-
ning wordt gehouden met zijn eigen 
voorkeuren. Dit zorgt uiteindelijk voor 
een betere kwaliteit van leven’.

Voor  prostaatkanker in een vroeg stadium zijn meestal meerdere gelijkwaardige behan-
delingen mogelijk: operatie, bestralen of afwachten met de behandeling. Het is voor 
patiënten moeilijk kiezen tussen deze behandelopties. Welke behandeling het beste is, 
hangt namelijk vaak af van de bijwerkingen van deze keuze. Kil: ‘Het unieke en innova-

tieve van deze keuzehulp is dat we aan de patiënt 
vragen om zelf te benoemen wat hij wil (opere-
ren, bestralen, afwachten), wat hij belangrijk vindt, 
maar ook wat hij per se niet wil.’ n
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niet met 
klachten 
blijven 

doorlopen

Het klinkt misschien raar maar 
ProstaatKankerStichting.nl is 
ondanks deze recente publicatie géén 
voorstander van dit type bevolkings-
onderzoek. De mogelijke voordelen 
wegen ons inziens niet op tegen twee 
ernstige nadelen. Een aanzienlijke 
groep wordt ten onrechte gerustge-
steld: je denkt dat je het niet hebt, 
maar je hebt het toch. En een aanzien-
lijke groep wordt onnodig ongerust 
gemaakt en/of onnodig behandeld. 
Je denkt dat je het hebt en dat zet je 
leven onnodig op zijn kop.

 Chris Laarakker 

Met enige regelmaat worden mensen 
door de media geïnformeerd over de 
plussen en minnen van een bevolkings-
onderzoek naar prostaatkanker. Een 
voordeel van deze aandacht vanuit de 
media is dat mannen zich bewust worden 
van het feit dat zij een soms ‘vervelende 
klier’ hebben, die de kwaliteit van het 
leven ernstig nadelig kan beïnvloeden en 
soms zelfs tot de dood kan leiden.

PSA meting elke twee jaar bij mannen 
in de leeftijd tussen 55 en 59 jaar zou in 
Nederland 300 doden per jaar minder 
geven. Dat zou blijken uit een groot 
Europees onderzoek waaraan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam heeft 
deelgenomen.

Merendeel onschuldig
Op dit moment sterven in Nederland 
ongeveer 2500 mannen aan prostaat-
kanker en een vermindering met 300 
lijkt aanzienlijk. Het is echter niet geheel 
duidelijk hoe de berekening tot stand 
is gekomen en het moge duidelijk zijn 
dat het getal van 300 een schatting is. 
Sterfte aan prostaatkanker vindt meestal 
plaats op latere leeftijd en in hoeverre 
andere aandoeningen ook een rol bij 
de sterfte kunnen hebben gespeeld is 
niet duidelijk. Het merendeel van de 
prostaatkankers is relatief onschuldig 
en zal met een tweejaarlijks onderzoek 
gevonden kunnen worden. Ongeveer 
twintig procent van alle prostaatkankers 
gedraagt zich agressief, groeit snel en 
geeft een aanzienlijke kans om er aan 
te sterven. Echter bij een tweejaarlijkse 
screening zullen veel van de agressieve 
prostaatkankers niet worden gevonden. 
Daarvoor is het interval van twee jaar te 
lang. Daarnaast komt het bij een aantal 
van de agressieve prostaatkankers voor 
dat ze weinig PSA produceren, waardoor 
ze met alleen PSA meting gemakkelijk 
gemist kunnen worden. Een bevolkings-
onderzoek is kostbaar en nog vaker en 
uitgebreider screenen drukt zwaar op 
het zorgbudget, zodat andere aandoe-
ningen daarvan de dupe kunnen worden. 
Bovendien  worden vooral de minder 
agressieve prostaatkankers gevonden.
Belangrijk blijft de vraag of 
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Bevolkingsonderzoek 
naar prostaatkanker

EEN RECENTE PUBLICATIE BEWEERT DAT BEVOLKINGSONDERZOEK NAAR 
PROSTAATKANKER 300 DODEN PER JAAR ZOU SCHELEN.
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screening nu wel of niet zinvol is. Op de 
recente uitlatingen in de media is ook 
vanuit de beroepsgroep reactie gekomen.

Weinig agressief
De Nederlandse vereniging voor Urologie 
(NVU) reageerde op de berichtgeving 
over screening met de waarschuwing dat 
een PSA verhoging lang niet altijd pros-
taatkanker betekent. Om dat uit te zoe-
ken zouden alle mannen 
met een verhoogde PSA 
aan verdere bloedafname 
en invasieve diagnostiek 
(biopsie) moeten worden 
blootgesteld. Een deel 
blijkt dan geen kanker te 
hebben en heeft zich ten 
onrechte ongerust ge-
maakt en heeft mogelijk 
wel te maken gekregen 
met complicaties van de biopsie. Bij een 
deel is wel kanker aanwezig maar omdat 
de tumor klein is, is de kans aanwezig dat 
de tumor bij het nemen van een biopsie 
werd gemist. Dat lijkt erger dan het is, 
want ongeveer 80% van alle prostaatkan-
kers gedraagt zich weinig agressief, groeit 
langzaam, geeft een trage stijging van 
de PSA en heeft lang niet altijd actieve 
behandeling nodig. Dus vroege ontdek-
king veroorzaakt wel ongerustheid, terwijl 
behandeling vaak nog niet nodig is.

Aan de hoge kant
Wat kan mannen worden geadviseerd? 
Elke man die bijvoorbeeld plasklachten 
heeft of zich ongerust maakt over moge-
lijke prostaatkanker, kan bij zijn huisarts 
om een onderzoek vragen. Vooral voor 
mannen waar in de familie prostaatkanker 
op relatief jonge leeftijd voorkomt, is het 
zinvol om vanaf hun 45e levensjaar ieder 

jaar de PSA te laten meten. Plasklachten 
op zich hoeven niet altijd reden te zijn 
voor verder onderzoek, want plasklachten 
komen bij mannen van middelbare leef-
tijd veel voor en berusten vaak op een 
goedaardige vergroting van de prostaat. 
Prostaatkanker kan ook met plasklachten 
gepaard gaan maar plasklachten zijn op 
zich geen specifiek symptoom voor pros-
taatkanker.
Bij twijfel of ongerustheid is het verstan-
dig niet met klachten te blijven doorlopen 
maar om de huisarts te vragen om on-
derzoek. Het voorkomen van 300 doden 
per jaar door tweejaarlijks screenen op 
prostaatkanker in Nederland lijkt aan 

de hoge kant. Of dat aantal 
door screening daadwerke-
lijk gehaald kan worden, blijft 
de vraag. De diagnostiek en 
behandeling van PK is sterk in 
beweging en het kan best zijn 
dat de inzichten over screening 
zullen veranderen. Het is uit-
eindelijk aan de politiek die op 
grond van alle voor- en nadelen 
over screening moet beslissen. 

ProstaatKankerStichting.nl blijft zich intus-
sen liever inzetten voor betrouwbaarder 
en minder ingrijpende manieren om 
prostaatkanker te diagnosticeren. n

PSA verhoging 
betekent lang 
niet altijd 
prostaatkanker 

het merendeel 
van de 

prostaatkankers 
is relatief 

onschuldig
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EPCEL - interessant voor 
onze donateurs?

Tijdens de laatste donateursdag in Ede 
stond er ook een stand van Epcel. En niet 
voor het eerst. Het is wel een bekende 
naam voor de prostaatkanker patiënt, 
maar wat is Epcel nou eigenlijk? Hebben 
wij er iets aan? Genoeg reden om eens 
een praatje te maken met Piet Hoekstra, 
voorzitter van Epcel in Nederland.

 Wim Nak

Het eerste wat Piet zegt: ‘Wij zijn “low 
profile” en willen dat ook blijven, we heb-
ben geen behoefte aan reclame’. Toch is 
hij graag bereid tot een interview en praat 
dan heel gemakkelijk en honderduit. Niet 
alleen over Epcel, maar over het hele veld 
van prostaatkanker 
en wat daar zoal 
mee samenhangt.
Epcel staat voor 
European Prostate 
Cancer Email List. 
Het begin ligt zo’n 
15 jaar geleden toen Wil de Jongh een 
Nederlands ‘filiaal’ begon op initiatief van 
Prof. Dr. Strum van het P.C.R.I. Tegenwoor-
dig is EPCEL-NE een stichting zonder 

winstoogmerk met leden die geen contri-
butie hoeven te betalen.

Wat doet die stichting nu?
Piet Hoekstra : ‘Een gratis forumplatform 
bieden voor lotgenotencontact via e-mail. 
En daarnaast een jaarlijkse bijeenkomst 
organiseren met een spreker uit het vak en 
met de gelegenheid om eens persoonlijk 
kennis te maken met de forumleden die je 
anders alleen van de mail kent.’
Er zijn al jaren ongeveer 150 forumleden 
die elkaar vragen kunnen stellen. Vragen 
die beslist beantwoord worden. Met die 
antwoorden is de vraagsteller in staat om 
nog beter afgewogen in overleg te gaan 
met zijn behandelende artsen. Hij behoudt 

controle over zijn eigen 
situatie, is in hoge 
mate zelf sturend.

Kan iedereen forumlid 
worden?
Piet : ‘Jawel, maar elk 

nieuw forumlid moet wel aan een paar 
voorwaarden voldoen. Hij moet zelf pros-
taatkanker hebben. Maar ook een naaste 
familielid is welkom. Hij moet zijn pros-

zelf het roer in handen 
houden en steun zoeken bij 

lotgenoten

vlnr: 
Barbara van Vugt, 
Forum moderator, 
Piet Hoekstra, 
Theo Eggenhuizen, 
secretariaat, 
Marijke Doorduyn, 
financiën.



taatkanker 
historie (PKH) 
opschrijven en 
deze ook up 

to date houden, opdat andere forumle-
den kunnen zien wat er met hem gaande 
is of gaande is geweest. Hij moet zelf 
het stuur over zijn behandeling in han-
den willen houden en willen bijhouden 
welke actuele ontwikkelingen er voor 
hem zoal spelen. Voorts moet hij zich 
op het forum beperken tot de feiten, 
scheldpartijen worden niet getolereerd.’

Waarom wordt iemand forumlid?
Piet: ‘Omdat hij in zijn streven om zelf 
het roer in handen te houden steun 
zoekt bij lotgenoten die het al eens 
meegemaakt hebben, of die hem bij zijn 
persoonlijke zoektocht op het goede 
spoor kunnen zetten. Hij wil maatwerk, 
op hemzelf afgestemd, en niet per 
definitie het standaard protocol. Het is 
ook vooral om die reden dat forumleden 
lid blijven van Epcel. Ze zijn door hun 
contacten bij Epcel verder gebracht in 
hun mogelijkheden tot zelfsturing, ze 
zijn mondiger geworden en beter in 
staat om hun keuzemogelijkheden te 
overzien.

Het aantal leden is ook vrij stabiel. 
Elk jaar gaan er zo’n 5 leden weg, bij 
gebrek aan belangstelling of vervallen 
behoefte bijvoorbeeld, en er overlijden 
er enkelen, maar er komen ook 5 tot 10 
nieuwe leden bij elk jaar. Van die 150 
leden komen er zo’n 60 naar de jaarlijkse 
bijeenkomst, wel een teken dat deze bij-
eenkomsten zeer gewaardeerd worden.’

Hoe is de relatie met onze PKS?
Piet : ‘Vooral aanvullend ten opzichte 
van elkaar. De meeste forumleden zijn 
ook PKS donateurs, soms zelfs zeer ac-
tief binnen PKS. Het lotgenotencontact 
binnen PKS verwijst wel eens een dona-
teur naar Epcel, bijv. voor het verkrijgen 
van meer en beter op hemzelf toege-
sneden informatie. Geen prostaatkanker 
is identiek aan een andere. En bij elke 
persoon kan eenzelfde kanker anders 
uitwerken dan bij een ander. Binnen 
Epcel is heel veel kennis beschikbaar, 

maar de forumleden moeten zelf ook 
bijdragen tot het vergaren en uitbreiden 
van deze kennis. Epcel is altijd welkom 
op de donateursdag van PKS. Na Ede 
hebben zich zo’n 4 of 5 kandidaten 
gemeld bij Epcel”.

Wat is het onderscheid tussen PKS en 
Epcel ?
Piet Hoekstra ziet PKS als de ‘vakbond’ 
voor de prostaatkanker patiënt. Door lid 
te zijn van de vakbond maak je die bond 
sterker als ‘tegenspeler’ van artsen en 
zorgverzekeraars. Dus laat vooral zoveel 
mogelijk lotgenoten donateur worden 
van PKS. Dan is PKS sterk genoeg om 
‘de kooltjes uit het vuur te halen.’

Voor Epcel ziet Piet een veel beschei-
dener omvang, hij wil niet trekken aan 
mensen die uit zichzelf niet geneigd zijn 
om zelfsturend op te treden.
Epcel floreert als klein gezelschap van 
min of meer gelijkgestemden die zelf al 
sturend de kwaliteit van hun persoonlijk 
leven willen bewaken en bevorderen. 
Genezen kun je jezelf niet, of niet meer, 
maar je kunt het leven wel rekken en je 
kunt langer overleven met een betere 
kwaliteit van leven. Dat is althans de 
opvatting en persoonlijke ervaring van 
Piet Hoekstra. 

‘De mensen die bereid zijn voor hun 
eigen kwaliteit van leven moeite te 
doen, die komen toch wel naar Epcel, 
dat kan heel goed via de site prostaat-
kanker.org. Voor die mensen hoeft Epcel 
geen extra reclame te maken, nergens 
voor nodig’, vindt Piet.

Dus lezer, als jij behoort tot die laatste 
groep mensen, kijk dan eens op 
prostaatkanker.org om te bezien of 
aansluiting bij Epcel voor jou zinvol zou 
kunnen zijn. n

Piet Hoekstra, 
voorzitter van Epcel

EPCEL-NE is een 
stichting zonder 
winstoogmerk

Epcel floreert als klein 
gezelschap van min of 
meer gelijkgestemden
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IETS TE SCHENKEN? 
Direct of via testament? 

Vergeet de 
ProstaatKankerStichting.nl 

niet!
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 Wim Nak 

VaarKracht is de nieuwe naam van de 
stichting die in 2012 is opgericht om 
kankerpatiënten op het water hun 
ziekte te laten vergeten.

De naam VaarKracht is kort en krachtig, 
positief en dynamisch, ‘de nieuwe naam 
straalt energie uit’, vindt VaarKracht-
voorzitter Robert Rust. ‘Dat is precies wat 
wij met ons werk willen bereiken. 
Dat kankerpatiënten even een moment 
geen kankerpatiënt zijn. Dat ze onbe-
kommerd kunnen genieten en op of 
langs het water nieuwe energie opdoen.’

In nagenoeg het hele land zijn in 
HavenTeams inmiddels zo’n 750 
enthousiaste schippers en overige 
vrijwilligers actief om kankerpatiënten 
en hun dierbaren kosteloos en met 
een goed gevulde picknickmand een 
paar uur mee te nemen op het water. 
In 2014 namen zij totaal 870 gasten 
aan boord. Er zijn 27 PrivéVaartochten 
georganiseerd, 13 GroepsVaartochten 
en drie keer was er een ZomerVaardag. 

Telkens tientallen gasten. Hoogtepunten 
waren de GroepsVaartocht met 
85 gasten op de Eendracht en de 
afsluitende GroepsVaartocht in 
Wageningen waar maar liefst 18 boten 
aan deelnamen.

De voorbereidingen voor het nieuwe 
vaarseizoen zijn al begonnen. VaarKracht 
wil via met name zorgverleners nóg meer 
kankerpatiënten bereiken. ‘VaarKracht 
kan terugvallen op een vloot van meer 
dan 130 schepen’, vertelt Rust. ‘,Veel 
schippers staan te trappelen om ook 
eens gasten mee uit varen te nemen. 
We willen daarom in 2015 verder groeien 
en nog meer mensen een heerlijke dag 
bezorgen.’

Omdat niet iedere patiënt het water op 
wil of kan, is VaarKracht bezig om ook 
op de vaste wal, maar dan wel langs de 
waterkant, accommodaties te kunnen 
aanbieden.

Met de organisaties van zeilwedstrijden 
en andere watersportevenementen wordt 
contact gelegd om te bereiken 

Het eind is nog 
niet in zicht

VaarKracht 
wil nóg meer 

kankerpatiënten 
bereiken

Met meer dan 70 km/u over 
het water
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dat zij onder het motto ‘Varen tegen kanker’ 
geld bijeen willen brengen. Daarbij probeert 
VaarKracht ook serviceclubs te interesseren, 
evenals bedrijven die kunnen deelnemen 
aan bijv. Vlottenraces voor het goede 
doel. Dat als aanvulling op de bijdragen in 
natura die VaarKracht ontvangt van lokale 
middenstanders.

De uitstekend verzorgde gratis vaartochten, 
die VaarKracht aanbiedt, worden eigenlijk 
door iedereen gezien als een fantastische 
mogelijkheid om even los te komen van 
de dagelijkse sores, of om nu eens iets 
leuks te kunnen delen met een liefdevolle 
mantelzorger.
Helaas vormt de drempel om zich aan te 
melden (als ‘zielepiet’ die wel in is voor een 
gratis uitje) nog wel eens een belemmering. 

Daarnaast, dat neemt de ziekte nu eenmaal 
af en toe met zich mee, is het voor sommigen 
best een toer om de haven van waaruit 
gevaren wordt te bereiken. Maar probeer het 
toch maar eens. n

Hieronder een greep uit de reacties van 
prostaatkankerpatiënten die al eens 
meevoeren.

Pim : ‘Raar om te zeggen misschien, maar dit 
was een dag waarop ik blij ben dat ik kanker 
heb.’ 

John : ‘Zo fijn om nu eens iets leuks te kunnen 
delen met mijn vrouw, juist omdat ik kanker 
heb.’

Pieter : ‘Vroeger stond ik aan het roer bij een 
flinke onderneming. Nu mocht ik even het 
stuur van een driemaster door mijn vingers 
laten gaan. Ik voelde mij energieker en jaren 
jonger.’

Stef : ‘Het is net een schoolreisje. Er is 
voorpret, je gaat er met een hele club naar 
toe, wordt verschrikkelijk verwend, doet echt 
een keer heel iets anders. Je voelt je jaren 
jonger en alle problemen liggen even achter 
de horizon.’

Wie meer over het (mee) varen met VaarKracht 
wil weten kan terecht op de vernieuwde 
website www.vaarkracht.nl. 
Of e-mailen naar info@vaarkracht.nl.

Vanuit Urk 
varen op het 
IJselmeer

Veel plezier 
op één van de 
tochten
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Veel mensen raken bij het horen van de 
diagnose kanker lichtelijk in paniek. 
Na het verwerken van de eerste schrik is 
de allergrootste wens van elke patiënt: 
genezen van de kanker en als dat niet 
mogelijk is, zo lang mogelijk leven met 
behoud van levenskwaliteit.

 Harm Kuipers

Elke behandelaar van een 
prostaatkankerpatiënt zal na het vaststellen 
van de mate van kwaadaardigheid 
(Gleason score), mogelijke uitzaaiingen 
en de uitbreiding (het stadium), een 
behandelvoorstel doen.

Veel patiënten hebben behoefte om naast 
de reguliere behandeling ook zelf iets te 
doen om de kanker te bestrijden en komen 
dan in het alternatieve circuit terecht. 
In het alternatieve- of complementaire 
circuit wordt veel aangeboden en veel 
beloofd. Patiënten wordt vaak (valse) hoop 
gegeven dat bepaalde behandelingen 
de kanker kunnen remmen of soms zelfs 
kunnen genezen. Wanhopige patiënten 
willen graag elke aangeboden strohalm 
grijpen en willen vooral geen enkele kans 
missen om te genezen of langer te leven.

Meestal kunnen de voorgespiegelde 
beloften niet waar worden gemaakt. 
Alternatieve behandelaars adviseren soms 
zelfs om van reguliere behandeling af te 
zien en zich volledig over te geven aan 
hun behandelingen. Een handicap van 
de meeste patiënten is dat ze te weinig 
medische kennis hebben om het kaf van 
het koren te kunnen scheiden. Het is triest 
dat mensen in een kwetsbare situatie 
iets wordt voorgespiegeld, waarvoor 

ze soms nog grof moeten betalen ook. 
Terwijl de enige die echt baat heeft bij 
dit advies de producent van het middel 
is of de ’behandelaar’ van de alternatieve 
methode.

Wat kunnen patiënten zoal aangeboden 
krijgen en wat zijn de effecten?

Goede en verkeerde informatie via 
internet
Wanneer patiënten op Google een 
bepaald soort kanker ingeven, verschijnt 
er vaak een reeks van mogelijke websites. 
Ofschoon internet de wereld in veel 
opzichten in positieve zin heeft veranderd, 
zitten er ook nadelen en soms zelfs 
gevaren aan vast. Internet is te vergelijken 
met een rommelmarkt, waar iedereen van 
alles op kan zetten. Er is zowel goede als 
compleet misleidende informatie te vinden. 
De gemiddelde patiënt is lang niet altijd 
in staat om de informatie op zijn waarde 
te schatten. Een algemeen advies is om 
alleen websites te raadplegen van officiële 
instanties als ProstaatKankerStichting.nl, 
KWF, Kanker.nl, enz. Het bezoeken van die 
sites geeft de grootste kans op goede en 
betrouwbare informatie.

Informatie via boeken en geschriften
Ofschoon boeken, publicaties en folders 
een belangrijke bron van informatie 
kunnen zijn, moet ook hier gewaarschuwd 
worden voor boeken en geschriften 
met onbetrouwbare informatie. Hoewel 
persvrijheid en vrijheid van meningsuiting 
een groot goed zijn, biedt het aan de 
andere kant ook charlatans en kwakzalvers 
de kans om de grootst mogelijk onzin te 
publiceren.
Een goed voorbeeld van een volledig 

Voegen alternatieve 
behandelingen iets 
toe bij prostaatkanker?

In het alternatieve- 
of complementaire 

circuit wordt veel 
aangeboden en veel 

beloofd

Er is zowel goede als 
compleet misleidende 

informatie te vinden
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misleidend boek is Kanker is geen ziekte 
van Andreas Moritz. In dat boek wordt 
gesuggereerd dat kanker een afweer is van het 
lichaam en dat mensen juist sterven aan de 
behandeling, terwijl bij niets doen de kanker 
vanzelf zou genezen. Alleen al het gegeven 
dat het aantal mensen dat van kanker geneest 
toeneemt en dat ook de overleving steeds 
verder toeneemt, is al in strijd wat in het boek 
wordt beweerd. Dergelijke boeken geven 
een volledig verdraaiing van de werkelijkheid, 
waardoor patiënten met kanker er zelfs toe 
gebracht kunnen worden zich niet te laten 
behandelen. Een bekende, aan kanker 
gestorven Nederlandse actrice die zich niet liet 
behandelen was Sylvia Millecam en we weten 
dat het met haar niet goed is afgelopen.

Magneetbehandeling
Een behandeling die in het alternatieve circuit 
wordt aangeboden is magneettherapie. 
Deze behandeling wordt onder andere in India 
aangeboden. Van deze magneetbehandeling 
wordt geclaimd dat het mannen met 
prostaatkanker kan genezen. De theoretische 
basis is echter uitermate zwak en navraag 
bij een ‘genezen’ patiënt leerde dat de 
zogenaamde genezing eenvoudig te verklaren 
is. De tachtigjarige man bleek een weinig 
agressieve tumor te hebben die beperkt was 
tot de prostaat. De psa was al een aantal jaren 
vrijwel stabiel. Een dergelijke patiënt met een 
T1 tumor en een Gleasonscore van 6 met een al 
jarenlange vrij stabiele psa, kan het beste niet 
behandeld worden maar actief worden gevolgd. 
Met zo’n kleine, niet agressieve tumor kan de 
man waarschijnlijk zonder welke behandeling 
dan ook zeker negentig worden. 

Glyco supplementen
Een middel dat in het alternatieve circuit wordt 
aangeboden betreft glycosupplementen. 
De patiënt moet er wel een flink bedrag 
voor neertellen, maar krijgt als geruststelling 
meegedeeld dat men geld terug kan krijgen 
wanneer er geen effect is. Maar hoe stel 
je vast of er wel of geen effect is, zeker 
wanneer er tegelijkertijd ook een reguliere 
behandeling wordt gegeven? Bij het zoeken 
in de wetenschappelijke literatuur moet 
worden geconstateerd dat er van deze 
supplementen geen enkele positieve werking 
op prostaatkanker (en andere kankersoorten) is 
geconstateerd.

Vitamine B 17 en amygdaline
Een ander ‘wondermiddel’ dat in het 
alternatieve circuit wordt aanbevolen is vitamine 
B17 of amygdaline. Amygdaline komt voor 
in bittere amandelen maar ook in pitten van 
kersen, pruimen, perziken en abrikozen. Er 
wordt door mensen uit het alternatieve circuit 
wel beweerd dat het middel goed werkt, maar 
dat de reguliere geneeskunde onderzoek 
naar dit middel tegenwerkt. Deze bewering 
wordt onmiddellijk ontkracht wanneer de 
wetenschappelijke literatuur er bij wordt 
gehaald. Zo is er bijvoorbeeld nog in 2011 
een wetenschappelijk overzichtsartikel aan 
dit middel gewijd. Een belangrijke conclusie 
van dat overzichtsartikel luidt: ’De claims 
dat laetrile of amygdalin gunstige effecten 
bij kanker hebben worden niet gesteund 
door goed opgezette klinische studies. Er is 
aanzienlijk risico op ernstige bijwerkingen door 
cyanide vergiftiging na gebruik van laetrile of 
amygdaline, vooral bij oraal gebruik. De balans 
tussen risico-voordeel van laetrile of amygdalin 
als behandeling voor kanker is duidelijk 
negatief.’

Het eindoordeel is helder: geen enkel effect 
op de groei van de kanker, terwijl er wel 
gezondheidsrisico’s zijn.

Homeopathie en orthomoleculaire 
behandeling
Ook uit de homeopathie en orthomoleculaire 
geneeskunde worden verschillende 
middelen, supplementen en smeersels 
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tegen kanker aanbevolen. Ofschoon 
voorstanders van deze alternatieve 
methoden vaak beweren dat regulier 
onderzoek niet op hun methode kan 
worden toegepast, is dat klinkklare 
onzin. Er is wel degelijk onderzoek 
gedaan naar effecten van homeopathie, 
orthomoleculaire behandeling en andere 
voedingssupplementen, maar nog nooit 
kon in wetenschappelijk onderzoek een 
positief effect op de tumorgroei worden 
gevonden.

Voeding, voedingssupplementen en 
Moermantherapie
In epidemiologische studies is gevonden 
dat bij bepaalde voedingspatronen vaker 
of juist minder vaak bepaalde vormen van 
kanker voorkomen. Zo is bijvoorbeeld 
gevonden dat de kans op het krijgen van 
prostaatkanker iets kleiner wordt wanneer 
veel tomaten worden genuttigd. Dat kan 
waar zijn, maar een iets kleinere kans 
op prostaatkanker betekent nog niet 
dat iemand het niet zal krijgen. En het 
is zeker niet zo dat wanneer je eenmaal 
prostaatkanker hebt, je kunt genezen of 
langer kunt leven door het eten van veel 
tomaten.

Ook mensen die veel vlees eten lijken 
een iets grotere kans op prostaatkanker te 
hebben dan mensen die weinig vlees eten 
of vegetariër zijn. Echter wanneer je het 
eenmaal hebt, geneest de prostaatkanker 
niet door het overschakelen op 
vegetarische voeding.

Ook van diverse voedingssupplementen 
wordt geclaimd dat het prostaatkanker kan 
voorkomen en soms genezen. 
In geen enkele wetenschappelijke studie 
kon deze claim worden onderbouwd. 
Soms wordt geclaimd dat een bepaald 
product de tumorgroei kan remmen, 
onderbouwd met onderzoeksresultaten. 
Wanneer er sprake van is van een remming 
of tumorgroei in de studies waar naar 
verwezen wordt, is het effect gering 
en komt de claim vrijwel altijd van een 
reageerbuisstudie of uit een dierstudie. 
Om die (minimale) effecten dan door 
te trekken naar de mens, is niet terecht. 
Wanneer er echt sprake is van een relevant 

effect op de tumorgroei, zou het ook in de 
reguliere geneeskunde worden toegepast. 

In de vorige eeuw ontwikkelde de Zeeuwse 
huisarts Cornelis Moerman een voeding 
waarmee kanker zou kunnen worden 
genezen. Onderzoek naar de invloed van 
voeding op kanker is veelvuldig gedaan, 
maar een ding is duidelijk: voeding kan 
kanker niet genezen. Dat iemand zich door 
goede voeding beter kan voelen is wel 
duidelijk, maar dat is iets geheel anders 
dan genezen van kanker.

Een nog levende voedingsgoeroe in 
het alternatieve circuit is de Duitse arts 
Matthias Rath. Dr. Rath verzorgt lezingen 
en propageert het gebruik van door hem 
ontwikkelde supplementen. Aankondiging 
van lezingen gaat vaak via huis aan 
huisbladen. Dr. Rath wordt aangekondigd 
als een belangrijke kankerspecialist. 
Wanneer de naam Matthias Rath wordt 
gegoogled  blijkt al snel dat zowel 
dokter Matthias Rath zelf alsook zijn 
behandelingen voor kanker en andere 
ziekten op zijn minst nogal omstreden zijn. 
Op een bijeenkomst wordt het publiek 
getrakteerd op een aantal lezingen, waarna 
men dan buiten de supplementen en 
boeken kan kopen. Opvallend is dat er 

Voeding kan kanker 
niet genezen

Er is zowel goede 
als compleet 
misleidende 

informatie te vinden
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geen gelegenheid is voor het stellen van vragen. 
Voor een leek klinken de bevindingen van dr. 
Rath plausibel, maar inhoudelijk worden de 
mensen geheel op het verkeerde been gezet. 
Dr. Rath beweert onder meer dat zijn supple-
menten en zijn bevindingen door de reguliere 
genees-kunde worden geweerd omdat er anders 
geen chemo meer zou worden verkocht. De 
waarheid is dat er van zijn supplementen geen 
effectieve werking kon worden vastgesteld. Dit in 
tegenstelling tot chemomiddelen uit de reguliere 
geneeskunde. Wat tijdens de bijeenkomst ook 
niet verteld wordt is dat wanneer patiënten zijn 
supplementen zouden kopen, ze per maand 
tot een paar honderd euro zelf zouden moeten 
betalen. En dat terwijl er van zijn supplementen 
geen enkel effect op de tumorgroei kon worden 
vastgesteld. Er is geprobeerd dr. Rath voor een 
gehoor van kankerspecialisten zijn verhaal te 
laten houden. Na de uitnodiging is het akelig stil 
gebleven van de kant van dr. Rath.

Is er dan geen enkele plaats voor alternatieve 
behandelwijzen?
Ofschoon van geen enkel alternatieve 
behandelwijze een effect is gevonden dat maar 
enigszins de reguliere behandeling benadert, 
is het verrassend dat bijvoorbeeld in enkele 
grote Amerikaanse klinieken alternatieve 
behandelingen naast de reguliere behandeling 
worden aangeboden. Suggereert dit dat 

alternatieve behandelingen dan toch kanker 
kunnen remmen of genezen? Nee, dat niet, 
maar wat wel in onderzoek naar werking van 
alternatieve behandelwijzen is aangetoond, is dat 
veel patiënten zich er goed bij voelen wanneer 
ze zelf ook iets kunnen doen. Daarnaast is 
gevonden dat veel patiënten voedings-technisch 
gezien niet optimaal eten. Door het nemen 
van goede voeding raken ze in een gezondere 
voedingstoestand en alleen al daardoor kunnen 
ze zich beter voelen (let wel beter voelen is 
iets anders dan genezen of minder snelle 
tumorgroei).

Elke behandeling beoogt een primair effect op 
de tumorgroei te hebben, maar elke behandeling 
heeft ook een zekere mate van placebo-effect. 
Dat effect komt tot stand doordat de patiënt het 
gevoel krijgt dat het helpt en alleen dat al kan er 
voor zorgen dat mensen zich beter voelen. En dat 
is ook het belangrijkste mechanisme waarlangs 
homeopathie soms kan helpen. Het moet 
benadrukt worden dat ook al voelen mensen zich 
beter, dit geen effect op de tumorgroei heeft.

Reguliere behandelingen zijn de enige 
behandelwijzen waarvan positief effect op de 
kanker is aangetoond. Helaas hebben ze vaak 
ook vervelende bijwerkingen. Maar wanneer 
de patiënt voor de keuze staat: genezen of 
langer leven met vervelende bijwerkingen, of 
geen behandeling dus geen bijwerkingen maar 
korter leven, kiezen de meesten toch voor de 
eerste optie. Alternatieve behandelingen kunnen 
desgewenst naast de reguliere behandelingen 
worden toegepast, wanneer patiënten het gevoel 
hebben zich daar goed bij te voelen. Zich beter 
voelen, ook al is dat een placebo-effect, kan wel 
een positief effect zijn op de kwaliteit van leven, 
ook al is dat vaak kort en tijdelijk.

Helaas moet worden geconstateerd dat 
veel artsen zeer afwijzend en afkeurend 
reageren wanneer patiënten naar alternatieve 
behandelwijzen vragen. Deze afkeer tegen 
alternatieve/complementaire geneeswijzen 
is vooral gestoeld op het ontbreken van enig 
aangetoonde werking. Pertinente afwijzing maakt 
het ter sprake brengen van dit onderwerp door 
de patiënt dan echter uitermate lastig. En dat 
terwijl meer inhoudelijke kennis van alternatieve 
behandelingen bij de artsen de communicatie 
met de patiënt een stuk gemakkelijker zou 
maken. n

Het wel beter voelen 
is iets anders dan 
genezen
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Prostaatkanker is bij mannen de meest 
voorkomende kankersoort in Nederland. 
Bij veel mannen is het PSA (Prostaat Spe-
cifiek Antigeen) verhoogd en/of voelt de 
prostaat afwijkend aan. Dit is vaak een 
reden om een echografisch onderzoek 
van de prostaat uit te voeren (TRUS 
onderzoek) waarbij de uroloog stukjes 
prostaatweefsel afneemt (biopten) om 
vast te stellen of er sprake van prostaat-
kanker is.

Een bekend nadeel van dit onderzoek is 
dat tumoren van de prostaat niet altijd 
goed zichtbaar zijn op de echo, waardoor 
ze gemist kunnen worden. Hierdoor moe-
ten er vaak opnieuw biopten worden ge-
nomen om met zekerheid vast te stellen of 
er sprake van kanker is, wat onprettig is en 
gepaard gaat met een verhoogd risico op 
infecties.
Tegenwoordig wordt vaker eerst een MRI-
scan van de prostaat gemaakt voordat er 
voor een tweede keer biopten worden 
genomen. Als er op de scan afwijkingen te 
zien zijn, kunnen op verschillende manie-
ren gerichte biopten afgenomen worden. 
Deze technieken lijken beter te laten zien 
of er wel of geen kanker is. Het is nog niet 
duidelijk welke techniek het beste is. In dit 
onderzoek (de FUTURE trial) worden drie 
technieken van gericht biopteren met el-
kaar vergeleken.
Dit onderzoek is reeds van start gegaan 
in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/
Nieuwegein en in het Canisius Wilhelmina 
Ziekenhuis in Nijmegen. Er zullen ongeveer 
650 patiënten aan het onderzoek kunnen 
deelnemen gedurende een periode van 
2 jaren. Het moeten mannen zijn met een 
verhoogd risico op prostaatkanker die één 
maal eerder prostaatbiopten hebben on-
dergaan die geen kanker toonden, zie ook 
de tabel met criteria voor deelname.
  
Deze mannen krijgen allemaal een MRI-
scan van de prostaat. Als deze MRI geen 
verdachte afwijkingen laat zien, dan volgen 

er geen biopten en zullen er PSA controles 
volgen. Als de MRI wel afwijkingen toont 
dan zullen er prostaatbiopten volgen. 
Loting bepaalt via welke van de drie 
technieken gerichte biopten afgenomen 
worden. Er zal een 1 op 1 op 1 loting 
plaatsvinden. Dat betekent dat de kans 
voor welke techniek gebruikt wordt gelijk 
is, namelijk één derde. In wetenschappelijk 
verband wordt deze loting randomisatie 
genoemd. Zie ook de schematische weer-
gave van de studie.  
De drie gebruikte technieken zijn;
1) MRI-echo fusiegeleide biopten.
2) Cognitieve echogeleide biopten.
3) MRI geleide biopten.

Bij de fusietechniek (groep 1) wordt de eer-
der gemaakte MRI-scan over echobeelden 
geplakt. Zo wordt beeldfusie van de MRI 
en echo uitgevoerd. Door deze beeldfusie 
kan enerzijds gebruik worden gemaakt van 
de nauwkeurigheid van de MRI-scan en 
anderzijds van de praktische bruikbaarheid 
van echo onderzoek. De prostaatbiopten 

Tenminste 1x echo biopten
geen kanker

+
blijvende verdenking op kanker

MRI-scan

MRI
Geen verdenking op kanker

MRI
Dubieus of verdacht van kanker

Groep 2
Cognitieve echo

geleide 
biopten

Groep 1
MRI-echo fusie 

geleide
biopten

Groep 3
MRI geleide

biopten
RadboudUMC

Follow-up
PSA Controles

gedurende 2 jaar
Loting / randomisatie

      De FUTURE trial: 

GERICHTE BIOPTEN VAN DE PROSTAAT

tumoren van 
de prostaat 

zijn niet 
altijd goed 

zichtbaar op 
de echo

proefpersonen 
hoeven niet te 
overnachten in 
het ziekenhuis

Dr. H.H.E. van Melick
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Inclusie criteria

Wilsbekwaam en tenminste 18 jaar
Ten minste 1 eerdere echogeleide prostaatbiopsie sessie in de
afgelopen 4 jaar waarbij géén kanker werd gevonden
Persisterende verdenking op kanker (PSA waarde van meer dan 
4.0 of een afwijkend aanvoelende prostaat)
Exclusie criteria

Geen toestemming voor deelname
Eerder vastgestelde of behandelde prostaatkanker
Eerdere gerichte prostaatbiopten op basis van MRI beelden
Bewezen urineweginfectie (blaasontsteking)
Onwil of onvermogen om een MRI-scan, gerichte prostaatbiopten 
of follow-up te ondergaan
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worden op de operatiekamer onder algehele 
narcose of met een ruggenprik afgenomen. Er 
wordt, in tegenstelling tot de andere technieken, 
door de huid die tussen de anus en de balzak 
zit geprikt. Proefpersonen hoeven niet te over-
nachten in het ziekenhuis. De fusietechniek duurt 
ongeveer 30 minuten. 
Bij de cognitieve echogeleide techniek (groep 
2) worden de beelden van de MRI-scan door de 
uroloog gebruikt om echogeleid de prostaat aan 
te prikken. Dit gebeurt zonder dat er beeldfusie 
wordt toegepast, maar wel met de MRI beelden 
ernaast. Simpel gezegd houdt de uroloog de MRI 
beelden in het achterhoofd terwijl er echogeleid 
prostaatbiopten worden uitgevoerd. De biopten 
worden door de endeldarm afgenomen. Deze 
techniek is poliklinisch en duurt ongeveer 20 
minuten. Er is geen extra verdoving noodzakelijk. 
Bij de MRI geleide techniek (groep 3) worden 
de biopten in de MRI-scanner zelf afgenomen. 
Mannen liggen op de buik op de MRI tafel en 
zullen tijdens dit onderzoek vaker in en uit de 
scanner worden gereden. Dit wordt gedaan om 
na te gaan of de naald in de goede richting ligt 
voordat het biopt wordt afgenomen. De biopten 

worden door de endeldarm afgenomen. Deze 
techniek is poliklinisch en duurt ongeveer 30 tot 
60 minuten. Er is geen extra verdoving noodza-
kelijk. De biopten in deze groep worden in het 
Radboudumc in Nijmegen uitgevoerd.
Omdat het momenteel nog niet duidelijk is of 
er kan worden volstaan met uitsluitend gerichte 
prostaatbiopten op basis van de MRI beelden, 
zullen er waar mogelijk ook standaard biopten 
worden afgenomen. Deze biopten worden se-
paraat onderzocht. Mogelijk kan dit bijdragen 
aan het bewijs dat er in de toekomst uitsluitend 
gerichte biopten hoeven te worden genomen, en 
dat standaard biopten volledig achterwege ge-

laten kunnen 
worden.
Voor de uitslag van de afgenomen biopten ko-
men proefpersonen weer terug bij hun eigen 
uroloog. Als er geen prostaatkanker gevonden 
is, dan worden proefpersonen tenminste 2 jaar 
gecontroleerd met (bloed)controles van het PSA. 
Indien er wel prostaatkanker wordt gevonden 
zal de eigen uroloog met de proefpersonen be-
spreken wat het verdere vervolg is. Één maand 
na deelname aan het onderzoek zal nogmaals 
telefonisch contact met proefpersonen wor-
den opgenomen om aanvullende informatie te 
verkrijgen. Dit proces zal nogmaals herhaald 
worden 2 jaar na deelname aan het onderzoek. 
De informatie die hierbij verkregen wordt heeft 
betrekking op ondergane diagnostiek en even-
tuele behandelingen van de prostaat, en of de 
diagnose prostaatkanker in de tussentijd elders is 
gesteld. 
Het doel van dit onderzoek is om te beoordelen 
hoe de MRI beelden het beste gebruikt kun-
nen worden om gerichte prostaatbiopten af te 
nemen. In eerste instantie zal worden gekeken 
naar hoe vaak er kanker werd vastgesteld met de 
verschillende technieken. Daarnaast zal ook naar 
patiëntvriendelijkheid worden gekeken door in 
kaart te brengen hoeveel last proefpersonen had-
den van complicaties na het ondergaan van de 
biopten. Dit gebeurt met enkele vragen-
lijsten die door proefpersonen worden 
ingevuld. Als laatste richt dit onderzoek 
zich ook op de kosteneffectiviteit van de 
verschillende technieken. Om dit te be-
oordelen zullen naast de directe kosten 
van de technieken, ook indirecte kosten 
worden beoordeeld. Hierbij moet ge-
dacht worden aan ziekteverzuim, en de 
kosten van extra zorg in de vorm van 
medicatie of huisarts consulten.
Er wordt veel waarde gehecht aan het feit dat 
zowel proefpersonen als zorgverleners baat heb-
ben bij dit onderzoek. Voor proefpersonen is dit 
onderzoek nuttig omdat het op een individueel 
niveau meer duidelijkheid geeft ten aanzien van 
eventuele kanker van de prostaat. Voor zorgver-
leners geeft het de mogelijkheid meer duidelijk-
heid te krijgen over welke techniek van gerichte 
prostaat biopten er landelijk geadviseerd zou 
moeten worden, en wanneer een bepaalde tech-
niek van gerichte biopten de voorkeur verdient 
boven andere technieken. Verwijzing, inclusie 
en deelname aan dit onderzoek verlopen via de 
eigen uroloog. n

Dr. H.H.E. van Melick1, Dr. D.M. Somford2, Drs. O.Wegelin1, Prof. Dr. J.L.H.R Bosch3, Prof. Dr. J.O. Barentsz4

1 St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein/Utrecht, 2 Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, 3 UMC Utrecht,
4 Radboudumc Nijmegen
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Klinische studies, 
wat heeft u als patiënt 
eraan?

De ontwikkelingen in de behandeling van 
prostaatkanker gaan snel. Dit heeft posi-
tieve gevolgen voor de patiënt; nieuwe 
behandelingsmogelijkheden resulteren 
in betere overleving, een langere peri-
ode van ziektevrije overleving en vaak 
ook met een betere kwaliteit van leven. 
Deze ontwikkelingen komen echter niet 
zomaar tot stand. Hier gaat veel weten-
schappelijk onderzoek aan vooraf.

Prof.dr. Carin A. Uyl-de Groot

Het ontwikkelen van nieuwe geneesmid-
delen begint met basisonderzoek in het 
laboratorium. Onderzoekers zijn daar bezig 
met waarom en hoe een bepaalde ziekte 
ontstaat. Als zij daar een beter beeld bij 
hebben gekregen dan is de volgende stap 
te kijken of er een passende behandeling 
ontwikkeld zou kunnen worden. Dit zijn ge-
neesmiddelen, zoals docetaxel, abiratero-
ne, cabazitaxel, enz. Eén van de belangrijk-
ste stappen die hiervoor nodig zijn, is de 
uitvoering van klinische studies. Met een 
klinische studie wordt een onderzoek be-
doeld dat onder stricte voorwaarden wordt 
verricht bij de mens voordat het genees-
middel op de markt komt. Hierbij wordt er 
vooral naar de veiligheid en werkzaamheid 
gekeken. Bij dat proces worden de volgen-
de 4 fases doorlopen (zie schema):

Fase I studie: 
In deze fase wordt de veiligheid en de 
werking van het geneesmiddel getest op 

een groep gezonde vrijwilligers. Hierbij 
wordt er met name gekeken naar algeme-
ne effecten op het lichaam, bijvoorbeeld 
door middel van bloedonderzoek, en of er 
bijwerkingen zijn.

Fase II studie: 
Hier wordt de nieuwe behandeling aan een 
beperkt aantal patiënten gegeven. 
Het doel is de veiligheid van het genees-
middel verder te onderzoeken,  na te gaan 
of het beoogde effect op korte termijn 
wordt bereikt en welke dosering daar 
voor nodig is. Dat wil zeggen als de tumor 
niet groeit, en misschien zelfs krimpt of 
verdwijnt, dan is er een indicatie dat de 
behandeling zou kunnen werken.

Fase III studie: 
Wanneer de nieuwe behandeling op basis 
van de resultaten van fase II blijkt te wer-
ken, moet deze vervolgens worden verge-
leken met de huidige standaardbehande-
ling om te kijken of er een meerwaarde 
is voor de patiënten. Hiervoor wordt het 
getest op een grotere groep patiënten, 
waarbij ook de werking en de neveneffec-
ten op de langere termijn worden bekeken. 
Om te kunnen deelnemen aan een studie 
moet u voldoen aan bepaalde criteria. 
Die criteria staan uitgebreid omschreven 
in het studieprotocol. De studie is meestal 
een vergelijkende of gecontroleerde 
studie. Dit is vaak een zogenaamde ge-
randomiseerde studie. Bij randomisatie 
vindt er een loting plaats. De helft van de 
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In vitro studie
- in laboratorium
In vivo studie:
- in levende organismen
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Fase I: Veiligheid - Verdraagzaamheid
Fase II: Veiligheid-Dosering - Effectiviteit
Fase III: Meerwaarde in vergelijking met huidige standaardbehandeling
Fase IV: Post-marketing controle

Pre-klinische ontwikkeling Klinische fasen



Klinische studies, 
wat heeft u als patiënt 
eraan?

patiënten krijgt de standaardtherapie, of 
indien er geen standaardtherapie bestaat 
een placebo, dat is een niet-werkzame stof. 
De andere helft wordt behandeld met het 
te onderzoeken nieuwe geneesmiddel. De 
reden dat er gerandomiseerd wordt is dat 
hierdoor het verschil tussen het geneesmid-
del en de standaardbehandeling inderdaad 
de werkzaamheid van het medicijn is, en 
dat het niet wordt veroorzaakt door het 
vertrouwen van patiënt of arts in het nieuwe 
geneesmiddel, of door onjuiste waarne-
ming. Als het geneesmiddel een toege-
voegde waarde heeft, dan zullen de resul-
taten worden voorgelegd aan de European 
Medicines Agency (EMA). De EMA beslist 
of de behandeling beschikbaar moet ko-
men voor de onderzochte patiëntengroep.

Fase IV studie: 
Deze laatste fase vindt plaats als het ge-
neesmiddel al op de markt is. Hier wordt 
vooral gekeken of er zeldzame bijwerkin-
gen optreden en om de resultaten op de 
langere termijn verder te bestuderen.

Voordelen van deelname aan een klini-
sche studie
Er is een aantal voordelen verbonden aan 
het deelnemen aan een klinische studie. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijk-
heid een nieuw geneesmiddel te krijgen dat 
anders nog niet beschikbaar zou zijn. Ver-
der worden tijdens het klinisch onderzoek 
patiënten nauwkeurig in de gaten 
gehouden hoe het met hen gaat. Ze krij-
gen dus meer controles, onderzoeken en 
bezoek van de behandelend arts als deel-
genomen wordt aan een klinische studie.
Verder kunnen de resultaten van een klini-
sche studie leiden tot een nieuwe behan-
delrichtlijn voor een bepaald soort kanker. 
Door deel te nemen aan een klinische stu-
die levert u een bijdrage aan de medische 
wetenschap, zodat ook andere (toekom-
stige) patiënten een betere behandeling 
kunnen krijgen.

Mogelijke nadelen van deelname aan een 
klinische studie
Het kan voorkomen dat een bepaalde be-
handeling die veelbelovend leek niet effec-
tief is of niet effectiever is dan de standaard 
behandeling. Er is dan geen sprake van 

een meerwaarde. Ook kunnen er bepaalde 
bijwerkingen zijn. Indien er tijdens de studie 
tussentijds bekend wordt dat de resulta-
ten niet goed zouden zijn van de nieuwe 
behandeling, er zijn dus vragen over de 
veiligheid of effectiviteit, dan worden de 
patiënten direct geïnformeerd en wordt 
de studie stopgezet. Dit gebeurt echter 
zelden. Verder kan u, indien u bijvoorbeeld 
veel bijwerkingen ondervindt of om een 
andere reden liever wilt stoppen, te allen 
tijde besluiten te stoppen met deelname 
aan de studie. Dit heeft absoluut geen con-
sequenties voor verdere behandeling of het 
contact met uw arts.

Tot slot
Het verrichten van klinische studies stelt 
hoge eisen aan de deelnemende ziekenhui-
zen en artsen. Dat houdt in dat er in de zie-
kenhuizen waar deze studies plaatsvinden 
regelmatig kwaliteitscontroles plaatsvinden. 
Er wordt daar in het algemeen zorg van 
hoge kwaliteit geleverd, door zeer gemo-
tiveerde artsen. Als u in aanmerking komt 
voor deelname aan een studie dan is dat op 
zich positief. U voldoet immers aan de eisen 
die gesteld worden om deel te mogen 
nemen aan zo’n studie. U hoeft niet bang te 
zijn als proefkonijn voor de wetenschap te 
fungeren. Het onderzoek is getoetst door 
een medisch ethische commissie en de 
belangen van patiënten wegen daarin het 
zwaarst. Als hierover twijfels zijn, dan wordt 
de studie niet goedgekeurd. Klinische 
studies met geneesmiddelen zijn noodza-
kelijk om de prognose van patiënten steeds 
verder te verbeteren. Zoals reeds gezegd, 
de ontwikkelingen op het gebied van kan-
kerbehandeling gaan snel. Er komen steeds 
meer mogelijkheden voor ‘personalized 
medicine’, oftewel een meer op de indivi-
duele patiënt gerichte behandeling. 
De verwachting is dat de therapie daardoor 
beter aan zal slaan en minder bijwerkingen 
heeft. Hier wordt door veel partijen hard 
aan gewerkt, waarbij samenwerking tus-
sen artsen, patiënten en farmaceutische 
industrie onontbeerlijk is. Er liggen nog 
veel uitdagingen om de behandeling van 
prostaatkanker te verbeteren. De rol van de 
patiënt is hier zeer belangrijk in. n

er zijn dus 
vragen 
over de 

veiligheid 
of 

effectiviteit

kijken of 
er een 

passende 
behandeling 

ontwikkeld 
zou kunnen 

worden

hierbij wordt 
er vooral naar 
de veiligheid 

en werkzaam-
heid 

gekeken
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De afdeling radiotherapie van Medisch 
Centrum Alkmaar (MCA) heeft in novem-
ber als eerste in Nederland een Versa 
HD versneller van Elekta in gebruik 
genomen. Hoe interessant is dat voor de 
prostaatkanker patiënt? Roel Feller en 
Wim Nak spraken daarover met radio-
therapeut Remco Donker en fysicus Rens 
Vingerhoets.

 Wim Nak

Het MCA zegt in een persbericht het vol-
gende over de Versa HD (HD = high dosis).

‘De Versa HD is een innovatief bestralings-
apparaat waarmee zowel kleine als grote 
tumoren snel en met extreme nauwkeurig-
heid kunnen worden bestraald, terwijl het 
omliggende gezonde weefsel wordt ge-

spaard. Hierdoor zijn er minder bijwerkin-
gen voor de patiënt. Daar komt nog bij dat 
deze versneller zeer hoge bestralingsdoses 
kan afleveren waardoor de tumor efficiënt 
wordt aangepakt en de behandelsessies 
minder lang duren.

De komst van het bestralingsapparaat 
zorgt ervoor dat MCA haar topklinische 
oncologische zorg binnen de regio Noord-
Holland Noord op het hoogste niveau kan 
handhaven. Met deze versneller kunnen de 
allernieuwste technieken worden toege-
past. De Versa HD is het vierde bestra-
lingsapparaat waarover MCA beschikt. 
Radiotherapie maakt onderdeel uit van het 
Oncologisch Centrum MCA en door de 
vier bestralingsapparaten worden jaarlijks 
zo’n 2.000 patiënten behandeld. Dankzij 
het nieuwe bestralingsapparaat kunnen 30

MCA eerste gebruiker van 
Versa HD bestralings-
apparaat in Nederland

minder 
bijwerkingen 

voor de 
patiënt

Dokter Remco Donker 
bij de Versa HD
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meer patiënten nog zorgvuldiger en pati-
entvriendelijker worden behandeld.’

Prostaatkanker
Van die 2.000 patiënten hebben er on-
geveer 200 prostaatkanker. Zou het met 
deze extreme nauwkeurigheid van de 
Versa HD mogelijk zijn om slechts de 
lokale tumorcellen binnen de prostaat 
te vernietigen en de prostaat overigens 
onaangetast te laten? Dat blijkt niet het 
geval.

Remco Donker zegt daarover:
‘we bestralen altijd de gehele prostaat. 
Met het lokaal bestralen van enkele cel-
len wordt nog slechts geëxperimenteerd, 
bijv. in Utrecht. Vooralsnog wordt het als 
veiliger voor de patiënt beschouwd om 
de gehele prostaat te bestralen. Bij o.a. 
hersentumoren ligt dat natuurlijk anders.’

Waar zit dan het voordeel?
Remco : ‘ook de prostaatkanker patiënt 
heeft voordeel van het nieuwe apparaat. 
Door de hogere dosis hoeft de bestraling 
minder lang te duren. En door de
hogere nauwkeurigheid ontstaat er 
minder omgevingsschade. Als gevolg 
van deze beide voordelen ondervindt de 
patiënt minder ongemak, zowel tijdens als 
na de behandelingen. Marginale verbete-
ringen weliswaar, maar toch wel degelijk 
verbeteringen.’

De patiënt ziet slechts de apparatuur als 
op de foto’s, maar omdat het al wat later 
op de dag was, er waren toen al geen 
patiënten meer, mochten wij een kijkje 
nemen achter de schermen. Het is fabel-
achtig wat een monsterlijk grote en zware 
apparatuur er nodig is voor het bestralen 

van onze, in vergelijking nietig kleine, 
prostaat.
Het oncologisch centrum MCA is goed 
op weg, zeker als je bedenkt dat ook de 
oudere versnellers op de nominatie staan 
om ‘gepimpt’ te worden opdat ook met 
die bestralingsapparaten de voordelen 
van de Versa HD benaderd kunnen gaan 
worden. n

De Versa HD van 
voren gezien

NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT
 
Het bestuur wil graag in contact komen met kandidaten voor de volgende
functies in het bestuur:
 
PENNINGMEESTER
Verantwoordelijk voor o.a. begroting, verslaglegging, boekhouding en
financiering, deels in samenwerking met overkoepelende organisatie
Leven met kanker. Gewenste achtergrond en ervaring bijvoorbeeld
SPD-er of AA-accountant.
 
COMMUNICATIE EN VOORLICHTING
Verantwoordelijk voor ondersteuning bij de totstandkoming van en
onderhoud van publiciteit rond de activiteiten van de stichting,
waaronder perspublicaties, de website, het magazine en voorlichtingsmateriaal
als flyers, folders en dergelijke. Adequate ervaring op dit terrein is gewenst.
 
Wilt u als vrijwilliger een van deze functies graag vervullen? Neem dan voor meer
informatie contact op met Harry Boogh, bestuurslid Vrijwilligerszaken.
E-mail: harryboogh@prostaatkankerstichting.nl
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Voor bijna alle soorten kanker stijgen 
de overlevingskansen. Dat blijkt uit 
cijfers uit de Nederlandse Kanker-regis-
tratie (NKR), beheerd door IKNL. 
Van alle kankerpatiënten uit 
2008-2012 geneest ongeveer 62%. 
Dat is een stijging van 3% vergeleken 
met de periode 2004-2007. De stijging 
van overlevingskansen vergeleken met 
1989-1993 is 15%.

Overleving
De overlevingskansen van patiënten met 
kanker variëren sterk per soort kanker 
en zijn vooral afhankelijk van het stadium 
waarin de ziekte is vastgesteld. Globaal 
geneest ruim 60% van alle kankerpatiën-
ten. Hoewel de veranderingen langzaam 
gaan, zijn de overlevingskansen van
kankerpatiënten de afgelopen decen-
nia gestaag gestegen. Sinds 1989 is de 
5-jaarsoverleving na de diagnose kanker 
met 15% toegenomen, van 
47% naar 62%. De overlevingskansen 
zijn het meest (15% of meer) gestegen 
bij prostaatkanker, botkanker en een 
aantal hematologische maligniteiten 
zoals lymfklierkanker, multipel myeloom 

en sommige vormen van leukemie. Een 
stijging tussen 10 en 15% is te zien bij 
onder andere kanker van de keelholte, 
lever, nier, endeldarm en borst. 

Redenen voor een stijging van de over-
leving zijn het ontdekken van kanker in 
een vroeger stadium en nieuwe en/of 
effectievere behandelingen. Ook is de 
gemiddelde overleving gestegen door-
dat een aantal vormen van kanker met 
lage overlevingskansen (maagkanker, 
longkanker bij mannen) steeds minder 
voorkomt.

Bij kanker van het strottenhoofd, maag, 
long, longvlies, huid, zaadbal en de 
vrouwelijke geslachtsorganen is de over-
levingskans nauwelijks gestegen.

Incidentiecijfers
In 2013 kregen volgens de meest 
recente schatting van IKNL 101.000 men-
sen kanker, bijna net zoveel als in 2012. 
Mannen krijgen vaker kanker (52.800) 
dan vrouwen (48.400). Borstkanker komt 
het meeste voor met 14.400 gevallen in 
2013, gevolgd door huidkanker (exclu-

Overlevingskansen kanker-
patiënten in Nederland stijgen

het aantal 
nieuwe 

kankerpatiënten 
zal in de 

komende jaren 
stijgen met 

ongeveer 3% 
per jaar
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sief basaalcelcarcinoom) met ongeveer 
13.500 nieuwe gevallen, darmkanker 
(13.200), longkanker (12.200) en 
prostaatkanker (10.900).
Ondanks de ongeveer gelijkblijvende 
incidentie verwacht IKNL dat het aantal 
nieuwe kankerpatiënten in de komende 
jaren stijgt met ongeveer 3% per jaar, 
vergelijkbaar met de stijging in de afge-
lopen decennia. Dit is onder andere het 
gevolg van de vergrijzing. De levensver-
wachting is het afgelopen decennium 
met ongeveer drie jaar gestegen. 
Als mensen langer leven, neemt de kans 
op kanker toe.

Toenemende prevalentie
De prevalentiecijfers geven aan hoeveel 
mensen er in het verleden kanker 
kregen, om welke kankersoort het gaat 
en hoeveel er daarvan op een bepaalde 
datum nog in leven zijn.
Bijna 4% van alle Nederlanders leeft met 
kanker of heeft in het verleden kanker 
gehad. Per 1 januari 2013 zijn dat er 
650.000 (geteld vanaf 1989, het startjaar 
van de NKR). Dit aantal stijgt snel, omdat 
steeds meer mensen genezen van 
kanker. Bij een te verwachten stijging 

van de incidentie en verbeterde overle-
vingskansen neemt de prevalentie dus 
extra hard toe. Deze toenemende preva-
lentie (3-5% per jaar) verhoogt de druk 
op de zorg en de nazorg.

Over de NKR
Sinds 1989 beschikt Nederland over een 
databank met betrouwbare, 
objectieve gegevens over 
de incidentie, prevalentie, 
overleving en sterfte van 
alle gevallen van kanker. 
De databank wordt ge-
bruikt voor epidemiolo-
gisch onderzoek, klinische 
studies en voor onderzoek 
naar de kwaliteit van zorg. 
Deze gegevens zijn ook beschikbaar 
voor het evalueren van screening, onco-
logische richtlijnen en het ontwikkelen 
van beleid door zorginstellingen en de 
overheid. IKNL beheert de databank. n

Op www.cijfersoverkanker.nl staan 
altijd de meest recente cijfers. 

Bron: 
Persbericht 7 november 2014, IKNL

globaal 
geneest ruim 
60% van alle 

kankerpatiënten
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Er zijn 
veel 

plaatsen 
in ons 

land waar 
mensen 

die direct 
of indirect 

met 
kanker 

te maken 
hebben, 
terecht 
kunnen 

voor 
diverse 
vormen 

van onder-
steuning.

Kijk voor 
verdere 

informatie 
op de 

website 
van het 

betreffende 
inloophuis.

zoekt u een 
Inloophuis in 

uw omgeving 
kijk dan op 

IPSO.nl
 

STEUN EN TOEVERLAAT ALS HET NODIG IS.

GESPECIALISEERDE 
PSYCHOSOCIALE 
ONDERSTEUNING:

Abcoude, Therapeutisch Centrum 
Les Vaux. Gein Noord 37
(0294) 284482
Helen Dowling Instituut:
Bilthoven, Prof. Bronkhorstlaan 20, 
(030) 2524020
Groesbeek, Nijmeegsebaan 27, 
(024) 6843620
Arnhem, Eusebiusbuitensingel 34, 
(024) 6843620
Amsterdam, Ingeborg Douwes 
Centrum. IJsbaanpad 9-11
(020) 3640330
Haren, Het Behouden Huys.
Rijksstraatweg 363a,  
(050) 4062400
De Vruchtenburg, 
psycho-oncol. centrum:
Leiden, Oude Vest 17, 
(071) 3616260
Rotterdam, Straatweg 171, 
(010) 2859594
Maasstadweg 90,
(010) 2859594
Kerkrade, Polikliniek Psychosociale 
Oncologie. Wijngracht 45, (045) 
5766490
Schalkhaar, Kenniscentrum 
Oncologie. Kon.Wilhelminalaan 13, 
(0570) 608600

INLOOPHUIZEN: 
U bent hier welkom voor advies, 
informatie of voor een kop koffie.

Alkmaar, ‘t Praethuys. 
Westerweg 50, (072) 5113644
Almere, Parkhuys.
Bunuellaan 1, (036) 5354444
Alphen a/d Rijn, De Gele Linde.
Marsdiep 231, 06-19956927
Amersfoort, Toon Hermanshuis. 
Regentesselaan 39, (033) 4655227
Amsterdam, Kraanvogel.
Voorlandpad 13, 06-48362873 
Apeldoorn,  Stichting ‘k Leef.
Vosselmanstraat 4, (055) 5762676
Arnhem, Toon Hermanshuis.
Eusebiusbuitensingel 34, 
(026) 2133196
Barendrecht, De Boei.
Binnenlandsebaan 7, 06-17739666
Barneveld, Toon Hermans Salon.
Krommestraat 4, 06-43379764
Bergen op Zoom, Het Getij.
Burg. v. Hasseltstraat 68, 
06-22823504/06-22823531
Boskoop, De Gele Linde.
Kievitstraat 34, 06-13611988
Breda, de Honingraad.
J.W. Frisolaan 100, (076) 5655291

Delft, Debora. A. v.d. Leeuwlaan 9, 
(015) 2572767
Den Haag, Haaglanden.
Mexicosingel 52, (070) 3080654
Den Helder, Inloophuis. 
Marsdiepstraat 621a, 
(0223) 747041
Doetinchem, Oude IJssel.
Plantenstraat 2, (0314) 330181
Dordrecht, Helianthus
Singel 28, (078) 7370062
Ede, Toon Hermanshuis.
Telefoonweg 124b, (0318) 619002
Eindhoven, De Eik.
Aalsterweg 285b, (040) 2939142
Emmeloord, Toon Hermanshuis.
Nijenbeek 4b, 06-12061991
Emmen, Sigrid’s Garden.
Weerdingerstraat 252c, 
(0591) 648696
Goes, Palazzolli Huis.
Wijngaardstraat 41, (0113) 212936
Gorinchem, De Blauwe Anemoon. 
de Vries Robbéweg 1, 
(0183) 820213
Gouda, Inloophuis de Gele Linde.
Stationsplein 6, 06-18299292
Groesbeek, Inloophuis Groesbeek.
De Mallemolen, 06-13321531
Harderwijk, De Tuinkamer.
Houtkamp 33, (0341) 745035
Heerlen, Toon Hermanshuis 
Parkstad. Wilhelminaplein 24,  
(045) 5427788
Helmond, Inloophuis de Cirkel.
Piet Heinstraat 59, (0492) 347904
Hengelo (O), Het Nije Huis. 
Beursstraat 9, (074) 2772772
’s Hertogenbosch, Vicki Brown 
Huis. Hinthammereinde 72-74, 
(073) 6148550
Hilversum, Viore. Oostereind 115, 
(035) 6853532 
Hoogeveen, Toon Hermanshuis. 
Hoofdstraat 1, (0528) 820236
Hoogvliet, Inloophuis Hoogvliet.
Kruisnetlaan 200, 06-28645315
Hoorn, Inloophuis PISA. 
Draafsingel 59, (0229) 758531
Hulst, Palazzolli Huis.
Steenstraat 37, (0114) 371160
Kampen, Stichting LeMKa.
Noordweg 129, 06-39606936
Leiden, Scarabee.
Oude Vest 17, 06-52586260
Lelystad, Inloophuis Passie.
Hazeleger 8, 06-17228848
Maastricht, Toon Hermanshuis. 
Sint Servaasklooster 33, 
(043) 3261000
Medemblik, Inloophuis.
Oosterhaven 11, (0227) 820170
Mijdrecht, ’t Anker.
Hoofdweg 85a, (0297) 565172
Musselkanaal, De Nardusbloem.
Schoolstraat 58a, (0599) 653127 

Naaldwijk, Carma.
Oranjetuin 15, 06-14237791
Nieuw Vennep, Adamas 
Inloophuis. E. Prévinaireweg 61, 
(0252) 680233
Ommen, Het Vechtgenotenhuis.
Beerzerweg 5d, 06-39032263
Oostburg, Palazzolli Huis.
Tragelweg 2, 06-20642051
Ossendrecht, Het Getij. 
O.L.V. ter Duinenlaan 199, 
06-22823504/06-22823531
Ouddorp, Goeree-Overflakkee.
Dijkstelweg 33, 06-22111572
Purmerend, Wij Allemaal 
Burg. D. Kooimanweg 11, 
(0299) 406094, 06-52321492
Roosendaal, De Rose-Linde.
Langdonk 5, 06-23296161
Rotterdam, Loc. Roparun. 
Weimansweg 70-72, (010) 2152855
De Boei. Vlietlaan 26, 06-16449213
De Boei. Abtsweg 2-4, 010-2263991
Laurens Cadenza.  
Oosterhagen 239, (010) 7535800
Santpoort, Kennemerland.
Wulverderlaan 51, (023) 8885367
Schiedam, De Boei.
Hoogstraat 169, (010) 2152855
Sittard, Toon Hermanshuis.    
Paardestraat 31, (046) 4516474
Spijkenisse, De Boei. 
Zomerakker 415, 06-38924833
Steenwijk, Steenwijkerland.
J.H. Tromp Meestersstraat 25-27
06-27831118
Terneuzen, Steunpunt Terneuzen.
Diepenbrockstraat 22, 
(0115) 618915
Tilburg, Inloophuis Midden 
Brabant. Wilhelminapark 29, 
(013) 7851681
Utrecht, Inloophuis Cabane.
Hof van Transwijk 2, (030) 2803738
Venlo, Toon Hermanshuis.  
Nieuwstraat 41a, (077) 3211433
Vlissingen, Palazzolli Huis.
Vredehoflaan 370,  (0118) 413932
Voorne-Putten, De Boei. 
Kerkstraat 29, Zuidland, 
06-24243189
Waalwijk, Inloophuis Toon.  
Grotestraat 316, (0416) 652734
Weert, Toon Hermanshuis. 
Graaf Jacobstraat 1, (0495) 541444
Woerden, Leven met Kanker.
Wilhelminaweg 12, (0348) 447643
Zeewolde, Toon Hermanshuis.
Gildenveld 73, (036) 8450265
Zevenaar, Braamhuis.
Reisenakker12, (0316) 332111
Zwolle, De Zonnesteen. 
Koestraat 4, (038) 3376452
IntermeZZo. Dr. Spanjaardweg 29b, 
(038) 4246088
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Meer dan 250 bezoekers waren zaterdag 
14 februari aanwezig bij de opening van  
het Toon Hermans Huis in Tiel. De openings-
handeling werd verricht door Gaby Hermans 
- de jongste zoon van Toon - en de Tielse 
burgemeester Hans Beenakker.
Zij lieten een groot aantal ballonnen op. Deze 
openingshandeling verwijst naar het bekende 
liedje van Toon Hermans: ‘Een ballon, een bal-
lon, een ballonnetje, een ballonnetje dat danst in 
de wind’…..

Missie
Het Toon Hermans Huis in Tiel is een ontmoetings-
plek voor iedereen uit de Betuwe en de gemeente 
West Maas en Waal die is geconfronteerd met 
kanker. Het huis biedt haar gasten de mogelijkheid  
om in een veilige omgeving hernieuwde energie 
op te doen en ervaringen te delen om hun onze-
kerheden en emoties beter beheersbaar te maken. 
Kernbegrippen die daarbij worden gehanteerd zijn: 
begrip, inlevingsvermogen, integriteit en focus op 
kwaliteit van leven.

Openingstijden
Het Huis is gelegen aan Lingedijk 58 in Tiel, de 
openingstijden zijn: dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00 – 17.00 uur.
Er zijn 21 gastvrouwen en -heren die zich inzetten 
voor een warme ontvangst. Een aantal gastvrou-
wen en -heren is zelf kankerpatiënt (geweest).
Op de openingsdagen worden activiteiten aange-
boden zoals schilderen, beeldhouwen, boetseren 
en zang en dans. Er wordt gewerkt aan een man-
nensoos en er zullen diverse kankerverenigingen/
organisaties hun programma komen presenteren.

ProstaatKankerStichting.nl zal elke laatste don-
derdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur 
aanwezig zijn om vragen over prostaatkanker te 
beantwoorden.

Financiering en Ondersteuning
Het Toon Hermans Huis is een initiatief van Rotary 
Club Tiel, met als founding father Piet de Bruijn. 
Zij heeft financiële ondersteuning toegezegd voor 
de komende 3 jaar. Door deze toezegging kon het 
Toon Hermans Huis daadwerkelijk van start gaan. 
Veel leden van Rotary Club Tiel hebben hard ge-
werkt om in korte tijd het Huis op te knappen.
Rotary Club Tiel levert ook een grote bijdrage in 
het besturen van de Stichting- en aan de Vrienden 
van het Toon Hermans Huis.

Heuglijke dag
Oprichter Piet de Bruijn, oud-chirurg en ex-kan-
kerpatiënt, sprak in zijn openingstoespraak van 
een heugelijke dag en was erg blij dat Tiel nu ook 
een ‘drempelloos inloophuis’ heeft waar mensen 
zonder afspraak kunnen binnenlopen. De Bruijn 
prees ook de grote groep vrijwilligers die hebben 
meegewerkt aan de totstandkoming van deze ont-
moetingsplaats en hoopt op een duurzame samen-
werking met alle vrijwilligers. n

‘Een ballonnetje dat danst in de wind’

Achter dit logo wacht je een warme ontvangst

  B
ert Prijs, Fotog
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Gaby Hermans en 
burgemeester Hans 
Beenakker openen 
Het Toon Hermans 
Huis Tiel
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Op 9 oktober 2014 werd Inloophuis 
Helianthus geopend door wethouder 
Karin Lambrechts, van de Dienst 
Gezondheid & Welzijn van de gemeente 
Dordrecht.

Met de opening van Inloophuis Helianthus 
heeft Dordrecht een ontmoetingsplaats 
voor mensen met kanker en hun 
naasten. Hiermee is een droom van de 
Oncologiecommissie van het Albert 
Schweitzer ziekenhuis, een aantal 
ervaringsdeskundigen en de stichting 
Hans den Ouden Marathon (hoofdsponsor) 
in vervulling gegaan.

Inloophuis Helianthus is een 
ontmoetingsplaats voor mensen met 
kanker en hun naasten, is gevestigd 
Singel 28 te Dordrecht. Het Inloophuis is 
vier dagdelen per week geopend. Op die 
dagen zijn er drie gastvrouwen aanwezig 
die de gasten ontvangen. Zij zijn opgeleid 
om onze gasten te begeleiden en te 
ondersteunen wanneer daar behoefte aan 
is. U kunt bij ons ook binnenlopen voor een 
kop koffie. Voor een actievere ontmoeting 
bieden we een reeks activiteiten aan.

Activiteiten
Het organiseren van activiteiten blijkt erg 
belangrijk voor een eerste bezoek aan 
het Inloophuis. De huidige activiteiten 
yoga, mandela tekenen, mindfullness en 
informatie over gezonde voeding bewijzen 
dat. In november is gestart met een 
wandelgroep. Er zijn plannen om een koor 
te starten. Dirigenten onder u die graag 

een koor op willen richten kunnen zich 
melden.

Door deel te nemen aan deze activiteiten 
kunnen contacten ontstaan met andere 
gasten. Hierdoor worden ervaringen 
die mensen met hun ziekte hebben 
gemakkelijker met anderen gedeeld. 
Door het uitwisselen van ervaringen zijn 
velen in staat de ziekte een plek te geven 
in hun leven.

Partners zijn welkom
Dhr. Schaap heeft namens 
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) reeds 
enkele bijeenkomsten georganiseerd in 
het Inloophuis. Al een aantal donderdagen 
waren mannen welkom om aan het eind 
van de dag (elke tweede donderdag van 
de maand van 15.30 uur tot 18.00 uur, 
voorlopig t/m maart 2015) gezellig met 
elkaar wat te drinken tijdens een goed 
gesprek. Lotgenoten en ook partners zijn 
van harte welkom zich hierbij aan te sluiten. 
U bent ook van harte welkom op een ander 
moment in de week voor een bezoek aan 
het Inloophuis. Dit geldt eveneens voor uw 
partner die op zijn/haar manier behoefte 
heeft ervaringen te delen met partners 
lotgenoten.

Voor openingstijden en ons programma in 
2015 ga naar onze website 
www.inloophuishelianthus.nl. 
Onze gastvrouwen staan voor u klaar. n

Graag tot ziens op de Singel 28 in 
Dordrecht. 

Inloophuis Helianthus in 
Dordrecht een feit!

Door het 
uitwisselen van 
ervaringen zijn 

velen in staat 
de ziekte een 

plek te geven in 
hun leven.
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Geslaagde 
voorlichtings-
avond in Delfzijl
De ‘Ommelande Ziekenhuis Groep’, (OZG )
locatie Delfzicht te Delfzijl organiseerde met 
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) op 2 decem-
ber een informatieavond over prostaatkanker.

Deelnemers waren patiënten, partners en 
belangstellenden die meer wilden weten over 
prostaatkanker.
Met 70 mensen waaronder 15 vrouwen en enkele 
leden van het OZG personeel was de zaal goed 
gevuld.
Na de opening vertelde de heer V. de Kemp 
( uroloog OZG ) alles over de prostaat en aan-
grenzende organen. De PowerPoint-presentatie 
bood een goed inzicht over de functie en de 
mogelijke aandoeningen van de prostaat.
De uroloog gaf aan hoe prostaatkanker kan ont-
staan en ook de ontwikkeling en het verloop van 
de ziekte.
In chronoloisch overzicht werden ook de diverse 
behandelmethoden toegelicht.
Vooral aan het overleg tussen de uroloog en pati-
ent werd veel aandacht besteed. Uit de vele vra-
gen bleek wel hoe belangrijk dit onderdeel is. De 
diagnostiek over het ontstaan van prostaatkanker 
en hoe er mee om te gaan was een belangrijk 
onderdeel van de lezing.

Hierna kwam de behandeling bij gevorderd 
prostaatkanker aan de orde.
Hier is al veel vooruitgang mee geboekt en 
onderzoek hiernaar gaat verder.
Voor de pauze werd de promotiefilm van PKS 
nog vertoond, hierna  volgde nog een toelichting 
van Jan Ruuls.
Tijdens de pauze was gelegenheid om een 
drankje te drinken, de PKS stand te bezoeken en 
ervaringen uit 
te wisselen.
Na de pauze 
gaf mevr. 
B. Harryvan, 
verpleegkundi-
ge van de poli-
kliniek Urologie 
OZG,
een lezing over 
begeleiding in 
het prostaat-
kankerproces. 
Dit onderdeel was voor veel bezoekers nieuw.
Aan het eind van de avond bedankte Mevrouw 
Ria Wubbels van de afd. Communicatie OZG, 
alle aanwezigen, de personeelsleden van OZG 
en de PKS vertegenwoordigers.
Bij binnenkomst was door PKS en medewerkers 
van OZG een map uitgedeeld met informatie 
en een evaluatieblad waarin de mening over de 
voorlichtingsavond werd gevraagd. Aan het eind 
van de avond werden 49 ingevulde exemplaren 
afgegeven. Vrijwel unaniem heeft men de voor-
lichtingsavond positief ervaren.

Jan Ruuls en Jan van Gelder 

Het kunstwerk is geschilderd door Ina Lamein te Wijk bij Duurstede.

KUNST IN HET VERWERKINGSPROCES
In 2012 is bij mij min of meer toevallig prostaatkanker ontdekt.
Dankzij bestralingen en een nog lopende hormoonkuur van drie jaar is de ziekte 
onder controle en is het perspectief gunstig.

In het verwerkingsproces heeft mijn vrouw bijgaand schilderij gemaakt, getiteld 
Blue Ribbon. Daarin is een strik of knoop te zien, maar ook een figuur die over een 
berg stapt of een hindernis neemt. Het schilderij is opgebouwd met een roze 
onderlaag (op de foto slecht te zien); in de strik zijn alleen blauwtinten verwerkt.
Hiermee is geprobeerd de verbinding te maken tussen het mannelijke en vrouwe-
lijke, omdat je samen het verdriet draagt.

Het schilderij is niet te koop.
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Eén en al actie was het 30 november in het schoonheidsinstituut van Nicolle Wieme 
en dochter Dieuwertje Prins in Sluis.

 Rob Mol

De heren die in november, ivm de actie (m)ovember, hun snor lieten groeien werden 
gratis geschoren en het deel van het gezicht dat weer zichtbaar was werd verwend.
Allemaal op de ouderwetse manier door de NB Barbers van Natural Beauty.
Deze gratis behandeling moest sponsors opleveren voor het doel waarvoor zij hadden 
gekozen, onze PKS.
Na elke scheerbeurt begeleidde Nicolle of Dieuwertje de mannen naar het spaarvarken 
dat op de toonbank stond om te worden vetgemest.

Met hapjes en drankjes werd het een 
leuke en gezellige dag.

Tegen zes uur moest notaris Verhaegen uit 
IJzendijke er nog aan geloven.
Toen zijn gezicht weer toonbaar was 
moest hij nog even het varken mesten 
om daarna het varken te slachten en de 
opbrengst bekend maken.

Wij zijn beide dames zeer erkentelijk voor 
dit initiatief, ik vroeg de dames waarom zij 
juist voor onze stichting hebben gekozen: 
‘Omdat wij in onze omgeving ook vaak 
hoorden over klanten en familie die 
te maken kregen met prostaatkanker 

dachten wij, daar gaan wij ons voor 
inzetten.
Voor mannen is het vaak nog een taboe 
om erover te spreken, vrouwen praten 
makkelijker over bijv. borstkanker.
Deze dag was heel bijzonder voor ons, er 
moest veel georganiseerd worden maar 
heeft ook  veel voldoening gegeven.
Wat moet je verwachten op zo’n dag 
speelde door ons hoofd. Dus waren wij 
ook helemaal het gat af.
We zullen zeker nog eens iets doen voor 
de organisatie maar dan zullen we het in 
een ander jasje steken’ aldus Dieuwertje 
en Nicolle. n

Het spaarvarken moest worden vetgemestNicolle en Dieuwertje bij de krulsnor 
voor hun schoonheidsinstituut

Nicolle en Dieuwertje overhandigen Rob Mol de cheque

Wij waren helemaal 
het gat af

Wij zijn 

beide 

dames zeer 

erkentelijk

 voor dit

initiatief
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IETS TE SCHENKEN? 
Direct of via testament? 

Vergeet de 
ProstaatKankerStichting.nl 

niet!
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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.

ST
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N
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N
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E

N
 W

O
R

D
 D

O
N

A
TE

U
R Naam

Adres

Telefoonnummer

Geboortedatum

Van ProstaatKankerStichting.nl gehoord via

Voorletters

Postc. + plaats

E-mailadres

Beroep

m/v*

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 éénmalige machtiging om van zijn/haar rekening- 

nummer                                  een bedrag van                         (minimaal € 30,00) af te 

schrijven.

Datum:     Handtekening

Dit logboek is een initiatief van de 
stichting, geschreven vanuit het 
patiëntenperspectief en een goed 
voorbeeld van de gidsfunctie die  
de stichting wenst uit te dragen. 
Het logboek informeert je 
uitgebreid over diagnostiek, 
behandeling en leven met 
prostaatkanker. Het logboek biedt 
ruimte om al je medische gegevens, 
uitslagen etc. in op te tekenen, zodat 
je altijd je eigen dossier bij de hand 
hebt. Nieuwe donateurs ontvangen 
het als een welkomstgeschenk.

Gratis voor nieuwe donateurs 
Het Prostaatkanker Logboek
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Antwoordnummer 4171
3500VB  UTRECHT

Postzegel niet 
nodig

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 dona-
teur van de stichting en krijg je 
het Prostaatkankerlogboek als 
een welkomstgeschenk. 

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

Beste mensen van de prostaatkankerstichting,

Vandaag heb ik afscheid genomen van de heer Mol.

De reden is dat ik over een week of zes met pensioen ga en daarom niet meer met hem zal 

samenwerken.

De heer Mol, ‘noem me maar Rob’, is iemand met wie ik in de afgelopen jaren met veel 

plezier heb samengewerkt.

Werkzaam vanuit de poli oncologie in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heb ik contact 

gelegd met de poli urologie in ons ziekenhuis.

Samen met hen en de heer Mol hebben we jaren gewerkt aan zo goed mogelijke zorg voor 

prostaatkankerpatiënten.

Ook hebben we samen voorlichtingsavonden georganiseerd.

Maar het meest opvallende is dat jullie tijdschrift door de heer Mol elke drie maanden 

persoonlijk bij ons wordt afgegeven: zowel op de poli urologie als op de poli oncologie en de 

afdeling chemotherapie.

Dit heeft als effect dat we er elke drie maanden op een prettige manier aan herinnerd worden 

dat de patiëntenvereniging bestaat en het tijdschrift onder onze aandacht komt.

Dit houdt ons wakker!!!!

Mijn collega van de poli oncologie, die het van me overneemt, en mijn collega van de 

poli urologie die gelukkig blijft, zullen dezelfde werkwijze aanhouden.

Ik maak van de gelegenheid gebruik u te melden dat juist de persoonlijke benadering en het 

ons elke drie maanden opzoeken in mijn ogen een prima manier is om contact te houden met 

een ziekenhuis en dus ook met de doelgroep.

Ik wens de prostaatkankerstichting het aller, allerbeste!!!!

Met vriendelijke groet,

Alie van der Vegt

Oncologieverpleegkundige

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
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Onderwijsinspecteur Anton was altijd vitaal en 
gezond. Maar het doodvonnis van de artsen is 
onverbiddelijk.

Voor Anton en zijn vrouw Wenneke begint een 
bewogen tijd. Anton wil er niet aan dat hij nog 
maar een beperkte tijd te leven heeft. Hij zoekt 
zijn genezing in het reguliere circuit en hoewel 
hij er grote bedenkingen bij heeft ook in Chinese 
meditatie en een collectieve intentieheling. 
Daarbij gaat hij niet over een nacht ijs, aan een 
behandeling die niet veelbelovend is begint hij niet. 
De intentieheling wordt georganiseerd door een 
vriendin, er nemen 
zo’n driehonderd 
mensen aan deel. 
Van waar ook ter 
wereld zenden 
mensen hem 
gelijktijdig positieve 
energie.
Dat sommige 
deelnemers 
vergelijkbare 
ervaringen krijgen 
zonder dat zij dit van 
elkaar weten, geeft 
ook de lezer veel stof 
tot nadenken.

Actief op zoek
Op heldere en 
inzichtelijke wijze 
wordt beschreven, 
dat het zeer de 
moeite waard is om 
je als patiënt niet 
onmiddellijk neer 
te leggen bij de gegeven slechte prognose en de 
voorgestelde behandeling. Dat je zelf actief op zoek 
kan gaan naar alternatieve behandelmethoden, 
zowel in de reguliere, als in de complementaire 
geneeskunde. Dat vergt wel veel communicatieve 
vaardigheden van de patiënt, want de medische 
wereld staat nog lang niet altijd open voor de 
assertieve, goed geïnformeerde patiënt.

Zinvoller en kleurrijker
Enkele uitstapjes in de wereld van de 
complementaire geneeskunde, blijken Anton niet 
alleen gezondheidswinst op te leveren, maar maken 
Antons leven ook zinvoller en kleurrijker. Hij krijgt 
hierdoor veel stof tot nadenken over de intensieve 
verwevenheid tussen lichaam en geest; en tussen 
hemzelf en de mensen om hem heen - zowel op 
emotioneel als fysisch vlak.

Steun en toeverlaat
Intussen is er ook op zijn werk van alles aan de 
hand. Een collega aast al op zijn baan en roddelt 

over Antons relatie met een 
jongere collega. Deze vrouw, 
Maaike, neemt hem in vertrouwen 
over haar terugkerende 
depressies. 
Ze ziet hem als haar enige steun 
en toeverlaat, maar ook als haar 
vader die zij op jonge leeftijd 
verloor. Zij raakt op hem verliefd. 
Haar ziekte doet Anton denken 
aan Brechje, zijn dochter die toen 
zij eenentwintig was, een eind 
aan haar leven maakte. Sindsdien 
houdt hij er lezingen over voor 
hulpverleners, ondanks de 
energievretende bijwerkingen van 
chemokuren en lamgeslagen door 
operaties. Ondertussen probeert 
hij Maaike ervan te weerhouden 
hetzelfde pad op te gaan als 
Brechje.

Nog negen 
maanden

aan een behandeling die 

niet veelbelovend 

is begint hij niet

Kees Santbergen, 
auteur van ‘nog negen 
maanden’



Onder de goede 
inzendingen verloot de 
redactie 3 ex. van het 
boek “Hoe overleef je 
de dokter” van Dr. Eize 
Wielinga.

De puzzel is beschikbaar 
gesteld door FNV 
veiligheid

Stuur uw oplossing van de 
puzzel voor 1 mei naar:
ProstaatKankerStichting.nl
Tav Redactie Nieuws
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
Of e-mail naar: 
redactienieuws@
prostaatkankerstichting.nl 

Prijswinnaars puzzel 
Nieuws nr. 13
J. Neijens, Weert
Harm Haverkort, Almere
Piet Lindenberg, 
Zoetermeer

De oplossing van de 
Nieuws puzzel nr. 13 luidde 
‘Het toppunt van hebzucht 
is ook daar meer van willen 
bezitten’.
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VERTICAAL
1. Achter
2. Grappenmaker
3. Zuid-Afrikaanse munt
4. Gissen
5. Verschillend
6. Vaak ingeblikt subtropisch visje 
7. Roofvogel
8. … Knevel, presentator van 
    televisieprogramma’s
9. Artistiek beroep
10. Domicilie, postbestemming
11. Bloedbaan
12. Wiel 
13. Slee

HORIZONTAAL
14. Muzieknoot 
15. Europeaan
16. Tocht 
17. Sterrenbeeld vóór Tweelingen 

18. Graansoort
19. Geoxideerd 
20. Zangvogel
21. Platvis 
22. Herman …, dichter van Mei 
23. Saluut 
24. Schoorsteenzwart 
25. Dicht
26. Overdreven

VERTICAAL
27. Informatietechnologie (afk.)
28. Etappe 
29. Oevergewas
30. Platvis en meisje 
31. Kwijtschelding van straf 
32. Commissaris…, hoofdpersoon in 
      boeken van Georges Simenon
33. Bloem en tijdschrift 
34. Voorloper van de jazz 
35. Tovenaar

36. … Curie, pionier op het gebied 
      van radioactiviteit 
37. IJverig insect 
38. Belemmering
39. Mobiele Eenheid (afk.)

HORIZONTAAL
40. Voegwoord 
41 . 4 procent van 25 
42. Ooit 
43. Rotopmerking
44. Giftige stof 
45. Gevolg van een vulkaanuitbarsting 
46. Militaire rang 
47. Speciale genodigde
48. Lokkertje 
49. Politiewapen
50. Dokter 
51. Zoogdier
52. Dwarshout

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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VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN WAAR PLAATS DATUM TIJD

Inloopmiddag De Gele Linde Gouda  Elke woensdag  10.00/13.00  

Voorlichtingsbijeenkomst Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk 31 maart 19.00/21.30 

Inloophuis  De Eik Eindhoven 2 april 14.00/16.00 

Lezing Toon Hermans Huis Weert  7 april  18.30/21.30 

Inloophuis Cabane Utrecht 9 april 16.00/18.00 

Inloophuis Helianthus Dordrecht 9 april 15.30/18.00  

Patiënten informatiemarkt Groene Hart Ziekenhuis Gouda 16 april 14.00/17.00 

Voorlichtingsbijeenkomst Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom 20 april 19.00/21.30 

Inloophuis De Cirkel Helmond 20 april 14.00/16.00  

Voorlichtingsbijeenkomst Amphia Ziekenhuis Amrâth Hotel Brabant Breda 21 april 19.00/21.30 

Informatieavond Leven met prostaatkanker Ziekenhuis Amstelland Amstelveen 22 april  19.30/21.30  

Inloophuis Toon Hermans Huis Tiel 23 april 10.00/12.00 

Inloophuis  De Eik Eindhoven  7 mei 14.00/15.00 

Voorlicht. bijeenk. prostaatkanker en incontinentie De Eik Eindhoven  7 mei 15.00/16.30 

Inloophuis De Cirkel Helmond 18 mei 14.00/16.00  

Lotgenotencontact Langeland Ziekenhuis Zoetermeer 28 mei  10.30/12.00 

Inloophuis Toon Hermans Huis Tiel 28 mei 10.00/12.00

Voorlichtingsbijeenkomst  De Dorpskamer  Enspijk  2 juni                                 10.00/12.00

Thema avond prostaatkanker Toon Hermans Huis Hoogeveen 3 juni 19.30/21.30 

Inloophuis  De Eik Eindhoven 4 juni  14.00/16.00 

Inloophuis Cabane Utrecht 11 juni 16.00/18.00 

Inloophuis Helianthus Dordrecht 11 juni 15.30/18.00  

Inloophuis De Cirkel Helmond 15 juni 14.00/16.00  

Inloophuis Toon Hermans Huis Tiel 25 juni 10.00/12.00 

In voorbereiding    

In Memoriam
OVERLIJDEN HANS VONK

Op 15 januari 2015 is onze vrijwilliger Hans Vonk op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van 

prostaatkanker overleden.

Hans woonde in Den Haag en was sinds 2010 vrijwilliger bij PKS als regiovertegenwoordiger in 

Zuid-Holland. Ook heeft Hans een belangrijke rol gespeeld bij de instroom van nieuwe vrijwilligers in 

het westen van het land. 

Hans zijn medische situatie was al jaren redelijk zorgwekkend. Om met Hans zijn eigen woorden te 

spreken: als ik onder een scan lig, dan ben ik net een kerstboom, zoveel uitzaaiingen als er zijn.

In december 2014 heb ik Hans nog kunnen bezoeken en hebben we elkaar kunnen vertellen dat het fijn 

was dat we elkaar hebben leren kennen en mogen samenwerken, waarna we bewust definitief afscheid 

van elkaar hebben genomen.

Frank de Vries



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 ruime informatiebank zijn ruim 25 
vrijwilligers bereid hun specifieke ervaringen te delen 

met lotgenoten. Onder hen 3 partners voor 
partneraangelegenheden. Wie gebruik maakt van 

nummerherkenning wordt z.s.m. teruggebeld.


