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

2

Lotgenotentelefoon 0800-9992222 maandag, woensdag, vrijdag van 10.00 - 12.30 uur, dinsdag en donderdag
van 19.00 - 21.00 uur. Naast een ruime informatiebank zijn ruim 25 vrijwilligers bereid hun specifieke ervaringen
te delen met lotgenoten. Onder hen 3 partners voor partneraangelegenheden. Wie gebruik maakt van nummerherkenning wordt z.s.m. teruggebeld.
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Kees van den Berg

Het is al bijna weer het laatste
kwartaal van 2014. Na de
zomerperiode zal het bestuur
van ProstaatKankerStichting.nl
zich gaan bezighouden met de
begroting en het actieplan
voor 2015.
Afgelopen tijd is er veel overleg geweest
met diverse instanties waaronder KWF,
enkele ziektekostenverzekeringen, de
Nederlandse Vereniging van Urologen
(NVU) en Levenmetkanker (voorheen NFK).
De verschillende werkgroepen binnen
de stichting, waaronder de werkgroep
Kwaliteit, zijn regelmatig bij elkaar
geweest. Zij hebben contact gehad met
diverse organisaties en samenkomsten
waar de belangen van onze lotgenoten
besproken zijn.
Er zijn veel meningen, verschillende
behandelplannen en adviezen voor
prostaatkankerpatiënten. Dit maakt het
voor velen vaak moeilijk om de juiste
keuzes te maken. We hebben recent
vernieuwde richtlijnen maar uiteraard
dienen wij de nieuwste ontwikkelingen
rondom behandelingen, nauwlettend te
blijven volgen.
Tijdens het overleg met de NVU hebben
we de urologen gevraagd om een
keuzehulp voor de patiënten bij wie
prostaatkanker geconstateerd is; zo
kunnen we met elkaar zorgen voor de
juiste en volledige informatie op internet.
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Met de ziektekostenverzekeringen
zijn er besprekingen geweest over
hun criteria zoals kwaliteit, keuze van
prostaatkankercentra, vergoedingen
van medicijnen en hulpmiddelen. De
contacten zijn gelegd om verder met
elkaar in gesprek te blijven en elkaar op de
hoogte te houden van alle ontwikkelingen.
ProstaatKankerStichting.nl zorgt voor
inbreng bij het uitwerken van deze plannen
waardoor wij vanuit het patiëntperspectief
betrokken zijn.
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Van KWF hebben wij extra subsidie
ontvangen voor het opzetten van
het secretariaat, het PR beleid en het
aanpassen van onze automatisering. Iedere
nieuwe prostaatkankerpatiënt moeten
weten dat ProstaatKankerStichting.nl staat
voor haar lotgenoten. Steeds vaker wordt
onze medewerking of inbreng gevraagd bij
diverse overlegvormen en bijeenkomsten.
Zo krijgt ProstaatKankerStichting.nl steeds
meer inspraak vanuit het patiënten belang.
Wij willen onze vrijwilligers hartelijk danken
voor hun inzet hierbij.
Graag maak ik van de gelegenheid
gebruik om onder onze donateurs een
oproep te doen: heeft u iets te melden
wat voor ProstaatKankerStichting.nl van
belang is, doet u dit dan via secretariaat@
prostaatkankerstichting.nl. Uw suggestie
nemen wij mee om de belangen van onze
patiënten nog beter te kunnen behartigen.
Op woensdag 29 oktober a.s. vindt
onze jaarlijkse donateursdag plaats. We
bieden ook dit jaar weer een waardevol
en informatief programma aan waarbij er
voldoende ruimte wordt geboden voor
onderling contact.
Het bestuur heeft in september
een themadag met als speerpunten
kwaliteit en PR/Marketing. Deze dag
inspireert ons om met nieuwe inzichten
de patiëntenbelangen nog beter te
vertegenwoordigen in de diverse
belangengroepen.
Wellicht tot ziens op de donateursdag,
Kees van den Berg

Levenmetkanker
nieuwe naam voor één sterke organisatie
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Sinds juni 2014 heeft de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en haar lidorganisaties
een nieuwe naam: Levenmetkanker. Met deze nieuwe naam geven zij uiting aan het feit dat de organisatie één
sterke patiëntenbeweging is voor mensen die geraakt zijn door kanker.
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Het bijbehorende nieuwe beeldmerk, een wolk van silhouetten en levenskrachtige kleuren, symboliseert dat
zij samen sterk staan om te leven met kanker. Samen met kankerpatiënten en naasten wil Levenmetkanker
opkomen voor de kwaliteit van leven van mensen geraakt door kanker.
Levenmetkanker zet zich in voor steeds betere zorg, onbelemmerde maatschappelijke participatie en
versterking van de mogelijkheden tot zelfmanagement en eigen regie. n

HELP ONS ALSJEBLIEFT
Waarmee? Met het bewaken van de minimale kwaliteitseisen in de PATIENTENWIJZER.
Verleden jaar heeft de Nederlandse Federatie
van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) (nu:
LEVENMETKANKER beweging) in overleg met
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) en samen met
de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
de eerste versie van de patiëntenwijzer opgesteld
en gepubliceerd.
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Er is sprake van ‘schuivende
panelen’. Enerzijds wordt de
patiënt mondiger, anderzijds
moet de arts leren loslaten.
Dat betekent dat er in dat
krachtenspel twee bewegingen
tegelijk aan de gang zijn.

SAMEN BESLISSEN

Zelfstandig
meedenken, leidt tot
6

grotere invloed op de
behandeling
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Wim Nak

Tot voor kort was het vooral de patiënt die
aandrong op grotere invloed, op kunnen
mee beslissen over zijn eigen behandeling.
Zelfstandig meedenken naast de alleswetende
dokter, die het beste met zijn patiënt voor heeft
en die is opgeleid om die patiënt van zijn ziekte
af te helpen. En soms was er zelfs strijd voor
nodig om de dokter zover te krijgen.
Tegenwoordig wordt de dokter ook uit eigen
kring gestimuleerd om de patiënt bewust te
laten participeren in zijn genezingsproces.
Zo heeft de artsenfederatie KNMG onlangs
besloten dat aankomende artsen als onderdeel
van hun opleiding moeten gaan leren om beter
met de patiënt te communiceren. En meer de
rol van coach te vervullen dan die van alwetende
beslisser.
De dokter moet meer tijd nemen tussen
diagnose en behandeling. Waar geen bijzondere
spoed geboden is, daar moet de patiënt eerst
verteld worden wat er aan behandelingen en
mogelijkheden (en moeilijkheden) voor hem
open staat. En hem ook rustig de tijd geven om
erover na te denken.
Pas na een week of zo nog eens opnieuw
bespreken wat de patiënt nu eigenlijk zelf wil.
Om aansluitend tot een wederzijds gedragen
besluit te komen hoe de behandeling aan te
pakken of voort te zetten.
Voordelen
Waarom is dat verstandig? Vooral om twee
redenen.
1. Het voorkomt onnodige behandelingen,
denk maar aan de oudere patiënt, die eenmaal wetend wat hem mogelijk nog aan
bijwerkingen te wachten staat - liever van
behandeling afziet.
2. De patiënt die heeft kunnen meebeslissen
over zijn behandeling komt minder vaak
met twijfels terug en houdt zich beter aan
afspraken, zoals die t.a.v. medicijnen, diëten,
bewegingsadviezen e.d.
Zijn er ook valkuilen bij deze aanpak? Welzeker.
De patiënt zelf is er een, ik zal dat later
toelichten, maar ook de zorgverzekeraar werkt
niet mee.
Elk ziekenhuis wordt namelijk betaald per
behandeling. Er wordt niet betaald voor

vaker overleggen met de patiënt. En als de
behandeling er uiteindelijk niet van komt, dan
heeft de dokter wel heel goed werk verricht,
maar hij krijgt daar niet voor betaald !!!
Er wordt inmiddels wel met de zorgverzekeraars
gesproken over het vergoeden van zogenaamd
‘kijk- en luistergeld’, maar dat is nog niet
geregeld. Vandaag geldt nog de regel:
zonder behandeling geen vergoeding!
Patiënt zelf een probleem?
Waarom zeg ik dat de patiënt zelf een valkuil
kan zijn? Om twee redenen.
1.	Er zijn (nog altijd) veel patiënten die - als je
ze diep in hun hart kijkt - zelf niet zouden
willen meepraten, laat staan meebeslissen.
Vol vertrouwen in de medicus geven zij zich
over aan de deskundige. Met redenaties in
de trant van : ‘mijn auto laat ik toch ook
helemaal aan de garage over en van mijn
lijf weet ik nog minder dan van mijn auto’.

PKS
donateurs
zijn
meedenkers
en mee
beslissers

2.	De voor zijn eigen lijf verantwoordelijke
patiënt, die moet - ook al voor hij ziek wordt
- ervoor zorgen dat hij gezond leeft zodat
hij maar een minimale kans heeft om ziek te
worden. En als hij dan toch ziek is geworden
en daadwerkelijk een behandeling ondergaat,
dan moet hij wel uit zichzelf de discipline
opbrengen om zich aan bepaalde afspraken
en gezondheidsregels te houden. Deze
discipline is lang niet iedereen gegeven.
Ik ken aardig wat mensen die heel goed in deze
valkuil passen, helaas. Ik ken er ook die graag
zelf de regie voeren, maar dat is een minderheid.
Zelf denk ik dat veel PKS donateurs wel degelijk
tot de categorie behoren die bij voorkeur
meedenkt en meebeslist. Anders waren zij
wellicht geen donateur geworden. Maar het
gegeven dat slechts minder dan 5% van de
prostaatkanker patiënten in Nederland aanklopt
bij PKS en ook donateur wordt geeft in dit
opzicht te denken.
Persoonlijk vind ik het een loffelijk besluit van
de KNMG om artsen in hun opleiding wat extra
bagage mee te geven opdat zij klaar zijn voor de
participerende patiënt. En ook de artsen te leren
om de patiënt ertoe aan te zetten participerend
te worden als die dat nog niet uit zichzelf is.
Het is immers je eigen lijf. En daar krijg je er
maar één van! n
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Entree van het
Langeland Ziekenhuis

LOTGENOTENCONTACT
in LangeLand Ziekenhuis te Zoetermeer
Gerard Kok

Er is behoefte
aan uitwisseling
van ervaringen

Prostaatkanker is een ingrijpende
ziekte die grote gevolgen voor de
patiënt en zijn naaste kan hebben.
Binnen het Lotgenotencontact kan
men gezamenlijke klachten, angsten
en ervaringen te bespreken. Dat is de
reden dat de polikliniek urologie van het
LangeLand Ziekenhuis, in samenwerking
met ProstaatKankerStichting.nl (PKS) op
12 juni een inloopochtend voor mannen
met prostaatkanker en hun partners
organiseerde.
Annemieke Duijkers, casemanager urologie
oncologie bij het LangeLand Ziekenhuis,
werd als deskundige op dit gebied
benaderd door PKS: ‘Als casemanager
voer ik veel persoonlijke gesprekken met
mijn patiënten. Hierbij komt regelmatig
naar voren dat er behoefte is aan het
uitwisselen van ervaringen. Daarom is
lotgenotencontact zo belangrijk. Toen
Gerard Kok, vrijwilliger van PKS, voorstelde
om samen een inloopochtend te
organiseren, waren we direct enthousiast.’
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Waardevol contact
De eerste inloopochtend is bezocht door
achttien mensen.
Annemieke Duijkers en twee vrijwilligers
van PKS waren aanwezig om vragen te
beantwoorden.
Annemieke: ‘We hebben met elkaar
gesproken over alles wat met
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prostaatkanker te maken heeft. Wat gaat
er door je heen na de diagnose en wat
betekent het voor je omgeving? Eigen
ervaringen, verdriet, angsten en boosheid;
allemaal heftige zaken waar je plotseling
mee te maken krijgt bij de diagnose en
behandeling van prostaatkanker.’
Naast het uitwisselen van ervaringen was
er ook aandacht voor de medische kant.
Zo werden diverse operatietechnieken
toegelicht en bespraken de aanwezigen
het nut van het PSA meten.
Annemieke: ‘PSA staat voor Prostaat
Specifiek Antigeen en is een eiwit dat bij
iedere man in de prostaat aanwezig is. Bij
aandoeningen van de prostaat kan het PSA
in het bloed verhoogd zijn dit kan komen
door een ontsteking of vergroting van
de prostaat maar het kan ook duiden op
prostaatkanker.’
Voor herhaling vatbaar
De bijeenkomst werd door de aanwezigen
als erg prettig ervaren, laat Annemieke
weten: ‘Het was een bewogen
bijeenkomst in een losse en veilige
sfeer. De aanwezigen waren dan ook
allemaal enthousiast over een volgende
bijeenkomst. Samen met PKS hebben we
daarom besloten meer bijeenkomsten te
organiseren. Na de zomervakantie gaan we
hiermee van start.’ n
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Josine Buiter is
bekkenfysiotherapeut
en heeft een
praktijk in Meppel

WAARDEVOL!
In mijn praktijk komen steeds vaker mensen
met kanker, gelukkig gaat het met veel van hen
goed na een operatie, maar ik zie helaas ook
regelmatig dat mensen uitbehandeld zijn. In
gesprekken met hen kreeg ik slechts zijdelings
inzicht in het proces waarin zij zaten.
Tot ik het twee jaar geleden zelf meemaakte.
Wij hoorden toen in onze vakantie dat mijn
schoonvader ongeneeslijk ziek was. Uitgezaaide
endeldarmkanker. Bij mij schoot het beeld binnen
van mijn tante die jaren hiervoor was overleden.
Dat was een kort ziekbed. Ik was nog een tiener.
Samen met de familie kwamen we nu in een heel
andere wereld waarvan je het bestaan tot dan
toe niet kende. Nu kwam ziek zijn en sterven wel
heel dichtbij.
De afgelopen 2 jaar hebben we samen veel
meegemaakt. Verdriet maar vooral ook heel
veel leuke dingen. We hebben intens genoten
van de laatste verjaardagen, Sinterklaas en Kerst.
De zomervakantie kwam ook dit jaar weer in
zicht. Voor de zekerheid bleven we dichtbij huis.
Voor het geval dat...

Zo kwam de vakantie in een heel ander daglicht
te staan…niet alleen een overgang naar een
nieuw schooljaar voor de kinderen maar ook het
afscheid nemen van onze vader en opa.
Ook nu stond ik versteld van de wereld waar we
in terecht kwamen. Die van de laatste dagen…
Alle hulp die je dan krijgt, prachtig! Veel mensen
die je helpen en bijstaan in dit proces. Ook dat is
een stuk van de zorg die zo belangrijk is.
Ik ben heel dankbaar dat we het zo hebben
kunnen meemaken. Voor ons is het heel
waardevol geweest. Wat fijn dat er ook hier
rituelen zijn en dat er zo open mee kan worden
om gegaan. Het heeft me veel inzicht gegeven.
Een turbulente zomer leert je zo een boel
dingen. Alleen over dat laatste stukje…
dat inzicht…
Zoals mijn schoonvader zei: ‘Straks weet ik
iets wat jullie nog niet weten….’
Wij hebben de zekerheid dat het ook voor
ons ooit komen zal. n

Niet voor niets, want in de weken voor de
zomervakantie ging het snel bergafwaarts.

Volg ons op Facebook. Patiëntenbeweging Levenmetkanker
heeft een nieuwe pagina op Facebook. Like ons en blijf ook hier op de
hoogte van de activiteiten van onze beweging.

9

We zijn
lichamelijk
veel te weinig
actief

Collectieve maatregelen zijn noodzakelijk om de epidemie een halt toe te roepen

VOORLICHTING IS NIET GENOEG
Overgewicht leidt tot chronische aandoeningen als suikerziekte en chronische darmziekten. Genetische aanleg speelt daarbij een rol. Maar we
moeten ook anders gaan eten.
genda!
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Hanno Pijl

Maar liefst 20 tot 40% van de mensen in
Nederland in de leeftijd tussen 25 en 35
jaar heeft een chronische ziekte, schatte
het RIVM enkele jaren geleden.
Dat percentage loopt op naar boven de
70% bij mensen van 65 jaar en ouder.
Hoge bloeddruk, hart- en vaatziekte,
kanker, suikerziekte, reuma, astma,
chronische darmziekten en migraine
vieren hoogtij.
Het merendeel van deze aandoeningen
wordt veroorzaakt door het samenspel
tussen onze leefwijze en onze genen, daar
komen we steeds meer achter.
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Te veel eten
Een van de allerbelangrijkste elementen in
onze leefwijze is voeding.
In de eerste plaats eten we veel meer
dan we nodig hebben. Daarnaast zijn
we lichamelijk veel te weinig actief. Het
overschot aan energie dat zo ontstaat
wordt opgeslagen als vet. Erfelijke aanleg
speelt daarbij een belangrijke rol.
Onderzoek heeft aangetoond dat er grote
verschillen zijn in gewichtstoename tussen
verschillende mensen die precies evenveel
eten en bewegen.
Eeneiige tweelingen, die genetisch

identiek zijn, komen daarentegen vrijwel
evenveel aan bij gelijke mate van overvoeding.
Verkeerd buikvet
Vooral wanneer er veel vet in de buik wordt
opgeslagen (en ook de vetverdeling wordt
sterk genetisch gestuurd!) neemt de kans op
vrijwel alle chronische ziekten toe.
We weten ook steeds beter hoe dat komt.
Wanneer (buik-)vetweefsel (te) vol raakt,
ontwikkelt zich bij sommige mensen tussen de
vetcellen een ontsteking, die zich via het bloed
verspreidt en uiteindelijk tot een chronische
systemische ontsteking leidt.
Die chronische ontsteking beschadigt op den
duur de wand van bloedvaten, de luchtwegen
of de gewrichten. Of ons DNA en dan kan
kanker ontstaan.
Zout en suikers
Het zijn echter niet alleen de overmatige
calorieën die het ’m doen. De samenstelling
van ons voedsel speelt ook een belangrijke rol.
Wij eten veel te veel zout en te veel
geraffineerde suikers. Zout verhoogt de
bloeddruk (bij mensen die daarvoor gevoelig
zijn) en geraffineerde suikers verhogen de
bloedsuikerspiegel en versterken de systemische
ontsteking (ook alweer alléén bij hen die daar
genetisch gevoelig voor zijn).
Foute vetten
We eten bovendien de verkeerde vetten. Veel
van de plantaardige oliën die wij tegenwoordig
in overmaat gebruiken bevatten zogenaamde
omega-6 vetzuren.
Omega-6 vetzuren worden ingebouwd in stoffen
die de systemische ontsteking versterken en in
stand houden. Omega-3 vetzuren, die vooral in
vis voorkomen, zijn vetzuren die de ontsteking
juist dempen.
Daar eten we veel te weinig van. De zeer
onnatuurlijke verhouding tussen omega-6- en
omega-3-vetzuren in de voeding van vandaag
versterkt dus een chronisch ontstekingsproces,
dat al was veroorzaakt door de consumptie van
‘snelle’ suikers en door overgewicht.
Hoge bloeddruk, mede bepaald door
overmatige zoutinname, beschadigt de
bloedvaten, die vervolgens verder ontstoken
raken door de andere componenten van
onze voeding.

Evolutionaire wortels
Zo speelt voeding, naast chronische
stress en gebrek aan beweging,
een buitengewoon belangrijke rol
in de ontwikkeling van de meeste
chronische aandoeningen.
Verandering van voedingsgewoontes zou naar alle
waarschijnlijkheid op de lange
(en zelfs op de korte) termijn een
formidabel effect hebben op de
ziektelast in onze maatschappij.
Dat zou uiteraard enorme
persoonlijke en maatschappelijke
voordelen opleveren. Toch zal het
niet eenvoudig zijn die draai te
maken. Wij zijn verzot op zoet,
zout en veel.

Hanno Pijl is internist
en hoogleraar in het
vakgebied diabetes en
overgewicht

Die voorkeuren hebben
diepgewortelde evolutionaire
wortels (waarover wellicht een andere keer meer).
De wereld van vandaag is ontsproten uit deze
wortels.
Verandering van die wereld op rationele gronden
betekent in wezen vechten tegen ons eigen
genoom. Niet gemakkelijk dus.
Voorlichting over voeding, beweging, stress en
chronische ziekte zijn van zeer groot belang.
Maar ik ben ervan overtuigd dat we het daar niet
bij moeten laten.
Collectieve maatregelen zijn noodzakelijk om de
huidige epidemie van chronische aandoeningen
daadwerkelijk een halt toe te roepen.
Op 23 mei was ik bij het congres ‘Arts en
Voeding’. Internationaal toonaangevende
sprekers kwamen toen naar het
LUMC om te praten over voeding
als oorzaak.en interventie voor
vele chronische ziektes.
Ik hoop dat de conclusies
van dat congres echt
tot actie gaan leiden! n
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Dr. André Bergman is oncoloog en
sinds 2008 werkzaam in het AVL.

NKI-AVL
WACHT
DISCUSSIE
NIET AF
Het geven van docetaxel chemotherapie
in een vroeg stadium van prostaatkanker
vergroot de overlevingskansen van
patiënten met uitgebreide ziekte.
Dr. André Bergman

De CHAARTED studie
Het ASCO congres is de jaarlijkse bijeenkomst van
de, gelijknamige, grootste oncologenvereniging
van de Verenigde Staten. Op 1 juni 2014
presenteerde Dr. C. Sweeney van het Dana-Farber
Cancer Institute in Boston daar de resultaten van
de CHAARTED studie.
In deze Amerikaanse studie werden 790 patiënten
met uitgezaaide prostaatkanker die nog niet
met hormonale therapie of chemotherapie
waren behandeld, verdeeld over twee groepen.
De eerste groep werd volgens de huidige
standaard behandeld met hormoontherapie.
De tweede groep werd zowel behandeld met
hormoontherapie als met zes kuren docetaxel
chemotherapie. Het toevoegen van docetaxel
chemotherapie in een zo vroeg stadium wijkt af
van het huidige beleid omdat deze chemotherapie
alleen wordt gegeven aan mannen met
gemetastaseerd prostaatkanker welke zich in een
verminderd hormoongevoelig (castratie resistent)
stadium bevindt.
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Langer leven?
Het belangrijkste doel van de studie was om
te bestuderen of mannen die al vroeg met
hormoontherapie en docetaxel chemotherapie
werden behandeld langer leefden dan de
mannen die alleen met hormoontherapie
werden behandeld.
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Psychologische
hulp partner
onder druk

E-zine JIJ
over bewust
en gerust kiezen

Partners van kankerpatiënten krijgen dit
jaar veel minder psychologische hulp. Dit
komt niet doordat ze minder problemen
hebben, zo blijkt uit onderzoek. Door
de bezuinigingen in de geestelijke
gezondheidszorg moeten ze veel
therapieën zelf betalen waardoor ze vaker
afzien van behandeling.

In de nieuwste JIJ dit keer een interview
met Boy da Costa Gomez over hoe je als
patiënt met jouw ervaringen de zorg beter
kunt maken. En lees het interview met Hans
van den Bosch waarin hij vertelt over hoe je
tijd en ruimte kunt claimen om een goede
beslissing te nemen over je behandeling.

Levenmetkanker luidt hierover de
noodklok.

Op de hoogte blijven? Neem dan een
gratis abonnement op de JIJ.
jij@levenmetkanker-beweging.nl

Er bleek inderdaad een belangrijk verschil te zijn.
Mannen die alleen met hormoontherapie werden
behandeld leefden gemiddeld 44 maanden,
terwijl mannen die zowel met hormoontherapie
als met docetaxel chemotherapie werden
behandeld gemiddeld 57 maanden leefden.
Een verschil van 13 maanden. Dit is veruit het
grootste verschil in overleving dat ooit in een
studie naar prostaatkanker behandeling is
gevonden.
Bij patiënten die meer dan vier
skeletuitzaaiingen of uitzaaiingen in de
organen hadden en waren behandeld met
hormoontherapie en docetaxel chemotherapie
bleek het verschil in overleving nog groter te zijn.
Deze patiënten leefden zelfs 17 maanden langer
dan patiënten die alleen met hormoontherapie
werden behandeld. Echter, bij patiënten die
minder uitgebreide skeletmetastasen hadden
was er geen verschil in overleving tussen
patiënten die met docetaxel chemotherapie
en hormonale therapie waren behandeld en
patiënten die alleen met hormoontherapie waren
behandeld. Er moet dus onderscheid worden
gemaakt tussen patiënten met uitgebreide- en
minder uitgebreide uitzaaiingen om te bepalen
wie er wel en wie niet in aanmerking komen voor
de toevoeging van docetaxel chemotherapie aan
de hormoontherapie.

Daarnaast duurde het bij patiënten die met
hormoontherapie en docetaxel chemotherapie
waren behandeld langer voordat de ziekte
voortschreed en tot dat de ziekte een stadium
met verminderde gevoeligheid voor hormonen
bereikte. Bovendien werd de toevoeging van
docetaxel chemotherapie aan hormoontherapie
goed verdragen door de patiënten.
Wat betekent dit voor de patiënt?
Het vroeger behandelen van
prostaatkankerpatiënten met uitgebreide
metastasen met docetaxel chemotherapie is
zeker te rechtvaardigen. Er zijn echter nog een
paar vraagtekens, zoals hadden patiënten die
behandeld waren met zowel hormoontherapie
als docetaxel chemotherapie een betere
kwaliteit van leven dan patiënten die alleen
met hormoontherapie waren behandeld en
waar ligt nu precies de grens tussen uitgebreid
uitgezaaide prostaatkanker en niet uitgebreide
prostaatkanker. Er is op dit moment een
discussie gaande of en wanneer deze vroege
chemotherapie in de behandel richtlijn moet
worden opgenomen. DUOS maakt zich sterk
voor het spoedig mogelijk maken van deze
behandeling. Er zijn al enkele ziekenhuizen,
zoals het NKI-AvL, die besloten hebben om
de discussie niet af te wachten en patiënten
die aan de criteria voldoen te behandelen. n

Groot
verschil
in
overleving
Er zijn
nog
vraagtekens
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Sterven doe je niet alleen
Een van onze donateurs schreef ons: ‘Er wordt in Nieuws veel over
diagnose en behandeling van prostaatkanker geschreven, maar
eigenlijk niet of nauwelijks over het einde dat ons wacht, ons allemaal,
met of zonder prostaatkanker. Kunnen jullie daar eens over schrijven?’
Wim Nak

Begeleiding is
heel belangrijk

Staat je huisarts
er voor open?

De redactie van Nieuws geeft graag
gehoor aan deze oproep. Ikzelf in het
bijzonder. Want in maart van dit jaar heb
ik mogen meemaken dat binnen een week
eerst mijn alleenstaande broer en daarna
mijn vrouw stierven na palliatieve sedatie.
Beiden heb ik onderweg daar naar toe
intensief mogen begeleiden. Dus een klein
beetje ervaringsdeskundige ben ik wel.
Over wat ik daarbij meemaakte en wat
bijvoorbeeld palliatieve sedatie inhoudt wil
ik verderop graag wat meer vertellen.
KWF brochure
Maar eerst - en eigenlijk belangrijker - wil
ik jullie vertellen dat het KWF over dat
naderende einde een heel goed leesbare
brochure heeft samengesteld. Een
boekwerkje van maar liefst 52 pagina’s
dik en dus behoorlijk uitgebreid, maar
laat dat je niet afschrikken. De titel luidt
‘Kanker… als de dood dichtbij is’. De
brochure is gratis te downloaden via www.
KWF.nl. Maar voor wie niet zo thuis is op
de computer is deze brochure telefonisch
te bestellen op nummer 0800 - 022 66 22
(ook gratis).
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De brochure begint met te zeggen dat we
tegenwoordig weliswaar duidelijk opener
zijn geworden over de dood, maar dat er
ook mensen zijn, die helemaal niet over
dat soms toch beladen onderwerp willen
praten of lezen. Bijvoorbeeld uit religieuze
overwegingen. Als dat bij jou het geval
is, dan moet je de brochure maar niet
aanvragen en nu ook niet meer verder
lezen in dit artikel.

Voorbereidingen
Mijn broer en mijn vrouw wisten allebei
heel goed dat ze binnen afzienbare tijd
zouden sterven. Mijn broer aan te laat
ontdekte slokdarmkanker en mijn vrouw
aan darmkanker, die tweemaal eerder
operatief verwijderd was. De eerste keer
ogenschijnlijk met succes. Na de tweede
keer bleken er ook uitzaaiingen te zijn en
weigerde zij verder operatief ingrijpen.
Mijn vrouw en ik zijn lid geworden van
de NVVE (Nederlandse Vereniging voor
een Vrijwillig Levenseinde) vanwege de
mogelijke begeleiding en het verkrijgen
van wilsverklaringen en euthanasie
verklaringen. Het adres is te vinden
achterin de KWF brochure, evenals
adressen van andere nuttige instanties.
Mijn broer gebruikte kopietjes van dezelfde
teksten.
Aan onze huisartsen hebben wij in een
zo vroeg mogelijk stadium de getekende
en gedateerde wilsverklaring en het
euthanasieverzoek afgegeven, met
mondelinge toelichting. Ik benadruk graag
dat je dat nooit te vroeg kunt doen, ook
niet wanneer je nog kerngezond bent.
Dan wordt namelijk direct duidelijk of je
huisarts daarvoor open staat of niet. Zo
niet, dan kun je je bijv. wenden tot de
Levenseindekliniek. Maar hou dan vanwege
de grote belangstelling wel rekening met
intake wachttijden van een half jaar of
langer. Ook zou je bijv. kunnen kiezen voor
‘natuurlijk’ versterven, d.w.z. stoppen met
eten en drinken.
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Je huisarts is voor het naderende einde
belangrijker dan je behandelend specialist, want
je sterft maar zelden in het ziekenhuis. Vaker
thuis of in een alternatieve woonomgeving, zoals
het hospice. Het is een zegen als je huisarts wil
meewerken. Dat was zowel bij mijn broer als bij
mijn vrouw het geval, gelukkig.
Euthanasie-beslissing
Vervolgens schrijdt het ziekteproces voort, met
alle ups en downs vandien. Zo ook de daarop
aangepaste medische begeleiding, bedoeld om
het ziekteproces
te vertragen en
de pijn of de last
van andere nare
bijverschijnselen
te minimaliseren.
Op een gegeven
ogenblik wordt
echter toch
duidelijk, en niet
alleen voor de
artsen, dat het einde niet lang meer op zich zal
laten wachten. Dat is het moment dat de arts je
zal vragen of je euthanasie verzoek nog steeds
van kracht is.

We zijn er

wel opener over
geworden

Mijn broer antwoordde ‘ja’ op die vraag.
De huisarts moet daarna een onafhankelijk
arts mee laten beoordelen of er conform de
wet gevolg gegeven mag worden aan het
euthanasieverzoek. Meestal is dat de daarin
gespecialiseerde SCEN arts (Steun en Consultatie
bij Euthanasie in Nederland). Dat kan enkele
dagen duren voordat die gelegenheid vindt
om te komen. Toen de SCEN arts eenmaal
bij hem langskwam, toen was mijn broer
geestelijk al zodanig in de war dat hij vertelde
dat hij niet dood wilde, maar dat hij juist wilde
leven. Euthanasieverzoek afgewezen dus.
Vanzelfsprekend. Maar wel schrijnend.
Vervolgens bleek hij het wel eens met het
voorstel van de huisarts om hem dan maar in
diepe slaap te brengen. Binnen twee dagen
daarna was hij overleden. Pijnloos en
waarschijnlijk sneller dan wanneer hij
voor euthanasie had gekozen.
Achteraf gelukkig maar dus.

Aan mijn vrouw werd de keuze gelaten: of
euthanasie of palliatieve sedatie. Zij wilde niet
langer lijden, vond euthanasie toch wat te
ingrijpend, zodat zij koos voor palliatieve sedatie.
Bij haar duurde het nadat ze in diepe slaap
gebracht was ook nog een dag of twee voordat
zij overleed. Zowel mijn broer als mijn vrouw zijn
in de eigen huisomgeving gestorven. Dat vraagt
veel en intensieve begeleiding van de huisarts en
de thuiszorg. Gelukkig kan dat in ons land.
Verschil euthanasie en palliatieve sedatie
Bij euthanasie wordt de patiënt eerst met
medicijnen in slaap gebracht en krijgt vervolgens
een spierverslapper toegediend die binnen een
aantal uren de dood doet intreden. Euthanasie
mag worden toegepast wanneer er sprake is van
uitzichtloos en ondraaglijk lijden.
Palliatieve sedatie is bedoeld om het lijden te
verlichten, niet om de dood te bespoedigen.
Dood gaan, dat moet het lichaam zelf doen.
Wordt vaak toegepast als de te verwachten
resterende
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levensduur korter is dan een week
of twee terwijl er sprake is van
onbehandelbare pijn, verwardheid of
benauwdheid. Hoelang het dan duurt
tot de dood intreedt, dan kan variëren
van enkele uren tot wel anderhalve
week.
Sterven doe je niet alleen
Het is uiteraard de patiënt zelf die
sterft. Maar dat is bij kanker, dus ook
bij prostaatkanker, geen eenzaam
gebeuren. De eigen omgeving is daar
nadrukkelijk bij betrokken aangezien
het sterven zich royaal op tijd heeft
aangekondigd. Partners, kinderen,
kleinkinderen, vrienden en buren
hebben er allemaal op hun eigen manier
mee te maken. Elke stervende kan dat
op eigen manier ensceneren, zelf de
regie houden, noemde mijn vrouw dat.
Maar de omgeving maakt dat wel mee,
probeert afleiding te verzorgen, het
lijden te verlichten en helpt zo mogelijk
bij de definitieve besluitvorming.
Dit is een volmaakt ander proces dan
de plotselinge dood door bijv. een
hartinfarct of een auto ongeluk. Het
geleidelijk verlopende proces heeft
hele mooie kanten, maar voor de
omgeving zeker ook nadelen. Het is
mooi omdat je een vredig einde kunt
helpen bevorderen. Maar de samen te
dragen verantwoordelijkheid kan ook
een nadeel zijn. Niet iedereen wil dat
of is opgewassen tegen de druk die het
naderende einde met zich mee brengt.
Dergelijke aspecten krijgen volop
aandacht in de KWF brochure.
Maar tenslotte wil ik toch één aspect
noemen, dat ik nergens in deze KWF
informatie gevonden heb en waar
ook vooraf niet over is gesproken. Bij
palliatieve sedatie wordt de stervende
in diepe slaap gebracht, met zonodig
een steeds hoger wordende dosis
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medicijnen om maar te voorkomen dat
de patiënt pijn zou lijden of alsnog tot
‘het leven’ terug zou keren. Zelf heb
ik het als merkwaardig pijnlijk ervaren
dat mijn vrouw dan in praktische zin
dood ligt, de geest werkt niet meer,
communicatie is feitelijk niet meer
mogelijk (hoewel sommige hulpverleners
menen dat ze in die toestand nog wel
iets horen kan), maar het lichaam is er
nog wel, ze is nog niet echt dood.
Je hebt dan al wel afscheid genomen
van de levende vrouw, maar moet een
niet van tevoren bekende tijd wachten
tot de uitvaartverzorger kan gaan
regelen dat je je dierbare ook fysiek
moet missen. Soms kan dat relatief lang
duren, anderhalve week komt wel voor.
Al die tijd leven de nabestaanden - na
al afscheid genomen te hebben - in
een wat vreemde toestand terwijl de
stervende nog niet echt dood is. Vreemd
pijnlijk vond ik dat. En dat nare gevoel
had ik niet voorzien, ondanks dat ik toch
goed op de hoogte was van de gang
van zaken. Jullie zijn daar nu wel voor
gewaarschuwd.
Tenslotte herhaal ik graag mijn
dringend advies om – wanneer je
meer van het onderwerp
‘naderende dood’ wilt weten –
toch beslist de reeds
genoemde KWF brochure
op te vragen. n

Mensen die naar aanleiding van dit verhaal meer
van mij willen weten, die mogen mij mailen
op het adres wimans@ziggo.nl of bellen op
telefoonnummer 0251 228 223.
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Vrijwilliger
van het
eerste uur

MARTIN
DEN UIJL
Martin den Uijl, heeft veel
contacten overgehouden

Martin den Uijl was er al bij toen in
oktober 1997 de Stichting Contactgroep
Prostaatkanker (SCP), de voorloper van
onze ProstaatKankerStichting.nl, werd
opgericht. Nu dus al bijna 17 jaar vrijwilliger. Frank de Vries en Wim Nak zochten
hem thuis op in Krimpen aan den IJssel.
In april 1997 is bij Martin zijn prostaat verwijderd.
Hij was toen 59 jaar. Dat is goed gelukt, zonder
vervelende bijverschijnselen. ‘Nooit ook maar
één druppeltje gelekt’, zoals hij zelf zegt.
Sindsdien heeft hij in al die jaren heel veel
bijgedragen aan de rol van onze stichting tijdens
voorlichtingsbijeenkomsten. Hij is daar een
grote animator van geweest. ‘Tegenwoordig
is mijn taak op dat soort bijeenkomsten, naast
het promoten van PKS, ook om te showen’ zegt
Martin. Op onze vraag wat hij daarmee bedoelt
zegt hij: ‘Nou, laten zien dat je ook 17 jaar na je
operatie nog een prima leven kunt hebben !’.
Vitaal
Het is overigens niet alleen maar halleluja bij
Martin. Sinds twee jaar is hij weduwnaar. Vorig

jaar doorleefde hij een slechte tijd, een dipje.
Vijf jaar geleden kreeg hij zijn tweede hartinfarct
en afgelopen winter moest hij nog gedotterd
worden. Toch zit er een buitengewoon vitaal
ogende en gemakkelijk pratende 76 jarige
prostaatkankerpatiënt tegenover ons als wij met
hem aan de koffie zitten. Met veel enthousiasme
voor onze stichting. Hij dringt er bij ons
meermalen op aan om toch vooral te vermelden
dat hij zo blij en dankbaar is met de steun en
aandacht die hij heeft gekregen vanuit het
bestuur en van collega
vrijwilligers tijdens
de ziektejaren van
zijn vrouw en na haar
overlijden.
Ook voelt hij zich
door PKS en met name
door het team van
PKS-vrijwilligers uit ZuidHolland en Zeeland,
heel fijn geholpen om uit zijn dipje van vorig jaar
te komen. Daar is hij zeer erkentelijk voor.

76 jaar en

buitengewoon
vitaal

Martin heeft, tot een paar jaar geleden, ook thuis
de opslag verzorgd van alle folders, boekjes,
tassen en andere materialen die gebruikt werden
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Martin den Uijl
onze top verkoper!
bij onze voorlichting. Soms kreeg hij dan
wel eens een hele flinke voorraad binnen.
De volgende dag zei hij dan: ‘ik heb niet
best geslapen, moest in het schuurtje
liggen, alle andere plekken in huis liggen
vol met dozen van de (toen nog) SCP’.
Hij heeft in de beginjaren het hele land
doorgereisd om samen met andere
vrijwilligers voorlichtingsavonden te
houden en zichzelf nuttig te maken voor
zoveel mogelijk lotgenoten. Er waren toen
nog nauwelijks regiovertegenwoordigers.
Hij moest heel veel zelf doen en regelen.
Geen enkel bezwaar voor hem, hij deed
het met liefde en veel animo.
‘De tas met folders e.d. moet je bij
ontvangst van bezoekers ook niet zo
maar overhandigen’, zegt hij.
‘Nee, die moet je aanbieden. Met een
verhaal erbij van wat er allemaal wel aan
nuttige informatie in zit. En de pen eruit
laten. Want dan kun je zeggen dat er ook
een aanmeldingsformulier in zit. Dat kunt
u invullen, zeg je dan, want als u geen pen
bij u heeft, hier krijgt u er een van mij, van
de ProstaatKankerStichting. Dan kunt u
hem zeker invullen’.
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Humor en zelfspot
Zo is Martin altijd in de weer. Hij zorgt
er zelf wel voor dat de bezoekers van de
voorlichtingsbijeenkomsten met hem aan
de praat raken. Met veel vriendelijkheid,
humor en ook zelfspot, maar vooral met
proactieve aandacht voor de lotgenoot
of diens partner die op dat moment met
hem praat. Martin is in zijn werkzame
leven, als chauffeur voor bedrijven en
gemeenten, nooit echt een typische
verkoper geweest, maar hij kan verkopen
als de beste. Al 17 jaar verkoopt hij de
ProstaatKankerStichting aan iedereen die
daar baat bij zou kunnen hebben.
En dat lukt hem uitstekend. Hij heeft veel
bijgedragen aan de landelijke bekendheid
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van onze stichting. In de loop der jaren
heeft hij ook heel wat collega vrijwilligers
op weg geholpen, hen ingewerkt, hen
met raad en daad bijgestaan en vooral
ook voorgedaan hoe hij gewend was dat
werk te doen. Tegenwoordig hebben we
daar trainingen voor, maar hij was en is
nog steeds in zijn eentje een uitmuntend
coach en leraar. Soms zagen mensen hem
al voor de tweede of derde keer op zo’n
bijeenkomst en zeiden dan wel eens tegen
hem: ‘Ben je er nu alweer!?’. Waarop
Martin antwoordde: ‘Ja, ik mag nergens
anders komen...!’.
Wat vindt Martin het leukste aan zijn
vrijwilligerswerk ? Hij zegt: ‘Het veel
mensen bij elkaar trommelen en ze dan
moed inspreken in een zo vol mogelijke
zaal. Je houdt er ook
heel veel hartelijke
contacten aan over.’ Hij
realiseert zich heel goed
dat de tijden veranderd
zijn. PKS is nu veel
groter. Een kleine 100
vrijwilligers doen nu wat
vroeger met een paar
man moest gebeuren.
In elke regio wordt
nu gewerkt met een
team van vrijwilligers.
‘De kracht van zo’n team is dan ook
gelegen in het elkaar aanvullen, in het
elkaar opvangen waar nodig en het elkaar
stimuleren’, zo zegt Martin.

Zoveel

mogelijk
mensen
moed

inspreken

Wij hopen dat Martin nog vele jaren zijn
heilzame werk voor onze stichting zal
kunnen voortzetten. Mogelijk put iemand
van onze lezers inspiratie uit dit relaas om
ook vrijwilliger te worden. Meld je dan bij
Frank de Vries, die je dan zonder dwang
of verplichting vrijblijvend zal vertellen
wat vrijwilligerswerk bij PKS inhoudt. n

Eddy Smolders tijdens de open dag van het
Toon Hermans huis in Hoogeveen

Om iets meer te weten te komen over de relatie
tussen onze ProstaatKankerStichting.nl (PKS) en
de diverse inloophuizen heb ik eens een praatje
gemaakt met Eddy Smolders. Eddy is de man
die zijn best doet om de inloophuizen in Groningen en Drenthe te benutten voor PKS en onze
(potentiële) donateurs.

Wim Nak

INLOOPHUIZEN
wat kunnen wij ermee?

Hij is sinds 2010 prostaatkanker patiënt,
onderging hormoonbehandeling en bestraling
en bezocht samen met zijn vrouw regelmatig
het inloophuis te Ommen. Dat heet - wel
bijzonder - het Vechtgenotenhuis. Hij woont in
Hoogeveen. Daar is op 10 oktober 2011 het
Toon Hermans huis opgericht. Omdat Eddy
al eerder als vrijwilliger had meegewerkt aan
voorlichtingsavonden in diverse ziekenhuizen,
is hij van aanvang af betrokken geweest bij het
nieuwe inloophuis in zijn eigen woonplaats. Hij
kan er met animo over vertellen. Inmiddels is hij
regiobestuurder inloophuizen en doet zijn best
ook andere inloophuizen te benaderen. Zoals in
eerste instantie in Emmen en Musselkanaal en
vervolgens in de rest van de regio.
Wat is het nut van inloophuizen?
Eddy vertelt: ‘In wezen moet je het inloophuis
zien als een verlengstuk van het ziekenhuis.
Want de verse prostaatkanker patiënt maakt eerst
kennis met zijn ziekenhuis. Daar wordt hij ook

behandeld. En dan komt na enkele maanden het
moment dat hij in het ziekenhuis pas over een
half jaar hoeft terug te komen. Fijn dat dit punt
bereikt is, maar menig lotgenoot zit dan nog met
een bak ellende. Het plassen en ontlasten gaat
niet goed, je plas ophouden ook niet. De seks
staat noodgedwongen op een onaangenaam laag
pitje en ga zo maar door. Maar in die fase heb je
vaak niet zoveel meer aan je ziekenhuis. Juist dan
is het van belang om met lotgenoten ervaringen
uit te kunnen wisselen. Dat kan natuurlijk via
de lotgenotentelefoon. Maar voor wie echt
persoonlijk contact wenst zijn er ondermeer de
voorlichtingsavonden in de ziekenhuizen en ook
de inloophuizen. Maar…..een goed bezochte
voorlichtingsavond met bijv. 96 deelnemers, is dat
nu een goede plek om je seksuele problemen of
problemen met het plassen te bespreken? Nee
natuurlijk niet. Dat kan veel beter in kleinere kring
in het inloophuis, waar het ook goed mogelijk is
om één op één gesprekken te voeren, waar je
misschien wèl wat aan hebt.’
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Patiënten bepalen
zelf wat voor hun
geregeld wordt

Vrouwen
communiceren nu
eenmaal
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Hoe werken inloophuizen ?
Inloophuizen werken zelfstandig.
Zij bepalen zelf hun programma. Of
prostaatkanker daar aandacht krijgt, naast
alle andere vormen van kanker, dat hangt
af van hoe dat ingevuld kan worden en
wie dat doet. PKS kan bij inloophuizen een
belangrijke functie vervullen, maar ook
de patiënten zelf bepalen of er wat voor
hen wordt geregeld. Immers, de ervaring
binnen de inloophuizen leert dat mannen
zich vaak slecht kunnen uiten, ze zeggen
er geen behoefte aan te hebben om met
lotgenoten te praten, maar ondertussen
blijken ze wel met vragen te zitten… Bij
vrouwen ligt dat heel anders, die uiten
zich gemakkelijker en kunnen ‘praten en
breien’ tegelijkertijd, zodat bijv. cursussen
zoals schilderen, tekenen, etc. een prima
basis zijn voor onderling contact waarbij
de kanker en de gevolgen daarvan zeker
ook besproken worden. Ik zie mannen nog
niet zo snel samen bijv. biljarten en dan
tevens over hun prostaatkanker problemen
praten. En, waar mannen zelf niet willen,
daar zullen inloophuizen niets bieden. Het
is aan PKS om die vicieuze cirkel te helpen
doorbreken.
Hoe stimuleer je inloophuizen iets met
prostaatkanker te doen?
Daarover zegt Eddy: ‘Je kunt bijv.
samen met de leiding van het
inloophuis inloopmiddagen organiseren
met gegarandeerd een of meer
ervaringsdeskundigen uit PKS aanwezig.
Of samen een lezing organiseren, waarna
men elkaar informeel kan ontmoeten. Zo
heeft Harm Kuipers al meerdere malen
voordrachten gehouden. Mede door
zijn naamsbekendheid was er dan een
stevige opkomst en hij oogstte met zijn
voordrachten telkens veel waardering.
Maar het belangrijkste is: zie een min of
meer continu hoog aantal belangstellenden
voor de aan prostaatkanker gewijde
bijeenkomsten te bewerkstelligen.
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Ook de ziekenhuizen kunnen daar een
actieve rol in vervullen. Er komen elke
maand wel 1.000 nieuwe prostaatkanker
patiënten bij. Die worden in het ziekenhuis
behandeld. Okay. Maar daarna is nazorg
vereist. De zorgverzekeraars zullen de
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kosten van die nazorg niet altijd aan
het ziekenhuis vergoeden. Dus wat is er
eigenlijk eenvoudiger dan het ziekenhuis
al die patiënten te laten wijzen op het
bestaan van de inloophuizen. Daar kan
de patiënt vervolgens heel laagdrempelig
vinden wat hem helpt in moeilijke
tijden. Daar in het inloophuis kunnen de
gevoelskwesties die vaak nog spelen onder
vier ogen voldoende aandacht krijgen en
mogelijk opgelost worden.’
Kunnen we vanuit PKS meer doen?
Jawel. Nu benaderen we alle inloophuizen.
We kunnen ook de ziekenhuizen gaan
vertellen dat ze hun patiënten op het
bestaan van de inloophuizen moeten
gaan wijzen.
Maar we kunnen ook onze donateurs
vragen om actief mee te werken aan het
inschakelen van inloophuizen.
Dus: ga eens langs bij het inloophuis
in jouw omgeving. Laat je neus er eens
zien en vraag of ze al wat doen voor
onze lotgenoten. Zo ja, wat dan? Zo nee,
bied eens aan om bij een te organiseren
prostaatkanker middag present te zijn om
ervaringen te delen.
Wat we ook nog kunnen doen, dat is onze
vrouwen inschakelen. Bij deze roep ik
alle partners die dit artikel lezen op om
desnoods zonder hun echtgenoot zelf eens
een inloophuis te benaderen. Vrouwen
communiceren nu eenmaal gemakkelijker.
Bovendien doen ze dat dan niet alleen
voor hun man, de patiënt, maar meer nog
voor henzelf. Want waar prostaatkanker
in huis is, daar is vaak de vrouw ook
patiënt. Zij lijdt evenzeer onder de soms
optredende problemen en het eventuele
seksueel onvermogen van haar man.
Werkelijk al onze donateurs en hun
partners kunnen helpen om de
inloophuizen actiever in te schakelen.
En al heb je daar zelf als donateur
misschien niet zoveel (meer) aan, je kunt
wel die 1.000 nieuwe patiënten die er elke
maand bij komen een handreiking bieden,
opdat zij het gemakkelijker zullen krijgen
dan jij het hebt gehad.
Een nobel streven toch? Nu alleen nog
even doen ook! n
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die direct
of indirect
met
kanker
te maken
hebben,
terecht
kunnen
voor
diverse
vormen
van ondersteuning.
Kijk voor
verdere
informatie
op de
website
van het
betreffende
inloophuis.

GESPECIALISEERDE
PSYCHOSOCIALE
ONDERSTEUNING:
Abcoude, Therapeutisch Centrum
Les Vaux. Gein Noord 37
(0294) 284482
Katwoude, Huis aan het Water.
Hoogedijk 7A/7B
(0299) 742790
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 Huis.
Rijksstraatweg 363a,
(050) 4062400
De Vruchtenburg,
psycho-oncol. centrum.
Delft, Ezelsveldlaan 108,
(071) 3616260
Leiden, Oude Vest 17,
(071) 3616260
Rotterdam, Straatweg 171,
(010) 2859594
Kerkrade, Polikliniek
Psychosociale Oncologie.
Wijngracht 45, (045) 5766490
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
Apeldoorn, Stichting ‘k Leef
Vosselmanstraat 4, (055) 5762676
Arnhem, Toon Hermanshuis.
Eusebiusbuitensingel 34,
06-14211964.
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.
Zijde 11a, 06-13611988
Breda, de Honingraad.
J.W. Frisolaan 100, (076) 5655291
Delft, Debora.
A. v.d. Leeuwlaan 9, (015) 2572767

Den Haag, Haaglanden.
Mexicosingel 52, (070) 3080654
Den Helder, Inloophuis.
Marsdiepstraat 621a,
(0223) 747041
Doetinchem, Oude IJssel.
Plantenstraat 2, (0314) 330181
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 13, (0341) 745035
Heerlen, Toon Hermanshuis
Parkstad. Wilhelminaplein 24,
(045) 5427788
Helmond, Inloophuis de Cirkel.
Piet Heinstraat 59, (0492) 347904
Hengelo (O), Het Nije Huis.
Beursstraat 9, (074) 2772772
’s Hertogenbosch, Vicki Brown
Huis. Hinthammereinde 72-74,
(073) 6148550
Hilversum, Viore.
Oostereind 115, (035) 6853532
Hoogeveen, Toon Hermanshuis.
Hoofdstraat 1, (0528) 820236
Hoogvliet, Inloophuis Hoogvliet.
Kruisnetlaan 200, 06-28645315
Hoorn, 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, 06-24988565
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 Thuis.
Gouw 1, (0299) 406094
06-52321492
Roosendaal, De Rose-Linde.
Langdonk 5, 06-23296161
Rotterdam, Loc. Roparun.
Weimansweg 70-72, (010) 2152855
De Boei. Vlietlaan 26, 06-19449213
De Boei. Abtsweg 2-4, 010-2263991
Laurens Cadenza,
Oosterhagen 239, (010) 7535800
Santpoort, Kennemerland.
Wulverderlaan 51, (023) 8885367
Schalkhaar, Kenniscentrum
Oncologie. Kon. Wilhelminalaan 13,
(0570) 608600
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,
(011) 5618915
Tilburg, Inloophuis Midden
Brabant. Wilhelminapark 29,
(013) 7851681
Utrecht, Inloophuis Cabane.
Hof van Transwijk 2, (030) 2803738
Venlo, Toon Hermanshuis.
Nieuwstraat 41a, (077) 3211433
Vlissingen, 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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Seks is een belangrijk onderdeel

van mijn leven

Toen ik als half zestiger werd geconfronteerd met
prostaatkanker dacht ik dat mijn leven op z’n kop
stond. Direct na de diagnose wilde ik maar één ding,
eruit met die prostaat en tegelijker tijd die kanker.

Later, na mijn
operatie, ging ik
denken hoe nu
verder, eerst maar
werken aan mijn
verdere herstel en
conditie, daarna
aan de gevolgen
ervan. Na zo’n
vreselijke ziekte
als prostaatkanker
wilde ik me vooral
zo veel mogelijk
weer DE man
voelen zoals voor
de operatie. Dat
lukte mij aardig
maar na verloop
van tijd gaan de
gevolgen van de
prostaatkanker
toch ook een belangrijke rol spelen in de
relatie. Op de duur wordt het seksuele,
zeker voor beide, een groot gemis.

De Urecta pomp met toebehoren

Het seksuele
werd voor beiden
een gemis
Voor eventuele verdere
informatie is de naam
van de auteur bekend
bij de redactie.
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Je gaat op zoek naar de bestaande
mogelijkheden die er op dat moment
zijn. En dan zoek je ook naar informatie
op het internet. Kan belangrijk zijn. Daar
ik niets heb met pillen en prikken (ik
moet al genoeg chemische middelen
slikken i.v.m. mijn hart) heb ik gezocht in
een andere richting. Zo ben ik, achteraf
gelukkig, op de vacuümpomp van www.
urecta.com terecht gekomen. ‘Het is een
zeer eenvoudige goede vacuümpomp,
heel makkelijk te bedienen en zonder veel
rompslomp’ was mij verteld.
Nuttig hulpapparaat
Toen wij deze Urecta vacuümpomp hadden
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aangeschaft ben ik eerst alleen gaan
experimenteren en inderdaad perfect.
Ik stond er werkelijk verbaasd van wat dit
apparaat teweeg bracht in mijn seksuele
leven.
Natuurlijk is en blijft het een hulpmiddel en
het zorgt alleen maar voor een natuurlijke
manier van bloed aanzuigen (verplaatsen),
wat belangrijk is voor de erectie. Ook nu
- na een gebruik van 4 1/2 jaar - werkt het
nog steeds perfect en zijn wij er nog steeds
heel erg mee in onze nopjes.
Hou er wel altijd rekening mee dat het
nooit meer wordt wat het is geweest
(droog) en probeer er samen tevreden mee
te zijn, alles is beter dan niets.
De kosten zijn bijna nihil, het enige wat
met regelmaat moet worden aangeschaft
is een tube K-Y glijmiddel om het geheel
vacuüm te kunnen krijgen. Die kosten zijn
een heel logisch gevolg van het plezier
dat je ermee beleeft. Hoe meer plezier
je beiden van de pomp hebt, hoe meer
glijmiddel je nodig hebt, maar die kosten
vormen geenszins een belemmering.
Prostaatkanker en daardoor impotentie,
dat kan iedereen overkomen en daarom
heb ik er geen problemen mee om er
openhartig over te praten. Het blijft echter
wel een probleem dat maar al te vaak in
de taboesfeer zit. Ik hoop dat ik met deze
bijdrage mijn lotgenoten kan helpen het
onderwerp meer bespreekbaar te maken.
Ik vind ook dat iedere lotgenoot moet
weten dat er een heel goed hulpmiddel
bestaat. En wat eenieder met deze
informatie doet, dat is zijn (of haar)
eigen keuze. n

Hoe denken
urologen over
de robot?
In het vorige nummer van ‘NIEUWS’ (juni 2014) heeft de
redactie een artikel geplaatst van Bard van de Weijer uit

Er zijn
positieve
factoren voor
inschakeling
robot

de Volkskrant van 15 mei 2014 naar aanleiding van de
promotie van de chirurg Jeroen Heemskerk met als titel:
‘De Robotchirurg moet nog een en ander leren’
Chris Laarakker

In het kader van wederhoor heeft PKS aan
5 urologen die prostaatverwijdering uitvoeren
met behulp van de ‘da Vinci robot’ commentaar
gevraagd op het artikel en het proefschrift. Deze
urologen voeren deze ingreep rond de 100
keer (of meer)per jaar uit en kunnen dus als zeer
ervaren worden bestempeld. Zij verwijzen ons
naar een artikel dat in het tijdschrift voor urologie
is geplaatst en hun mening prima verwoordt.

laparoscopie. Uit de hoek van de urologen is het
moeilijk een conclusie te trekken. Urologen die
een robot hebben zijn enthousiast en die hem
(nog) niet hebben vinden het niet nodig. Niet
gemakkelijk dus voor een patiënt om te kiezen.
Voor het objectief meten van resultaten als
incontinentie, impotentie, schone snijvlakken en
recidive zijn goede indicatoren nodig en daar zit
helaas nog steeds een probleem.

Dit nogal uitvoerige artikel is te vinden op onze
website. Het is geschreven voor vakgenoten
en dientengevolge mogelijk soms wat te
vaktechnisch voor de leek, maar wij willen het
onze lezers niet onthouden.

In ons lotgenotencontact vertellen wij de mensen
dat er meer zaken van invloed zijn op het
eindresultaat dan alleen de operatiemethode,
zoals de locatie van de tumor, vroegere
ontstekingen, verklevingen in en rond de
prostaat etc. De diagnostiek van de locatie en
agressiviteit van de tumor is nog steeds een
zorgenkindje.

Ook PKS heeft een mening over de radicale
prostatectomie met behulp van de Da Vinci
Robot. Zie onze conclusie, die onderaan staat.
Een radicale prostatectomie is een moeilijke
ingreep. Om de prostaat met de gehele tumor
te verwijderen en daarbij zo min mogelijk schade
te veroorzaken aan zenuwen die voor erecties
nodig zijn, en ook de kans op incontinentie zo
klein mogelijk te houden, is veel ervaring en
vakmanschap nodig.
Dit geldt echter ook voor de traditionele open
operatie alsook voor de traditionele

De leercurve voor de robotoperatie is hoog en
dat betekent dat je als chirurg veel ingrepen
moet hebben gedaan om ervaren te zijn.
Aantallen zijn daarbij moeilijk te noemen.
Hoe groot was de ervaring met open of
laparoscopische operaties voordat je de robot
ging gebruiken? Dat wil zeggen: ‘Was je al
thuis in het operatiegebied?’ Ook talent is een
belangrijke factor. Toch zijn er wel een paar
factoren te noemen die voor inschakeling van de
robot pleiten.
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Een gedeelte van het door de urologen
genoemde artikel is hierbij afgedrukt.
‘ROBOT ASSISTED LAPAROSCOPIC SURGERY’
De belasting voor de uroloog
is beduidend lager en hij
zal fitter zijn aan het einde
van de operatie hetgeen de
concentratie bevordert.
De robot heeft bijgedragen
aan een eerste aanzet
tot centralisatie van
prostaatoperaties, mogelijk
ongewild.
Dr. H.G. (Henk) van der
Poel, uroloog Antoni van
Leeuwenhoek

Drs. O. Sjoerd Klaver,
uroloog Maasstad
Ziekenhuis

Onze PKS conclusie:
Mits er voldoende ervaring
met de Da Vinci robot is
zijn er voor de patiënt geen
nadelen om de prostaat te
laten verwijderen met de
hulp van deze robot. Die
ervaring met de robot kan
ook zijn opgedaan bij andere
operaties. Robot technologie
is niet meer weg te denken
en een onomkeerbare
beweging bij operaties.

Het is voor
de patiënt
moeilijk kiezen

dr. A.N. Vis,
uroloog VUmc
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Bij het aantal in Nederland
aanwezige robots (ongeveer 20) kun je vraagtekens
plaatsen, maar het
zicht hierop voor PKS
is vertroebeld omdat
ziekenhuizen aangeven
de robot ook voor diverse
andere ingrepen te
gebruiken. n

1.	Dr. André N. Vis uroloog VU universitair medisch
centrum, associate editor Tijdschrift voor
Urologie/urograaf,
2.	Drs. O. Sjoerd Klaver uroloog Maasstad
ziekenhuis Rotterdam
3.	Dr. Henk G. van der Poel uroloog AVL/NKI,
editor Tijdschrift voor Urologie/urograaf
Er zijn niet veel proefschriften die zo veel ophef
hebben veroorzaakt in urologisch Nederland als
dat van Jeroen Heemskerk, als chirurg verbonden
aan het Laurentius ziekenhuis in Roermond. Niet
direct vanwege de wetenschappelijk inhoud, als wel
vanwege de aandacht die het kreeg in de lekenpers.
In zowel plaatselijke universitaire bladen, als in
landelijke dagkranten als het NRC Handelsblad
kreeg het proefschrift veel aandacht. Ook werd er
een uitzending van EenVandaag aan besteed op
vrijdag 30 mei 2014. En zoals vaak is de lekenpers
in haar wetenschappelijke bewoording enerzijds
generaliserend, aan de andere kant emotioneel
en selectief. Het proefschrift is echter meer
genuanceerd dan de lekenpers doet geloven.
Wat staat er nu eigenlijk in dit proefschrift?
Ten eerste zijn er twee dingen die direct opvallen
aan het proefschrift en de artikelen die hierin zijn
gepubliceerd. De opgenomen artikelen stammen
uit 2009 of daarvoor, met andere woorden, zijn
5 jaar en soms meer dan 10 jaar oud. In sommige
universiteiten kan een wetenschappelijk artikel
verjaren, waarbij per universiteit verschillende
verjaringstermijnen worden gehanteerd. Daarnaast
kan men zich afvragen of de resultaten in een zo
snel, ook wetenschappelijk, zich ontwikkelend
gebied als de laparoscopie en de robotchirurgie
nog wel valide en up-to-date zijn.
Ten tweede, in het proefschrift worden geen
direct urologische resultaten beschreven die
op conventioneel laparoscopische of robot
geassisteerde laparoscopische ingrepen betrekking
hebben. Het proefschrift beschrijft algemeen
chirurgische indicaties.
Het volledige artikel vindt op onze website:
www.prostaatkankerstichting.nl/Magazine/
NieuwsMagazines/NieuwsNr12
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Ervaringen
uitwisselen
tijdens
een drankje

Recente voorlichtingsbijeenkomsten
in drie inloophuizen

Utrecht Cabane

In het tweede kwartaal 2014 heeft ProstaatKankerStichting.nl (PKS) in 3 inloophuizen voorlichtingsbijeenkomsten over prostaatkanker gehouden. Dat was een
zeer geslaagde noviteit. Er kwam aardig wat belangstelling en er vonden buitengewoon openhartige discussies plaats. Hieronder volgen enkele korte verslagen
zoals deze bij voorkeur door de inloophuizen zelf zijn opgesteld.

Utrecht Cabane
Felix Metselaar (PKS)

Cabane (voorheen Inloophuis Utrecht) is in
maart 2013 geopend op een nieuwe locatie
en onder een nieuwe naam.
Vanaf 13 maart 2014 vindt in Cabane elke 2e
donderdag van de maand van 16.00 - 18.00 uur
het Mannencafé plaats (met uitzondering van
de maanden juli en augustus) waarbij ervaringen
uitgewisseld worden rondom prostaatkanker.
Het Mannencafé is een gezamenlijk initiatief van
PKS en Cabane. Voorheen werd het inloophuis
nagenoeg uitsluitend bezocht door vrouwen. Met
het Mannencafé worden er nu ook veel mannen
binnengehaald. PKS vormt vanzelfsprekend een
belangrijke doelgroep voor het Mannencafé.

In een informele setting, in de gezellige huiskamer van
Cabane, kunnen bij een drankje ervaringen worden
uitgewisseld rondom prostaatkanker en andere zaken.
Vragen als: ‘Ik heb prostaatkanker, wat nu? Wat komt
er allemaal op me af? Wat betekent het voor mijn
omgeving?’ kunnen allemaal worden besproken.
Als begeleiders van het gesprek en als ervaringsdeskundigen en lotgenoten zijn aanwezig:
Anko Schreuder, Jan Bartels en Felix Metselaar
namens PKS, Bea Stappershoef namens Cabane en
oncologieverpleegkundige Careyn. Chris Laarakker,
coördinator lotgenotencontact PKS is op de
achtergrond aanwezig als deskundige. n
Op donderdag 9 oktober heeft de inloopmiddag
als thema ‘incontinentie’.

25

Bijzondere
gesprekken
tussen gasten
en ervaringsdeskundigen

Openhartigheid leidt tot openheid

Lelystad Passie

voor (ex) kanker patiënten en hun naasten
Klasien v Olst (coördinator)

Donderdagavond 1 mei heeft Chris Laarakker,
bestuurslid en ervaringsdeskundige van PKS een
prachtige avond begeleid in inloophuis Passie.
Door zeer openhartig over zijn eigen ervaring te
vertellen over prostaatkanker ontstond er al snel
openheid onder de aanwezigen en lotgenoten.
Ieder kon zijn verhaal delen wanneer hij dat wilde
en vragen stellen aan elkaar en vooral ook aan
Chris. Hij is ervaringsdeskundige op het gebied
van prostaatkanker en heeft regelmatig contacten
met specialisten over alles wat met prostaatkanker
te maken heeft.
Echter, voor vragen over je persoonlijke
behandeling altijd bij je eigen specialist
te rade gaan.
Vele onderwerpen kwamen aan de orde, over
chemo behandelingen, bestraling, incontinentie en
intimiteit. Wat heeft dit voor impact op je persoon
en op je partner. Na zo’n avond blijkt toch weer
hoe belangrijk dit ook voor mannen is om hun
ervaringen te kunnen delen met lotgenoten.
In het najaar zullen wij zeker Chris weer uitnodigen
voor een lotgenotencontactavond.
Hartelijk dank namens Inloophuis Passie aan
Chris Laarakker en Will P.J. Jansen van PKS.
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Voor algemene informatie over inloophuizen in
Nederland en locaties www.IPSO.nl of ga naar
www.inloophuis-passie.nl Lelystad. n
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Zeewolde
Toon
Hermanshuis
Ellis Steutel en Gracia Bets (coördinatoren)

Op 22 mei jl. heeft het Toon Hermanshuis
Zeewolde een voorlichtingsavond georganiseerd
voor haar gasten. Deze avond werd op een
bijzonder prettige manier ingevuld door
Will Jansen en Chris Laarakker.
Onze ervaring is dat mannen maar lastig de weg
naar ons inloophuis kunnen vinden. Echter op
deze avond was onze huiskamer goed gevuld met
mannen en ook echtparen.
Door de heldere en openhartige inleiding van Will
en Chris voelde men zich vrij om (intieme) vragen
te stellen en er ontstonden bijzondere gesprekken
tussen gasten die alleen voor info kwamen en de
aanwezige ervaringsdeskundigen.
Tevens was er een verpleegkundige van de
afdeling urologie van het St. Jansdal aanwezig, die
een aantal gasten persoonlijk kende vanwege de
behandelingen die zij ondergaan hebben.
Het was een heel goede informatieve avond en wij
zijn zeker van plan om dit eens per jaar of anderhalf
jaar te organiseren. Er is kennelijk behoefte aan
goede voorlichting in een veilige en besloten
omgeving. n
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Gratis voor nieuwe donateurs

Het Prostaatkanker Logboek

STEUN ONS EN WORD DONATEUR

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

Naam

Voorletters

Adres

Postc. + plaats

Telefoonnummer

m/v*

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

E-mailadres

Geboortedatum

Beroep

Van ProstaatKankerStichting.nl gehoord via
Meldt zich aan als lotgenoot/donateur, waarvoor een jaarlijkse vrijwillige bijdrage geldt
van minimaal € 25,=. Graag de bijdrage overmaken op rekening NL90INGB0006206109
t.n.v. ProstaatKankerStichting.nl te Utrecht.
Ondergetekende verleent hierbij éénmalige machtiging om van zijn/haar rekeningnummer

een bedrag van

schrijven.
Datum: 				Handtekening

EENMALIGE AUTOMATISCHE
AFSCHRIJVING

(minimaal € 25,00) af te

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

Rechts Gerard Kemers,
links Chris Laarakker

Afscheid

GERARD
KEMERS
Gerard Kemers verzorgt al ruim 8 jaar
telefoondienst op onze 0800-lotgenotenlijn. Hij moet daar nu mee stoppen
om gezondheidsredenen.
Gelukkig blijft Gerard nog wel beschikbaar voor lotgenoten die op de 0800-lijn willen praten
met iemand die hormoontherapie ondergaat en inmiddels resistent is voor deze therapie.
Tijdens het lotgenotenoverleg van 28 juli jl. ontvangt Gerard uit handen van de coördinator van
het lotgenotencontact een waardebon. Ook voor echtgenote Toos was er een bon voor bloemen.
Zij heeft immers Gerard vele uren moeten missen wanneer hij weer telefoondienst had. n

GERARD, GEWELDIG BEDANKT VOOR WAT JE AL DIE JAREN
VOOR HEEL VEEL LOTGENOTEN HEBT BETEKEND.

STEUN ONS EN WORD
DONATEUR

Postzegel niet
nodig

Met de steun van donateurs
kan ProstaatKankerStichting.nl
zich nóg beter inzetten voor de
belangen van prostaatkankerpatiënten.
Voor een minimale bijdrage van
€ 25,00 per jaar word je donateur van de stichting en krijg je
het Prostaatkankerlogboek als
een welkomstgeschenk.
Vul de bon in en stuur deze op
(postzegel niet nodig).
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Antwoordnummer 4171
3500VB UTRECHT

Bang
voor
kanker
Hoe kun je helpen?

Mannen
je sluipmoordenaar heet
testosteron
Auteur: Christian Oerlemans

Auteur: Goedele Van Edom

Kanker wordt steeds meer een chronische,
behandelbare ziekte. Toch is het nog altijd
de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse
samenleving. Daardoor klinkt de diagnose
nog vaak als een doodvonnis. De angst
die mensen daarbij ervaren, moeten ze
gedeeltelijk alleen doorstaan.De naaste
omgeving speelt een belangrijke rol in het
hanteerbaar maken van angst.
Door de manier waarop iemand op angst
reageert, kan de verwerking ervan worden
bevorderd of belemmerd. Dat laatste gebeurt
nog geregeld, omdat veel mensen niet weten
hoe ze adequaat met dergelijke gevoelens
kunnen omgaan. Bang voor kanker stelt een
dertigtal concrete strategieën voor om mensen
met kanker te helpen bij het verlichten van
angst en zo hun levenskwaliteit te bevorderen.
Het is vooral gericht op zorgverleners, maar
is ook een praktische gids voor mensen met
kanker zelf en hun familie en vrienden. n
ISBN: 978 94 014 1703 7
Prijs: 24,99 euro

Prostaatkanker wordt
nogal eens afgedaan
als een vervelende
oudemannenkwaal,
nauwelijks een echte ziekte maar meer een
ouderdomsverschijnsel bij mannen. Waarschijnlijk
komt dit omdat de mannen bij wie de ziekte
gediagnosticeerd wordt er wat besmuikt over
doen. Daar praat je liever niet over.
Toen de schrijver van dit boekje met de ziekte
– die wel degelijk dodelijk kan zijn – werd
geconfronteerd en er nogal openlijk over sprak in
zijn relatiekring, bleek hem dat hij niet de enige
was. Prostaatkanker kwam verrassend veel voor
onder zijn vrienden. En de meesten waren blij,
of beter gezegd opgelucht dat hij het onderwerp
openbrak. Onder grootdoenerij, sterke praat
en manhaftige humor bleek veel angst schuil te
gaan. Goed om er eens met iemand gewoon
over te kunnen spreken, over je twijfels, je
onzekerheden, je geworstel met
de behandelingen.
Hoewel gebaseerd op eigen ervaringen
als kankerpatiënt, met een mix van goede
informatie, laconieke humor en persoonlijke
details, is dit verhaal toch de persoonlijke
beleving ontstegen. Het biedt in bredere zin
houvast, en wellicht zelfs troost, aan al die
honderdduizenden die jaarlijks met kanker te
maken krijgen.
De schrijver noemt zichzelf op een gegeven
moment een habitué van het Nederlands Kanker
Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
en weet op vaak hilarische wijze zijn belevenissen
te beschrijven. Dit maakt het verhaal boeiend en
zeer leesbaar. Ondanks het serieuze onderwerp
kan er nu en dan toch gelachen worden. n
ISBN:
Prijs:

978 90 8954 524 4
14,00 euro
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Overlappper

omschrijving
1 zijn - besef - reusachtig
2 kadaver - grimas - waterdamp
3 tegenhouden - brompot - puntig
4 drinkgeld - soort hagedis - keus
5 naakt - zetel - pijnlijk gevolg
6 draaien - pakken - noppes
7 naaigerei - dagaanduiding - dorpsweide
8 helaas - menens - hoog gebouw

De letters in de dikomlijnde vakjes zijn de laatste
letters van het voorgaande en eerste van het
volgende woord. In de kolommen onder de pijltjes
ontstaat een waarheid, de oplossing van deze
puzzel. 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 november naar:
ProstaatKankerStichting.nl
T.a.v. Redactie Nieuws
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
Of e-mail naar:
redactienieuws@prostaatkankerstichting.nl

n Dirry Koomans

Prijswinnaars puzzel Nieuws nr. 11
Peter Kee, Vleuten
H. Kortekaas, Zoeterwoude
S. Katsma, Veenwouden
De oplossing van de Nieuws puzzel nr. 11 luidde
‘Het meest gebruikte masker is de glimlach’.

Contactbijeenkomst voor partners van
mannen met prostaatkanker op 24 november
ProstaatKankerStichting.nl (PKS)
organiseert maandagavond 24
november een bijeenkomst over de
gevolgen van prostaatkanker in een
relatie. De bijeenkomst is bedoeld
voor partners van mannen met
prostaatkanker, maar ook de mannen
zelf zijn van harte welkom.

30

Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten over
prostaatkanker is meestal alleen
de man in beeld. PKS wil deze keer
speciaal aandacht geven aan de
partners, want kanker heb je immers niet
alleen. Ria Bosgraaf, werkzaam in het
Wilhelmina Ziekenhuis Assen als medisch
maatschappelijk werker, seksuoloog en
relatie- en gezinstherapeut, zal een inleiding
houden over het onderwerp:
Wat doet kanker in een relatie?
Daarna is er ruim gelegenheid om vragen te
stellen en voor onderling contact.
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Plaats: vergaderruimte WZA,
Europaweg-Zuid 1, 9401 RK Assen
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
(De zaal is open vanaf 19.00 uur)
Aanmelding is mogelijk tot 22 november:
•	bij C.G. Rienks (regiobestuurder PKS):
e-mail: c.g.rienks@home.nl of telefoon
050-5 343 848/06-51 34 51 46
•	bij H. Heuvink (regiovertegenwoordiger
PKS): e-mail: hheuvink@planet.nl of
telefoon 0591-615 675/06-54 38 03 72
Na aanmelding krijgt u een toegangskaart
toegestuurd. De bijeenkomst is alleen
toegankelijk met deze toegangskaart.
De toegang is gratis. n
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PLAATS

DATUM

TIJD

Inloopmiddag

De Gele Linde

Gouda

Elke woensdag

10.00/13.00

Lotgenotenbijeenkomst

Toon Hermans Huis

Hoogeveen

1 oktober

19.30/21.30

Inloophuis

De Eik

Eindhoven

2 oktober

14.00/16.00

Voorlichtingsbijeenkomst Prostaatkanker

MCL

Leeuwarden

6 oktober

Inloophuis

Inloophuis Cabane

Utrecht

9 oktober

16.00/18.00

Inloophuis

De Cirkel

Helmond

20 oktober

14.00/16.00

4 november

Symposium Prostaatkanker

Theater De Vest

Alkmaar

Inloophuis

De Eik

Eindhoven

6 november

19.00/21.30

Inloophuis

Inloophuis Cabane

Utrecht

13 november

16.00/18.00

Inloophuis

De Cirkel

Helmond

17 november

14.00/16.00

Voorlichtingsbijeenkomst Prostaatkanker

Toon Hermans Huis

Hoogeveen

19 november

19.30/21.30

Lezing over prostaatkanker door
prof. dr. Harm Kuipers

Toon Hermans Huis

Heerlen

20 november

19.00/21.30

Contactbijeenkomst voor partners van
prostaatkanker patiënten

Wilhelmina Ziekenhuis

Assen

24 november

19.30/21.30

Inloophuis

De Eik

Eindhoven

4 december

14.00/16.00

Inloophuis

De Cirkel

Helmond

15 december

14.00/16.00

Inloophuis

Inloophuis Cabane

Utrecht

11 december

16.00/18.00

				
IN VOORBEREIDING				
Informatieavond over prostaatkanker

Sint Jansdal

Harderwijk		

Informatieavond over prostaatkanker

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Nijmegen		

HALF THE HORIZON
Jorrit Tamminga/ Paul en Menno de Nooijer

Een poëtische klankreis langs geboorte en dood. Beeldend kunstenaars Paul en Menno de Nooijer maken
een uiterst persoonlijke voorstelling over de pijn en de verwondering van het leven met muzikale kompanen
componist Jorrit Tamminga, blokfluitist Erik Bosgraaf en gitarist Izhar Elias.

Locatie
Datum
Tijd
Prijs
Korting

Verkadefabriek Kleine Zaal
Woensdag 5 november 2014
20.00 – 21.00 uur
15,00 euro
12,00 euro

Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45
5211 VD ‘s-Hertogenbosch
T. 073 681 81 60

De voorstelling zal ook nog gespeeld worden in
het NatLab in Eindhoven
Locatie NatLab (Strijp S)
Datum zondagmiddag 7 december

NatLab
Kastanjelaan 500
5616 LV Eindhoven
T. 040 294 68 48
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www.prostaatkankerstichting.nl
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht • e-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
• telefoon: 088-0029768

