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Lotgenotentelefoon 0800-9992222 maandag, woensdag, vrijdag van 10.00 - 12.30 uur, dinsdag en donderdag
van 19.00 - 21.00 uur. 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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Barrie Stevens lanceert nieuw magazine
Ervaringen met medicinale cannabis
Regionieuws
RUBRIEKEN
Van de voorzitter
Josine Buiter
Inloophuizen
Boekbespreking
Puzzelpagina
Agenda

25
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 jaar is bijna ten einde en
ProstaatKankerStichting.nl (PKS) kan
terugkijken op een bewogen jaar.
We zijn dit jaar gestart met een
grotendeels nieuw bestuur en zijn
verheugd om te zien dat ieder zijn
rol heeft vormgegeven, veelal met
eigen creatieve inbreng. Het bestuur
kijkt uit naar het nieuwe jaar waarin
we de ingezette koers naar verdere
professionalisering van PKS verder
willen uitbouwen.
We kunnen terugzien op een geslaagde
donateursdag. De zaal zat nagenoeg vol,
Barrie Stevens zorgde dat de dag vlot
en goed verliep. De lezingen werden
door diverse specialisten met overtuiging
gepresenteerd. Er was voldoende
gelegenheid voor lotgenotencontact en
op de uitgedeelde enquête is massaal
gereageerd. Voor volgend jaar hebben
we voldoende voorstellen om wederom
een donateursdag te kunnen organiseren.
Namens het bestuur wil ik iedereen
nogmaals hartelijk danken voor zijn of
haar inzet tijdens deze dag.
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Ontwikkeling
Patiëntenbeweging Levenmetkanker
profileert zich steeds duidelijker in de
media. PKS is nauw betrokken bij de
ontwikkeling van een federatie naar een
sterke kankerpatiëntenbeweging die de
stem van de patiënt laat horen.
Via deze weg roep ik u van harte op om
uw ervaringen met ons te delen via het
discussieplatform van Kanker.NL.
Kanker.NL wordt steeds vaker
geraadpleegd en blijft continu in
ontwikkeling.
Voor het komend jaar blijven de
doelstellingen van PKS gelijk aan
die van voorgaande jaren, te weten:
lotgenotencontact, belangenbehartiging
en informatievoorziening.
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Recentelijk heeft het bestuur besloten
om aan deze kerntaken een vierde toe
te voegen namelijk het stimuleren van
wetenschappelijk onderzoek. Steeds vaker
wordt PKS gevraagd om nieuw onderzoek
middels een steunbrief te onderschrijven.
De kwaliteits-commissie binnen PKS zal
per aanvraag beoordelen of zij aan een
onderzoek haar steun wil verlenen.
Kortgeleden is de subsidieaanvraag voor
2015 ingediend bij Levenmetkanker.
De aanvraag is opgesteld met het doel
om meer ondersteuning op het gebied
van secretariaat, automatisering en
PR/Communicatie te verkrijgen. Daarnaast
zijn we op zoek naar extra ondersteuning
voor de kwaliteitscommissie; er wordt
steeds vaker een beroep op hen gedaan
om deel te nemen aan overleg met
diverse stakeholders.
Extra ondersteuning
Momenteel zijn er veel ontwikkelingen
op het gebied van prostaatkanker. Als
patiëntenorganisatie worden wij steeds
vaker gevraagd de stem van de patiënt
duidelijk naar voren te brengen. Om dit
te kunnen blijven realiseren hopen we
ook voor het komend jaar op uw inzet
als vrijwilliger te mogen rekenen; zonder
vrijwilligers zou PKS niet kunnen bestaan.
Namens het bestuur van PKS wil ik al onze
vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet
in het afgelopen jaar en de vele uren die
zij belangeloos besteed hebben aan PKS.
Ik wens u namens het bestuur van
ProstaatKankerStichting.nl fijne
feestdagen en een voorspoedig 2015. n
Kees van den Berg

Rectificatie
In Nieuws 12 zijn op pagina 24 de onderschriften bij
de afbeeldingen van Dr. H.G. (Henk) van der Poel en
Drs. O. Sjoerd Klaver helaas verwisseld.
Drs. O. Sjoerd Klaver staat bovenaan,
daaronder staat Dr. H.G. (Henk) van der Poel.

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.

De redactie

Hoe kun je de last van je donatie verlichten ?
Daarvoor zijn er twee mogelijkheden: ProstaatKankerStichting.nl is ANBI erkend. ANBI
wil zeggen: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dientengevolge is de donatie aftrekbaar
voor de belastingen, sommige zorgverzekeraars vergoeden de minimale donatie.
Vraag na bij je eigen verzekeringsmaatschappij of dat ook voor jou het geval is.

Dreigend tekort
geneesmiddelen:

ONMIDDELLIJKE
ACTIE GEBODEN!

Steeds vaker is er een dreigend tekort aan geneesmiddelen voor kanker. Levenmetkanker maakt zich
ernstige zorgen en pleit voor hardere leverancierseisen. Op dit moment is er een probleem met de
levering van middelen voor blaaskanker.
Naar schatting kunnen blaaskankerpatiënten niet
hun noodzakelijke behandeling ondergaan.
Dit geval staat niet op zichzelf. Steeds vaker dreigt
er een tekort aan kankergeneesmiddelen.

Onze website zoals die 3 jaar geleden is
gestart, is opgeheven
De website www.prostaatkankerstichting.nl is nu tezamen met de websites van andere patiëntenorganisaties een onderdeel van Kanker.nl. U kunt het oude adres op dezelfde manier blijven gebruiken
zoals u gewend bent. In Nieuws 14 van eind maart 2015 willen wij hier uitgebreider op terugkomen.
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PKS donateursdag 2014
Op 29 oktober was er in Reehorst in Ede weer een afgeladen volle zaal.
Gevuld met donateurs en (veel van hun) partners die genoten van een
goed in elkaar gezet programma.

Je moet ertegen
blijven vechten

 en impressie,
E
door Wim Nak
Fotografie:
Jan Schaap, PKS
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Barrie Stevens was onze zaalleider, heel
veel kilo’s afgeslankt, dansend en fit als
vanouds, ondanks zijn prostaatkanker.
‘Je moet ertegen blijven vechten’ zegt
hij, ‘maar dan heb je ook een goed en
waardevol leven’. Hij gaf de zaal nog
een voorproefje van Krasse Knarren, het
theaterprogramma waar hij deel van
uitmaakt en waar hij iedereen hartelijk en
indringend voor uitnodigde.
Kees van den Berg, onze voorzitter sinds
1 januari 2014, gaf aan dat hij blij was met
het vernieuwde bestuur van bijna
10 mensen die hij aan ons voorstelde.
Allen hard bezig om pk patiënten te
helpen. Het in het openbaar praten over
pk is nog steeds lastig, zei hij, maar in
eigen kring, onder lotgenoten, worden er
naar hartenlust ervaringen uitgewisseld.
Hij bedankte alle vrijwilligers waarop
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PKS feitelijk draait en riep alle aanwezigen
op om voor meer donateurs te gaan
zorgen, want nu subsidies verminderen
moet PKS het hebben van groei in het
aantal donateurs om het hoofd boven
water te houden...
De nieuwe film, kersvers bijna klaar,
werd vertoond. Met een warm applaus
na afloop. De dag werd gevuld met vier
sprekers, 3 medici en 1 psychologe.
Al deze voordrachten zijn te zien op onze
website: www.prostaatkankerstichting.nl.
Jeroen van Moorselaar, uroloog VUmc,
beet het spits af en dat deed hij perfect.
Op begrijpelijke en humoristische wijze
leidde hij ons door de diagnose naar
de mogelijke behandeling en naar wat
er daarna gebeurt wanneer er ondanks
alles toch sprake is van een stijgend PSA.
PSA is niet wezenlijk van belang voor de

PSA is niet wezenlijk van belang voor de diagnose
diagnose, zo zei hij, maar wel voor het
volgen van wat er na de behandeling
gebeurt.
Veel meer dan voorheen wordt het nu
als raadzaam beoordeeld om niet te
behandelen, ook al is er sprake van pk,
mits deze er niet al te agressief uitziet.
Hij toonde met cijfers aan dat we in
Nederland helemaal niet zo voor direct
opereren of bestralen zijn, maar juist erg
terughoudend met behandelen.
Bijna 70% van de nieuw ontdekte
prostaatkankers bij mannen die jonger
zijn dan 70 jaar wordt in Nederland nu
niet behandeld, maar actief gevolgd,
geobserveerd. Dit in tegenstelling tot
buurlanden als Duitsland en België.
Hij illustreerde dat met het grapje: ‘als je
met de auto door België rijdt, dan moet
je oppassen dat je aan de andere kant je
prostaat nog wel hebt’.

geen geld voor verder onderzoek naar
nog betere medicijnen.
Op een vraag over erfelijkheid
antwoordde hij dat je het niet moest
overdrijven. Als je je zoon adviseert zich
te laten onderzoeken op pk, dan mag
hij daar best mee wachten tot hij de
leeftijd heeft bereikt van 5 jaar jonger dan
wanneer het bij jou voor het eerst werd
vastgesteld.
Hans Langendijk, radiotherapeut UMCG,
sprak als eerste in de middag. Over
bestraling met protonen i.p.v. fotonen.
Het gebied waar bestraald wordt kan
met protonen nauwkeuriger bepaald
worden en het gezonde weefsel lijdt dan
ook minder schade. Bij zo’n 10-20% van
de patiënten kan dat voordelen bieden.
Vooral door minder nadelige bijwerkingen.
Er komen in Nederland vier centra

Hans Langendijk,
het verschil tussen
protonen en fotonen

De PKS-stand
trok veel
belangstellenden

Dirk Wijndaele,
Radium-223 en het
‘Trojaanse paard’

Hij prees ook de vasthoudendheid van
PKS bij het opstellen van de nieuwe
richtlijn om te bewerkstelligen dat
abiraterone en enzalutamide kunnen
worden ingezet al voor er chemotherapie
wordt gegeven. Dank zij PKS is die
mogelijkheid behouden gebleven, en niet
ten onrechte!
Nieuwe medicijnen zijn meestal (erg)
duur. Wij vinden dat niet leuk, maar hij
gaf aan dat pharma bedrijven van hem
in redelijkheid best iets meer mogen
verdienen aan nieuwe en dus dure
medicijnen, want wanneer ze dat geld niet
zouden verdienen, dan was er immers ook

voor deze protonen behandeling. Het
bouwen van zo’n centrum vergt enorme
investeringen.
Dirk Wijndaele, nucleair geneeskundige
Catharina ziekenhuis, vertelde vervolgens
over het inzetten van Radium 233 bij
uitgezaaide CRPC (castratie resistent
prostaat carcinoom). Dit door hem zo
genoemde ‘Trojaanse paard’ werkt op
de botuitzaaiingen doordat het Radium
zich ter plekke nestelt, precies waar de
kankercellen zitten en deze vervolgens
aan te vallen, daar en alleen daar waar
ze zich in de botten bevinden. Als de

Barrie Stevens
speelde uit de musical
Krasse Knarren
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sprekers af met een goed verhaal
over seksualiteit en intimiteit. Met een
uitgebreid aantal citaten van mensen die
zelf meemaken wat het betekent wanneer
door kanker je seksuele leven ingrijpend
wordt veranderd.
Eén citaat luidde hoopgevend:
‘Het is anders nu, maar dat hoeft niet
slechter te zijn...!’
Zij nodigde alle donateurs van PKS uit
om deel te nemen aan de enquête als
onderdeel van het door PKS gestimuleerde
onderzoek naar de gevolgen van kanker
op iemands seksleven en gevoelens van
intimiteit.

De assistentes van
Hilde de Vocht,
bedankt!

Het is anders nu,
maar dat hoeft niet
slechter te zijn!

uitzaaiingen ook elders zitten, in de lever
of longen bijv., dan heeft Radium 233
weinig zin.
De inzet van Radium 233 leidt zowel
tot langer overleven als tot een betere
kwaliteit van leven door het onderdrukken
van complicaties als skeletcompressie,
botbreuken en bestraling als
pijnbestrijding.
Het Radium is al in 1898 ontdekt door
het echtpaar Marie en Pierre Curie. Dat
ontlokte hem de uitspraak dat waarschijnlijk
ook toen al de vrouw de meest slimme van
de twee was. Een aarzelend begin van een
applaus volgde op zijn woorden. De dames
herkenden dat wel, de heren wilden het
niet toegeven...
Hilde de Vocht, Saxion, sloot de rij

Hilde de Vocht over
prostaatkanker en
seksualiteit.

De middag werd door de onnavolgbare
goochelaar Dion afgesloten. Kees van den
Berg sprak een slotwoord en bedankte
daarbij alle mensen die aan het welslagen
van de donateursdag hadden meegewerkt.
Daarna stonden er goed gevulde glazen
klaar, zodat het in de foyer nog lang
onrustig bleef.
Nogmaals, wie meer wil weten van de
voordrachten, bezoek dan onze website op
www.prostaatkankerstichting.nl n
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Barrie Stevens
introduceert Jeroen
van Moorselaar
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Josine Buiter is
bekkenfysiotherapeut
en heeft een
praktijk in Meppel

Er zijn vele wegen naar Rome
De bekkenbodem trainen, goed plassen met
de juiste plastechniek en toiletadviezen, dat
helpt ter vermindering van het urineverlies.
In het gebied eromheen valt vaak winst te
behalen. De blaas ligt onder in de romp en
bevindt zich als een soort cilinder in onze
romp. Aan de bovenzijde wordt de cilinder
begrensd door het middenrif. Aan de voorzijde
door de buikspieren, aan de achterkant door
rugwervels en spieren en aan de onderzijde
de bekkenbodem. Deze 4 structuren hebben
invloed op elkaar.
Wanneer we vooroverbuigen heeft dat invloed
op de cilinder. Hij deukt in en zijn inhoud, onze
buikorganen, bewegen naar achteren en omlaag.
Er komt dus extra druk op de bekkenbodem.
Ook het intrekken van de buik om slanker te
lijken, maakt de ruimte in de cilinder kleiner en
wederom ontstaat er meer druk op de organen in
ons bekken. Als we onze adem inhouden en het
middenrif vastzetten gebeurt dit ook.
Dit beheersen is voor de bekkenbodem een hele
klus. En alsof het niks is… hij moet ook de extra
druk opvangen wanneer we kracht zetten met
onze armen en benen. Kortom de bekkenbodem
heeft heel wat te verduren.
Enerzijds zou u kunnen denken er is geen
beginnen aan, anderzijds biedt het veel
mogelijkheden om de situatie te verbeteren.
Het is dan niet een kwestie van dingen laten…
maar vooral hoe doe ik het op een andere
manier. Een voorbeeld… iedereen heeft het vast
wel eens gezien. Veel mensen die hard moeten
hoesten staan licht voorovergebogen, met
gekruiste benen en soms zelf met de handen

in het kruis. Men denkt dat men hiermee lekkage
kan voorkomen. Vaak helpt het geen biet.
Eigenlijk maken we het onszelf moeilijker.
Door het vooroverbuigen maken we de cilinder
kleiner. Tezamen met de hogere druk die bij
hoesten optreedt is het een optelsom met een
negatief resultaat.
Hoe kan het beter? Ga in een stabiele positie
staan. De voeten staan iets uit elkaar. Hoest
over uw schouder in uw elleboog en span
de bekkenbodemspieren aan. Tijdens deze
beweging strekt u de romp, de cilinder
krijgt meer ruimte, de druk op de blaas en
bekkenbodem neemt af. Zo worden ook de
spieren van het rompcorset geactiveerd.
Deze spieren maken het makkelijker voor de
bekkenbodem om aan te spannen, 2 vliegen
in 1 klap… nee zelfs 3, maar dan met een
positief resultaat.
Zo zijn er vele tips en adviezen die u kunt
toepassen in uw dagelijks leven zoals: altijd in
beweging blijven wanneer u kracht moet leveren,
uitblazen wanneer iets heel zwaar is, achteruit
stofzuigen, de kerstboomversiering op een
tafeltje zetten wanneer u de kerstboom optuigt
zodat u niet meer dan nodig hoeft te bukken.
Ik hoop dat het principe u duidelijk is, u kunt
uw buik/bekkengebied vaak meer ontzien dan u
denkt. Wellicht brengt het u op ideeën. U mag ze
altijd naar mij mailen:
info@bekkenzorgcentrumbuiter.nl, wie weet
helpt u er vele anderen mee.
Ik wens u een hele fijne kerst toe en alle goeds
voor 2015. n
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Over operatierobots
zijn in de media
kritische geluiden te
horen, zo was ook
te lezen in de vorige
editie van Nieuws. Het
Canisius-Wilhelmina
Ziekenhuis (CWZ) in
Nijmegen verving
onlangs als eerste
ziekenhuis in
Nederland haar ‘oude’
operatierobot door het
allernieuwste type.
De CWZ- urologen
voeren al jaren robotprostaatoperaties uit
en zijn over het
voordeel van de operatierobot heel duidelijk:
“De verfijnde techniek
beperkt de risico’s
op complicaties tot
een minimum, zonder
oncologische compromissen. Dit is grote
gezondheidswinst voor
de patiënt.”

Jean-Paul van Basten,
Uroloog CWZ,
Minimal invasive oncology

Allernieuwste
type vervangt
‘standaardsysteem’
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Ervaren hand van
chirurg bestuurt
‘vaste hand’ van
operatierobot voor
beste resultaat
De eerste Nederlandse ervaring uit
de praktijk.
De Da Vinci operatierobot is half oktober
vervangen door het allernieuwste type.
“De fabrikant stopte met het onderhoud
van dit ‘standaardsysteem’ en met de
levering van instrumenten voor deze
oude robot. CWZ was een van de eerste
ziekenhuizen met een operatierobot
en had daardoor dit oudere standaard
robotsysteem. Die robot was in feite
afgeschreven door de leverancier ”, licht
uroloog Jean-Paul van Basten toe. In de
korte geschiedenis van de robotchirurgie
speelt CWZ een grote rol. In 2008 startte
het ziekenhuis als een van de eersten
in Nederland met robot geassisteerde
prostaatoperaties. Na bijna 1000 verrichte
ingrepen met robottechnologie behoort
CWZ tot een van de meest ervaren
ziekenhuizen van Nederland.
Ervaring en volume
Van Basten onderschrijft het belang van
ervaring bij gebruik van een operatierobot.
“Hierdoor kan CWZ een zo groot mogelijke
kwaliteit van leven nastreven met minimale
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kans op bijwerkingen als impotentie
en incontinentie. Dit bleek ook uit een
vergelijkend onderzoek tussen twee grote
ziekenhuizen. In het CWZ werd veel vaker
een zenuwsparende prostaatoperatie
uitgevoerd dan elders.”
Het team blijft innoveren. Onlangs is na
bezoek aan een buitenlandse kliniek de
operatietechniek veranderd om nog sneller
herstel van urinecontinentie te bereiken.
Van Basten: “Het grote operatievolume van
CWZ heeft als bijkomend voordeel dat we
bij veranderingen in de operatietechniek
ook de uitkomst snel kunnen evalueren.”
Betere kwaliteit van leven
Overigens is het niet alleen (robot)
operaties wat de klok slaat bij
prostaatkanker. “Per patiënt bekijken
we de beste optie”, zegt van Basten.
“Het diagnostisch traject en de aanloop
naar een operatie is gestroomlijnd
(geprotocolleerd). Zo bespreekt een
oncologisch team de indicatie voor
behandeling als ook de alternatieven.
Voorbereiding vindt plaats via de
verpleegkundige specialist, die patiënten

Rechts het pinpistool
in de buik

Jean-Paul van Basten
achter de Da Vinci

Minder bloedverlies, kleinere wonden
en een sneller herstel

en hun partners van informatie voorziet, de
voorbereidende bekkenbodemtherapie start
en leefstijladviezen geeft.”
Kiest het team – samen met de patiënt – voor
operatie met de robot, dan vaart de patiënt
bij dit alles wel: minder bloedverlies, kleinere
wonden en een sneller herstel. Verpleegkundig
specialist Joost de Baaij vult aan: “Opereren
met de robot geeft bovendien kleinere littekens,
leidt tot minder bloedverlies en zorgt voor een
sneller herstel. De patiënt kan eerder naar huis.”
In de praktijk is dit na vier dagen, waar patiënten
voorheen meestal 6 dagen in het ziekenhuis
bleven. Patiënten zijn erg tevreden na afloop.
Microchirurgisch werken voor het meest
veilige resultaat
De nieuwe robot biedt beter zicht (high
definition) en heeft instrumenten die langer
en nog fijner en beweeglijker zijn. Dat maakt
een grotere nauwkeurigheid en daarmee
veiligheid mogelijk, aldus van Basten. “Met de
operatierobot kun je microchirurgisch werken.
De prostaat is doorgaans moeilijk te bereiken
en wordt omringd door erectiezenuwen en
deels de sluitspier. Nauwkeurig werken is dan
erg belangrijk.

De robot is wendbaarder en nauwkeuriger
dan een mens. De bewegingen die ik met de
joysticks maak, worden verkleind uitgevoerd
door de robot. Zo kan ik de robot dus hele
nauwkeurige bewegingen laten maken.
Daarnaast trilt de robot niet. Chirurgen hebben
doorgaans een zeer vaste hand, maar de ‘hand
van de robot’ is nog veel vaster. Een laatste
voordeel is dat het beeld van de camera mij in
3D alles sterk vergroot laat zien, 10 tot 15 maal
groter dan met het blote oog. Het kleinste detail
wordt zo zichtbaar.”
Ook buiten Nijmegen
Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis verricht met
de operatierobot circa 8% van het totaal aantal
van 2200 prostaatkankeroperaties in Nederland.
Naast de patiënten uit CWZ komen mensen
ook van elders. Op advies van hun uroloog of
op eigen initiatief. Urologen van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven opereren hun eigen
patiënten in het CWZ met de robot. Zo wordt
hij optimaal gebruikt en kunnen ook patiënten
buiten Nijmegen profiteren van deze innovatieve
operatiemethode in combinatie met de ervaring
van CWZ. n

Het
kleinste
detail
wordt
zichtbaar
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NIEUWE ONTWIKKELINGEN
VOOR GEVORDERD

PROSTAATKANKER
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Michiel van der Heijden
Vanaf 2013 werkzaam als
Internist-oncoloog in het
Antoni van Leeuwenhoek.

Introductie
De ontwikkelingen voor kanker in het
algemeen en prostaatkanker in het
bijzonder gaan de laatste jaren stormachtig. In dit overzicht worden de laatste ontwikkelingen besproken, waarbij
het met name over castratie-resistent
prostaatkanker (CRPC) gaat. Dit is het
stadium van ziekte waarbij de prostaatkanker niet meer op de gebruikelijke
anti-hormonale behandelingen reageert. Vaak wordt de behandeling in dit
stadium overgenomen door de internist-oncoloog. De behandeling in deze
fase bestond de laatste 20 jaar vooral
uit chemotherapie. In eerste instantie
werden middelen zoals mitoxantrone
gegeven. Sinds 2004 wordt de behandeling van CRPC gedomineerd door
docetaxel. In een grote internationale
studie werd in dat jaar gevonden dat
docetaxel tot overlevingswinst leidt, in
vergelijking met mitoxantrone. Sinds
2010 Is hier het middel cabazitaxel bij
gekomen, waarmee een overlevingswinst van gemiddeld 2,4 maanden in
vergelijking met mitoxantrone gezien
werd bij patiënten die niet meer op
docetaxel reageerden. Sinds die tijd
zijn er diverse belangrijke ontwikkelingen geweest.
Nieuwe antihormonale middelen:
abirateron en enzalutamide
Lange tijd werd gedacht dat de groei
van castratie-resistent prostaatkanker
volledig onafhankelijk is geworden van
mannelijke hormonen. Inmiddels is
gebleken dat ook in deze fase van de
ziekte kleine hoeveelheden hormoon
nog steeds erg belangrijk zijn voor de
groei van de kankercellen. Twee krachtige middelen zijn inmiddels aan de
behandeling toegevoegd: abirateron
en enzalutamide.

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | december 2014 | nr. 13

Behandeling na docetaxel
Zowel abirateron als enzalutamide
hebben in grote studies overlevingswinst laten zien bij mensen die al met
docetaxel behandeld zijn. In de
COU-AA-301 studie werden bijna 1200
mensen behandeld met het middel
abirateron in combinatie met prednison, of met alleen prednison. Al deze
patiënten hadden al behandeling met
docetaxel gehad. Patiënten die abirateron kregen bleken ongeveer 4 maanden langer te leven dan patiënten die
alleen prednison kregen. Het middel
wordt over het algemeen goed verdragen, in een deel van de patiënten werd
een hoge bloeddruk of het vasthouden
van vocht gezien. Daarnaast werden
laboratoriumafwijkingen in een klein
deel van de patiënten gezien. Deze
studie werd in 2011 in de New England
Journal of Medicine, een vooraanstaand internationaal geneeskunde
tijdschrift, gepubliceerd.
Een tweede middel dat ook de werking
van het mannelijk hormoon onderdrukt maar op een iets andere manier
dan abirateron, is enzalutamide. In de
‘AFFIRM’-studie, gepubliceerd in 2012,
werden 1200 patiënten die al docetaxel
behandeling gehad hadden, met enzalutamide of met placebo (nep-medicijn)
behandeld. Ook met dit middel werd
overlevingswinst gezien: patiënten die
enzalutamide kregen leefden bijna
5 maanden langer dan patiënten die
alleen prednison kregen. De bijwerkingen van enzalutamide zijn meestal
beperkt.
Behandeling voorafgaand aan
docetaxel
Gezien dit succes in de behandeling
na docetaxel, zijn zowel abirateron als

enzalutamide getest voorafgaand aan chemotherapie.
In de COU-AA-302 studie, gepubliceerd in januari
2013, werd abirateron vergeleken met prednison,
voorafgaand aan behandeling met chemotherapie.
Bij de patiënten die behandeld werden met abirateron
duurde het gemiddeld 16,5 maanden voordat er
groei van de uitzaaiingen gezien werd. Voor patiënten
die alleen prednison kregen was dit 8,3 maanden.
Het was in deze studie niet helemaal duidelijk of
patiënten ook langer leefden door abirateron.
Mogelijk wordt dit verklaard door het feit dat patiënten in de prednison-groep later vaak alsnog behandeling met abirateron of enzalutamide kregen. Recent
zijn de resultaten van een nieuwe analyse van patiënten
die in deze studie behandeld werden gepresenteerd
op een groot congres (ESMO, september 2014). In
deze analyse bleken patiënten inderdaad langer te
leven bij behandeling met abirateron.
Ook enzalutamide werd in een grote studie vergeleken met placebo bij patiënten die nog niet met
docetaxel behandeld waren. In de ‘PREVAIL’ studie,
gepubliceerd in juni 2014, bleken patiënten die met
enzalutamide behandeld werden langere tijd te hebben totdat er groei van de uitzaaiingen optrad, in
vergelijking met placebo. In deze studie werd ook
overlevingswinst gezien. De precieze winst zal waarschijnlijk nooit helemaal duidelijk worden, aangezien
de studie na de eerste tussentijdse analyse opengebroken werd om patiënten die placebo geloot hadden
alsnog met enzalutamide te behandelen. Door de
grote winst werd het niet meer als ethisch verantwoord
gezien om patiënten niet te behandelen.
Radium-223
Een middel met een volledig ander werkingsmechanisme is de radioactieve stof Radium-223. Deze
stof lijkt op calcium (kalk) en gaat na injectie in het
lichaam, via de bloedbaan, naar de botten. Het middel komt vooral op plekken in de botten waar verhoogde bot-activiteit plaatsvindt. Vervolgens geeft
het radioactieve straling af, wat de kankercellen in
het bot schaadt. In 2013 werden in The New England
Journal of Medicine de resultaten gepubliceerd van
de “ALSYMPCA” trial. In deze studie werden ruim 900
prostaatkanker patiënten behandeld met Radium-223
of placebo. Radium-223 word via een infusie 1x per 4
weken toegediend. Patiënten die Radium-223 kregen
leefden ongeveer 3 maanden langer. Daarnaast werd
de tijd tot de eerstvolgende bot-complicatie (o.a.
botbreuk of noodzaak tot bestraling) verlengd en was
de kwaliteit van leven met Radium-223 behandeling
beter dan met placebo. De bijwerkingen zijn over het
algemeen beperkt.

Volgorde van nieuwe behandelingen
De toevoeging van al deze behandelingen in de
afgelopen jaren is natuurlijk erg goed nieuws voor
patiënten met gevorderd prostaatkanker. De optimale volgorde van deze behandelingen is echter nog
niet bekend. Over het algemeen wordt in Nederland
(vooralsnog) in eerste instantie met docetaxel behandeld. Een reden hiervoor is dat docetaxel vaak beter
wordt verdragen wanneer het vroeg in de behandeling gegeven wordt. Daarnaast zijn er aanwijzingen
dat docetaxel wel eens minder goed zou kunnen
werken wanneer het gegeven wordt na de nieuwe
anti-hormonale middelen, in plaats van ervoor. Echter,
door de gunstige resultaten van enzalutamide voorafgaand aan chemotherapie zou dit wel eens kunnen
veranderen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat zowel abirateron als enzalutamide
met placebo vergeleken zijn in bovengenoemde
studies, en niet met een actieve behandeling. Het is
dus niet bekend wat de uitkomst van een vergelijking
tussen enzalutamide en docetaxel als eerste behandeling voor CRPC zou zijn. Ook is enzalutamide nog
nooit met abirateron vergeleken. Enzalutamide wordt
binnenkort in Nederland beoordeeld voor de indicatie
voorafgaand aan chemotherapie, en kan vooralsnog
alleen na docetaxel gegeven.
Ook de plaatsbepaling van Radium-223 is nog niet
duidelijk. Patiënten in de ALSYMPCA studie verkeerden in verschillende fasen van de ziekte: sommige
patiënten hadden al docetaxel gehad, terwijl anderen
nog geen behandeling voor CRPC hadden gehad.
In Nederland wordt Radium-223 slechts in een
beperkt aantal centra gegeven, waaronder het
Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Op dit moment
geven wij de behandeling bij patiënten die voldoen
aan de inclusiecriteria van de ALSYMPCA studie,
dus aan patiënten met duidelijke botpijn of eerdere
noodzaak om een botuitzaaiing te bestralen, en zonder
uitzaaiingen buiten de botten. Daarnaast geven wij
Radium-223 pas na behandeling met docetaxel, aangezien de schade aan het beenmerg een toekomstige
behandeling met docetaxel mogelijk moeilijker zou
kunnen maken. Voor patiënten waarbij het niet
mogelijk is om met docetaxel te behandelen,
kan een uitzondering gemaakt worden.
CHAARTED
Tijdens het recente ASCO congres, en later opnieuw
tijdens het ESMO congres, werden de resultaten van
een studie naar docetaxel bij patiënten met hoogrisico prostaatkanker bekend gemaakt. Bij deze
patiënten, met uitgebreide uitzaaiingen en die nog
geen hormoontherapie gehad hadden, bleek het
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De afbeeldingen in dit artikel zijn beschikbaar gesteld door AVL

De precieze winst
zal nooit helemaal
duidelijk worden

Er zullen nieuwe
middelen onderzocht worden

14

vroeg geven van docetaxel een grote winst
op overleving op te leveren. De resultaten
van deze studie moeten nog in uitgebreidere vorm gepubliceerd worden.
Een uitvoerige beschrijving van deze
resultaten door dr. Bergman werd recent
gepubliceerd in dit tijdschrift.
Nieuwe ontwikkelingen en studies
Allereerst zal de komende jaren bepaald
moeten worden welke volgorde van behandeling optimaal is. Er zijn zowel Europese
als Nederlandse initiatieven om de volgorde van de behandelingen te onderzoeken. Daarnaast zullen nieuwe combinaties
van de bekende middelen onderzocht
worden, en zullen nieuwe middelen
onderzocht worden, soms in combinatie
met bestaande middelen. De organisatie
DUOS (Dutch Uro-Oncology Study-group)
is een belangrijk initiatief om aan dit type
studies met verschillende Nederlandse
centra gezamenlijk deel te nemen.
Alhoewel er een fraaie winst gezien wordt
van de nieuwe anti-hormonale middelen,
treedt uiteindelijk altijd weer groei van de
ziekte op. Dit wordt resistentie genoemd.
Het lijkt erop dat een tumor die resistent
is geworden tegen één van deze twee
middelen, ook resistent is tegen het andere
middel. Wanneer abirateron of enzalutamide
al gegeven is, blijkt het daardoor niet zinvol om direct hierna het andere middel te
geven (dus enzalutamide na abirateron, of
andersom). Onder andere is dit onderzocht
voor Nederlandse patiënten die al behandeld werden met docetaxel en abirateron,
en vervolgens enzalutamide kregen.
Dit onderzoek werd gecoördineerd door
dr. Bergman (internist-oncoloog AVL) en
liet zien dat patiënten in deze situatie
nauwelijks baat hadden van enzalutamide.
De oorzaak van de resistentie tegen abirateron of enzalutamide is niet duidelijk. Het
eiwit dat het signaal van mannelijk hormoon aan de cel doorgeeft, de androgeen
receptor, is zeer belangrijk voor de groei
van prostaatkanker cellen en lijkt ook in de
verder gevorderde
fase nog steeds
belangrijk
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voor celgroei. Mogelijk speelt een verandering van deze androgeen receptor een
belangrijke rol in resistentie. Om een beter
beeld te krijgen van de verschillende oorzaken van resistentie, wordt in veel centra
wereldwijd onderzoek gedaan bij CRPC
patiënten die nieuwe vormen van antihormonale therapie krijgen. Aangezien de
verwachting is dat er veranderingen opgetreden zijn in het prostaatkanker weefsel,
en dat die veranderingen verantwoordelijk
zijn voor resistentie, wordt bij dit type
onderzoek vaak aan patiënten gevraagd
om voor en na behandeling een biopt
(afname van weefsel) te laten plaatsvinden.
De hoop is dat het uiteindelijk lukt om de
behandeling aan te passen aan de hand
van de specifieke kenmerken van de tumor
van een patiënt. Ook in het AVL vragen wij
regelmatig aan patiënten of zij mee willen
doen met wetenschappelijk onderzoek.
Soms houdt dit ook in dat wij vragen of we
een biopt af mogen nemen. We denken
dat het verzamelen en onderzoeken van
tumorweefsel zeer waardevol kan zijn om
patiënten in de toekomst beter te kunnen
behandelen. Dit biopt zal de patiënten
die het ondergaan normaal gesproken
echter niets opleveren en kan soms
oncomfortabel of pijnlijk zijn. We zijn dan
ook bijzonder dankbaar dat er patiënten
zijn die belangeloos zo’n ingreep willen
ondergaan, en hopen hiermee de
toekomstige behandeling van prostaatkanker verder te kunnen verbeteren.
Momenteel lopen er meerdere studies
in het AVL die open zijn voor deelname.
Mocht u aan een studie mee willen doen,
dan kunt u altijd om informatie over onze
studies vragen: via uw behandelend
specialist, uw huisarts of direct aan ons
centrum. n

BARRIE STEVENS
LANCEERT MAGAZINE

Barrie Stevens en
het nieuwe magazine
MAN&P

MAN
&P.

Tijdens de donateursdag van 29 oktober jl.
lanceerde acteur Barrie Stevens het magazine
MAN&P. Dit magazine is geschreven voor
mannen met uitgezaaide prostaatkanker. Voor
het magazine werden diverse artsen en een
verpleegkundige geïnterviewd. Daarnaast is er
een interview met een echtpaar dat donateur
is van ProstaatKankerStichting.nl.
Het magazine is geschreven in begrijpelijke
taal. Niet alleen de medische kant van de ziekte wordt belicht, er is ook veel aandacht voor
de gevolgen van uitgezaaide prostaatkanker
en hoe je hiermee om kunt gaan. Zo komen
o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
• Welke behandelingen zijn er mogelijk?
• Hoe blijf ik zo fit mogelijk?
• Wat is de impact op je relatie?
• Welke zorg is er mogelijk in de laatste
levensfase?

Twee jaar geleden kreeg hij te horen dat hij
prostaatkanker heeft. Er waren geen uitzaaiingen. Stevens werd bestraald. Door de behandeling met hormoontherapie wordt Stevens
nog dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van de ziekte. Stevens: ‘Als ik voorheen
een aantrekkelijk iemand zag, had ik daar echt
gevoel bij. Dat gevoel is nu
helemaal verdwenen. Ik zie
VEEL AANDACHT
nog wel dat iemand er aantrekkelijk uitziet, maar verder
VOOR DE
doet het me niets.’

Het magazine staat boordevol
tips over hoe om te gaan met
de ziekte en de gevolgen.
Er zijn verwijzingen naar nuttige
boeken en websites en er is veel
GEVOLGEN VAN
De diagnose heeft zijn leven
aandacht voor de impact die
UITGEZAAIDE
flink op zijn kop gezet, maar
uitgezaaide prostaatkanker kan
ook veel goede dingen
hebben op seksualiteit en relaPROSTAATKANKER hem
gebracht. Stevens: ‘Mijn ziekte
ties. Ook wordt er stilgestaan
heeft me leren relativeren.
bij de gevolgen voor de partner, zoals in het interview met het echtpaar Bert Vroeger vond ik het grote succes belangrijk.
en Francien. Francien: ’Op het moment dat je Ik had er moeite mee als ik niet in de spotsamen bent en een van de twee ziek wordt, ben lights stond. Nu heb ik rust gevonden. Ik haal
je samen ziek. Ik heb nooit ervaren dat mijn we- voldoening uit kleine dingen en uit manieren
reld instortte doordat de seksualiteit wegviel. waarop ik een steentje kan bijdragen aan het
Ik ben nog meer dan voorheen een vriendin leven van anderen.’
geworden.’
Bent u geïnteresseerd in het magazine?
MAN&P is gratis aan te vragen via de website
Verder staat er in het magazine een openharwww.botcomplicaties.nl. n
tig interview met acteur Barrie Stevens.
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Het leek de redactie van Nieuws
wel een aardig idee om ook eens
een lid van de Raad van Advies
aan u voor te stellen. Wij vroegen
Bert Smid om zijn medewerking.
En dit is wat hij ons schreef.

BERT SMID
Het was in het voorjaar van 2008, als
ik me goed herinner, dat ik samen
met een vriend van mij een afspraak
had met 2 leden van het bestuur
van de (toen nog) SCP. Wij hadden
allebei een traject doorlopen van de
diagnose prostaatkanker tot en met een
prostatectomie en hadden in het verloop
van dat traject ervaringen opgedaan waar
we wat mee wilden. Als huisarts was het
mijn eerste ervaring als patiënt en die
was niet onverdeeld positief. Op grond
van onze ervaringen wilden wij iets gaan
opzetten in de sfeer van voorlichting,
maar we kwamen er al snel achter dat er
in Nederland al een club actief was van
patiënten die er net zo over dachten.
In die tijd met een voorzitter die er geen
gras over liet groeien als er zich mensen
aandienden die actief wilden worden in
de SCP. De afspraak was snel gemaakt en
Pieter van Zanten, dat was die voorzitter,
en Chris Laarakker, nog steeds actief,
togen naar Nijmegen en haalden ons met
hun enthousiasme binnen. Die vriend
haakte af, ik ben sindsdien bij de club
betrokken gebleven.
Goede voorlichting was in die tijd al een
van mijn aandachtspunten.
Als prostaatkankerpatiënt heb je vanaf
dag één zoveel vragen en moet je
zoveel keuzes maken dat je dat naar mijn
idee alleen maar kunt als je voldoende
informatie hebt. En daar ontbreekt het
nog aan in veel ziekenhuizen, en ook
bij huisartsen. In welke volgorde een en
ander toen is verlopen weet ik niet meer
precies. Uiteindelijk kwam ik in de Raad
van Advies en heb ik meegeholpen met
het Prostaatkankerlogboek.
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Als prostaatkankerpatiënt heb je vanaf
dag één zoveel vragen en moet je zoveel
keuzes maken

Bert Smid
Geboren
19-10-195
0
Woont sa
men met
Monique
in Nijmeg
en
Twee zoo
ns, 2 klein
zoons
Huisarts in
Malden
sinds 198
2.

HUISARTS EN LID VAN ONZE RAAD VAN ADVIES
Prostaatkanker Logboek
De Raad van Advies geeft, gevraagd en
Om met dat laatste te beginnen. Het is Wim
ongevraagd, commentaar op de gang van zaken
Köhler, de schrijver, gelukt om een boek te
binnen ProstaatKankerStichting.nl en met name
schrijven waarin op een volwassen manier alle
op de ideeën en het handelen van het bestuur.
aspecten van prostaatkanker een plek krijgen.
Wij komen 1x per jaar met het bestuur samen om
Daardoor wordt het voor patiënten die dat willen, alle relevante zaken te bespreken en wij worden
duidelijk wat voor hen in de fase van de ziekte
in de loop van het jaar gevraagd om advies
waar ze in zitten van belang is. Wim Köhler liet
over en commentaar op zaken die ons eigen
via mij een groep meelezers commentaar geven
vakgebied betreffen. De samenwerking met het
en zo kreeg het boek uiteindelijke de definitieve
bestuur was altijd goed. Was schrijf ik, omdat er
vorm en inhoud. Langer dan we eigenlijk graag
sinds kort een volledig nieuw bestuur zit en hoe
zouden willen is het nu wachten op een herziene
het daarmee gaat, dat moet nog blijken.
versie van het Prostaatkanker
Alleen Chris bleef. Gelukkig
Logboek. Daarvoor wilden we
wordt er bij hem niet te strak
Als huisarts was het
eerst de nieuwe richtlijnen van
naar zittingstermijnen gekeken.
de urologen afwachten. Nu die
Iets waar we in de Raad van
mijn
eerste
ervaring
er zijn is Wim Köhler weer gaan
Advies ook minder belang aan
schrijven en hoop ik dat er op
hechten.
als patiënt en die
korte termijn een nieuwe versie
komt.
Huisarts
was niet onverdeeld
Zelf ben ik nog actief als
Raad van Advies
huisarts. Na mijn prostaatkanker
positief
De Raad van Advies is een club
wel anders dan vóór die tijd.
mensen die uit de wereld komt
Me nog meer bewust van de
van personen die raakvlakken
impact die ziekte heeft op
hebben met de specialismen rond prostaatkanker mensen en de afhankelijkheid van hulpverleners.
of uit de wereld van recht en organisatie in de
Dat je als hulpverlener met één oogopslag of
gezondheidszorg. Kijk maar eens naar de colofon
met één verkeerde intonatie een patiënt al op
in Nieuws. Mijn bijdrage als huisarts daarin zorgt
het verkeerde been kan zetten. Dat bejegening,
hopelijk mede voor een evenwicht binnen die
tijd en betrokkenheid mede het herstel van
Raad, waar specialisten door hun overtal en
patiënten beïnvloeden en hen helpt goede
kennis toch mede een invloed hebben op de
keuzes te maken. Allemaal zaken die ik aan
door ons gegeven adviezen.
den lijve heb ondervonden. De zegening die je
ervaart als iemand tijd en aandacht voor je heeft.
Gelukkig (?) zijn er ook in de wereld van de
In het gezondheidscentrum waar ik werk ben ik
specialisten vele verschillen van mening en veel
voorzitter van de werkgroep ‘Zorg rond kanker’ en
verschillende belangen. Al is dat laatste voor
daarvoor put ik nog steeds uit mijn ervaringen uit
een goed functionerende gezondheidszorg niet
2007 en later. Ook al ben ik er, naar het zich laat
alleen maar positief.
aanzien, zelf goed vanaf gekomen. n

Prostaatkankerlogboek,
ik hoop
dat er op
korte
termijn
een
nieuwe
versie
komt
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LUST, LIEF EN LEED
PROSTAATKANKER EN SEKSUALITEIT

Er is weinig onderzoek gedaan naar de
impact van prostaatkanker(behandeling) op
seksualiteit en intimiteit van zowel mannen
met prostaatkanker als hun partners.
ProstaatKankerStichting.nl wil graag door
middel van onderzoek deze impact in
kaart brengen, evenals knelpunten die
worden ervaren, wensen van de betrokken
patiënten en partners, en ervaringen met
eigen oplossingen.
Binnen het onderzoek zal een enquête
worden ontwikkeld en uitgezet. De aftrap
voor het uitzetten van de enquête is
gegeven op 29 oktober, gekoppeld aan
de lezing van dr. Hilde de Vocht over dit
onderwerp tijdens de Donateursdag in
Reehorst in Ede. Vervolgens zullen de resultaten worden verwerkt en geanalyseerd. Uit
de resultaten van de enquête (onder 2400 leden van ProstaatKankerStichting.nl) moet
blijken hoeveel mannen met prostaatkanker en hun partners veranderingen / problemen
ervaren met intimiteit en seksualiteit, wat de aard van deze veranderingen / problemen
nken?
Iets te sche
t?
te
a stamen
Direct of vi
Vergeet de
g
kerStichtin
ProstaatKan
t!
nie

is en welke wensen en ervaringen zij hebben wat betreft omgaan hiermee. Doel is om
op basis van deze kennis te komen tot optimale informatievoorziening, ondersteuning
en begeleiding van mannen met prostaatkanker en hun partners op het gebied van
seksualiteit en intimiteit.
Voor het onderzoek wil ProstaatKankerStichting.nl gebruik maken van de expertise van
het lectoraat Ouderenzorg en Palliatieve Zorg van Saxion in de persoon van dr. Hilde de
Vocht (lector) en dr. Marjolein den Ouden (kenniskringlid). Voor de ondersteuning van het
onderzoek worden tevens studenten HBOV ingezet. n
Met vriendelijke groet,
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Dr. H.M. (Hilde) de Vocht
Lector AGZ: Ouderenzorg en Palliatieve Zorg
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De multi parametrische MRI-scan in het Radboud Umc te Nijmegen behoort tot het beste
wat wij in Nederland te bieden hebben als het om de diagnose van prostaatkanker gaat.
Maar desondanks wordt er verder onderzoek verricht om tot nieuwe verbeteringen te
komen. Men bestudeert de eventuele voordelen van een zwaardere magneet. Te weten
een machine met een magneetsterkte van 7 Tesla in plaats van de thans toegepaste 3 Tesla.

ONDERZOEK MRI-SCAN

in een zeer hoog
magneetveld
Wim Nak

In augustus onderging ik een reguliere
controle via de MRI scan in Nijmegen.
Kort daarna werd ik uitgenodigd om
als proefpersoon deel te nemen aan
het onderzoek naar de effecten van
7 Tesla. In het belang van de
ontwikkeling heb ik de uitnodiging
aangenomen en kreeg desgevraagd
toestemming om ook iets over dat
onderzoek in Nieuws te schrijven.
Dat betekende dat ik in september
opnieuw een MRI scan onderging, maar
nu in het Duitse Essen in plaats van in
Nijmegen. Nog iets verder rijden!
Waarom Essen?
De 7 Tesla machine staat in Essen, in het
gebouw van het Erwin L. Hahn instituut
voor MRI, dat is gevestigd op het terrein
van een voormalige cokesfabriek, een
UNESCO werelderfgoed. Met bijdragen
van UNESCO en Siemens is dit instituut
opgericht in 2005 als gezamenlijk
eigendom van de Radboud Universiteit
Nijmegen en de universiteit DuisburgEssen. De European Research Council
heeft een ‘starting grant’ verstrekt aan
Tom Scheenen, leider van het prostaat
onderzoek met 7 Tesla MRI apparatuur in
Essen. Dat onderzoek loopt nu een jaar of
vier. Er zijn al diverse wetenschappelijke
publicaties uit voortgekomen en men
verwacht de samenvattende rapportage in
de tweede helft van 2015 te kunnen

afronden. Daarmee is het eind nog niet
in zicht. Want mede-onderzoeker
Bart Philips heeft in mei 2014 van het KWF
de middelen gekregen om in Essen nog
3 jaar door te kunnen gaan met onderzoek.
Bart Philips is afgestudeerd in zowel
medicijnen als natuurkunde, een ideale
combinatie voor dit type onderzoekswerk.
Stand van zaken
Het doel van het onderzoek is: het
inschatten van de mate van agressiviteit
van in de prostaat aanwezige tumorcellen.
Men heeft inmiddels zo’n 30 patiënten met
lokale prostaatkanker onderzocht en ook
bijna 20 patiënten die reeds uitgezaaide
prostaatkanker hadden. Voorlopig luidt de
conclusie dat het met 7 Tesla te verkrijgen
beeld minstens evengoed bruikbaar is
als het 3 Tesla beeld voor de diagnose
prostaatkanker. Er worden wel meer details
in het beeld verkregen, het 7 Tesla beeld
ziet er duidelijker uit. Of dit klinisch ook
tot een betere diagnose leidt moet nog
blijken. Ook voor de voorspelbaarheid
van de agressiviteit zijn de beelden
zeer geschikt. Maar ook daar is voor het
aantonen van een eventuele verbetering
t.o.v. 3 Tesla een grotere patiëntengroep
nodig met uiteenlopende Gleason Scores
(pathologische maat voor agressiviteit).
Naast een vergelijking met 3 Tesla, biedt
het 7 Tesla MRI systeem ook nieuwe

Standbeeld van Tesla bij
de Niagara-watervallen
waar de eerste
elektriciteitscentrale was.

Standbeeld van N. Tesla
in de voorkant van de
Servisch-orthodoxe Kerk
van St.. Sava, Manhattan,
New York.
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Ballonnetje met MRI antenne.
Wordt opgeblazen na het
inbrengen, opdat alles mooi
op zijn plaats blijft.

Het eind is nog
niet in zicht
Het 7 Tesla
MRI-systeem
kan inzicht bieden
over het
ontstaan van
prostaatkanker
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Onderzoek MRI-scan in een zeer hoog magneetveld
mogelijkheden die het fundamenteel
inzicht in het ontstaan van prostaatkanker
kunnen vergroten. Met fosfor MRI en
zogenaamde spectroscopie kunnen
chemische stoffen in beeld worden
gebracht die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van de ziekte. Er zijn
reeds 11 patiënten onderzocht met
fosfor spectroscopie, dat kan zeker een
interessante ontwikkeling worden. Bart
Philips gaat daar nadrukkelijk mee verder.

De ‘MRI-antenne’ in het ballonnetje dat in
de anus van de patiënt wordt ingebracht,
is ontwikkeld en aangepast aan het hogere
magneetveld. Zo’n antenne is specifiek
voor een bepaalde magneetveldsterkte,
maar behoeft ook aanpassing als het
gebruikt wordt voor fosfor spectroscopie.
Daartoe is in Essen het bij 3 Tesla
toegepaste ballonnetje uit elkaar gehaald
en geschikt gemaakt voor de verschillende
toepassingen op 7 Tesla. Zie de foto.

Praktische zaken
Het onderzoek in Essen is voor de patiënt
vrijwel gelijk aan dat in Nijmegen.
De meest voorkomende onaangename
sensatie in het sterkere magneetveld
is duizeligheid bij het binnenglijden in
de MRI tunnel. Maar lang niet iedereen
maakt dat mee en als het al optreedt dan
is het van korte duur, het gaat vanzelf
weer over. Het apparaat maakt niet meer
herrie dan zijn 3 Tesla broertje. Wel duurt
het onderzoek langer, een vol uur in
plaats van een half uur, maar dat komt
vanwege de extra meettechnieken die
gebruikt worden en doordat de nieuwe
technologische apparatuur nog niet geheel
geautomatiseerd is.

Ook in Nederland zijn reeds enkele 7 Tesla
MRI apparaten geïnstalleerd, in Leiden,
Utrecht en in Maastricht. Het prostaat onderzoek van Tom Scheenen en Bart Philips
is echter zo specifiek dat het kennis en
technologie vergt die op dit moment het
beste beschikbaar is in Essen op het met
Nijmegen gedeelde MRI instituut.
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Belang voor de patiënt
Elke nieuwe prostaatkanker patiënt zou
een zo nauwkeurig mogelijke diagnose
van zijn ziekte willen hebben. En elke
bekende prostaatkanker patiënt die al
in AS (Active Surveillance) zit, wil graag
een zo nauwkeurig mogelijk zicht op de
bedreiging die zijn ziekte vormt.

Nikola Tesla omstreeks 1896

Beide groepen patiënten hebben er belang bij dat
er zonder lichamelijke schade, zoals helaas wel het
geval is bij het nemen van biopten, een betrouwbaar
beeld bestaat van zijn prostaatkanker. Een voldoende
betrouwbaar beeld om verstandig te kunnen besluiten
over de al dan niet bestaande noodzaak tot medisch
ingrijpen.
Door daartoe het best beschikbare middel in te zetten,
op dit moment een 3 Tesla multi parametrische MRI (in de
toekomst misschien zelfs op 7 Tesla), kunnen onnodige
behandelingen voorkomen worden. Dus ook ongewenste
bijwerkingen zoals incontinentie en impotentie.
En zo wordt tevens zolang mogelijk het behoud van
de kwaliteit van leven voor de patiënt gewaarborgd.
Tegelijkertijd krijgen de AS patiënten de best mogelijke
garantie dat - zodra er toch sprake zou zijn van tumorgroei
- er alsnog op tijd kan worden ingegrepen. Die garantie
neemt weer enige onrust weg, zodat de kwaliteit van
leven gunstig wordt beïnvloed.
Het is te wensen dat dit besef ook doordringt tot de
zorgverzekeraars, die hun premie betalers een grote
dienst zouden bewijzen door jaarlijkse MRI controles
bij prostaatkanker patiënten te vergoeden, wat nu (nog)
niet het geval is, helaas. n

Wat betekent
eigenlijk Tesla?
Die aanduiding is genoemd naar
de in 1943 in New York overleden
Tsjechische uitvinder Nicola Tesla en
geeft een waarde voor de sterkte van
het magnetisch veld. Zoals Volt een
aanduiding is van de spanning, Ampère
van de stroomsterkte en Watt van het
vermogen, is Tesla een indicatie van de
kracht van het magnetisch veld.
Volgens Wikipedia is het magneetveld
van de aarde ongeveer 0,000 05 Tesla.
Stelt naar verhouding niks voor dus.
De vrij sterke permanente magneten in
luidsprekers bereiken een veldsterkte
van ongeveer 0,2 T. In ziekenhuizen staan
voornamelijk MRI-scanners van 1,5 of 3
Tesla.
Sinds enkele jaren zijn er MRI-scanners
met een sterkte van 7 Tesla. Die worden
op dit moment enkel gebruikt in
(medische) onderzoekscentra. n
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ERVARINGSVERHAAL
ERVARINGEN MET MEDICINALE CANNABIS

Een bijzonder moment,
leven en dood zo wezenlijk
met elkaar verbonden
Joke Duyndam

Het effect van het
gebruik van de
THC druppels was
verbazingwekkend
Ik was blij verrast
dat er zo veel over
medicinale cannabis
te vinden is

Op 29 juni 2010 werd bij mijn man, de
heer J.Mol (Nanne), een zeer agressieve
vorm van uitgezaaide prostaatkanker
vastgesteld. Sinds die datum tot aan
zijn overlijden op 31 december 2013 is
ook Prostaatkankerstichting.nl via het
lotgenotencontact betrokken geweest
bij het wel, maar vooral bij het wee van
de behandelingen en het verloop van de
ziekte. Hormoontherapie met de daarbij
behorende bijwerkingen en de permanente
aanwezigheid van een blaaskatheter waren
de oorzaak van een toenemende afname
van de kwaliteit van leven voor Nanne.
Mede door de informatie van uw stichting
waren wij op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen in behandeling en
medicatie van uitgezaaide prostaatkanker
en vooral vanaf het moment dat Nanne
castratieresistent was. Het voerde ons
langs diverse universitaire behandelcentra.
Het was voor ons de manier om de strijd
aan te binden met deze prostaatkanker.
Voor die verleende hulp en zorg wil ik u –
ook via deze brief – nogmaals bedanken.
Pijn werd
erger
Vanaf
augustus
2011 moest
mijn man
in meer of
mindere mate

22

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | december 2014 | nr. 13

gebruik gaan maken van pijnstillende
middelen zoals paracetamol,
morfinetabletten (Oxynorm 5 mg capsules)
en tot het laatste toe morfinepleister
(Fentanyl 75 mcg vanaf oktober 2013).
Nadat in april 2013 door de specialist
tegen mijn man werd gezegd dat hij was
uitbehandeld en zij niets meer voor hem
konden doen, is de pijn ten gevolge van
de uitzaaiingen naar de kaak en de botten
alleen maar erger geworden.
Het gebruik van medicatie ter bestrijding
van de pijn heeft er mede toe geleid dat
er sprake is geweest van een algemene
verzwakking van zijn lichaam wat zich o.a.
uitte in vermindering van spierkracht,
concentratieverlies, steeds moeizamere
ademhaling, verminderde eetlust en
afwisselend diarree of constipatie.
Kort voor Kerstmis 2013 verslechterde
Nanne ’s gezondheid onverwachts sneller
dan gehoopt en verwacht. Uit die periode
denk ik in het bijzonder terug aan 2e
Kerstdag, de geboorte van Art, het eerste
kindje van zijn dochter Karin. Gelukkig
heeft Nanne de kleine Art nog kunnen zien
en in zijn armen gehouden. Een bijzonder
moment, leven en dood zo wezenlijk met
elkaar verbonden.
Effect was verbazingwekkend
Een vriend van mijn echtgenoot en mij
heeft ons geattendeerd op het gebruik
van medicinale cannabis. Vervolgens heeft
mijn man dit onderzocht en heeft als eerste
hennepzaadolie+ gekocht en later ook een
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CBD en THC olie. Mede door het lezen
en bestuderen van diverse literatuur is mijn
interesse in cannabis enorm toegenomen.
Het effect van het gebruik van de THC
druppels was verbazingwekkend en eigenlijk de
hoofdreden tot het schrijven van deze brief.
Mijn man is pas op 20 december de eerste
druppels THC gaan gebruiken. Na 1 dag gebruik
van de THC druppels waren de morfinetabletten
niet meer nodig om de pijn te bestrijden, maar
nog wel de morfinepleisters. Ook voor de
verpleging was het heel duidelijk dat Nanne
door de THC druppels veel minder pijn had,
wat o.a. tot uiting kwam door vermindering
van afweerreacties bij de verpleegkundige
handelingen (draaien, wassen etc.).
Het zou wenselijk zijn dat patiënten eerder van
de mogelijkheden van medicinale cannabis door
de specialist of huisarts op de hoogte worden
gebracht, zodat zij mede een keuze kunnen
maken welk middel er voor de pijnbestrijding zal
worden gebruikt en dat ze zich hierdoor mede
gesteund voelen.
Ik ben erg tevreden over de manier waarop de
Stichting Mediwiet mijn echtgenoot en mij in
het gebruik van de medicinale cannabis hebben
begeleid. Het zou mijns inziens wenselijk zijn
dat medicinale hennep bekend werd bij alle
artsen en een vaste plaats zou krijgen in de
pijnbestrijding.
Nadat mijn man is overleden heb ik de tijd
genomen om eens verder op het internet en in
mijn directe netwerk te zoeken naar ervaringen
van anderen over het gebruik van THC druppels
en aanverwante artikelen. Ik was blij verrast dat
er zo veel over medicinale cannabis te vinden is
en dat de verbazingwekkende positieve effecten
van de THC druppels bij pijnbestrijding door zo
vele anderen worden bevestigd.
Als ik op de website www.google.nl zoek met de
term ‘medicinale cannabis en pijnbestrijding’ dan
kom ik bijvoorbeeld het volgende artikel tegen

Het was voor ons de manier om de strijd aan
te binden met deze prostaatkanker

van het Trimbos Instituut: Patiënten positief over
medicinaal verstrekte cannabis.
Veel toepassingsmogelijkheden
Medicinale cannabis kan door de huisarts of
specialist worden voorgeschreven en is gewoon
via de apotheek reeds sinds 2003 verkrijgbaar.
Ik ben onder de indruk geraakt van de vele
toepassingsmogelijkheden van medicinale
cannabis. Ik hoop dat u in uw NIEUWS en op uw
website aandacht wilt besteden aan deze vorm
van pijn bestrijding om de kwaliteit van leven
voor patiënten met pijn te verbeteren.
Wat rest is een aantal herinneringen aan de
fantastische hulp die ik kreeg van familie en
vrienden. De fijne pastorale ondersteuning van
de pastor en de dominee. Het gebruik van de
familiekamer met overnachtingsmogelijkheid
in het Amsterdamse Ziekenhuis en dat
alles mogelijk gemaakt door een leger van
vrijwilligers. Het Buddynetwerk en de Vrijwilligers
Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). Zij allen (en
nog vele anderen) maakten het mogelijk dat ook
ik tot het laatst toe Nanne tot steun kon zijn.
In deze periode van mijn leven voelde ik mij
gedragen door de liefde van mensen, die
aanvoelde als een warme deken. n
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CANNABIS
het gebruik is niet
zonder risico!

Regelmatig duiken succesverhalen over bepaalde medicatie
op, middelen tegen pijn, middelen tegen kanker… Maar, hoe
goed de THC dan ook voor de heer M heeft gewerkt, wanneer
een verhaal te mooi klinkt om waar te zijn, is het meestal ook te
mooi om waar te zijn voor iedereen.

Het is
onbekend
of cannabis
echt ingrijpt
op de
pijnprikkel

Wanneer we spreken over medicinale
cannabis gaat dit over verschillende
combinatiepreparaten met voornamelijk
2 werkzame bestanddelen: delta-9tetrahydrocannabinol (delta-9-THC; ook
wel dronabinol of THC genoemd) en
cannabidiol (CBD). De THC is het meest
psychoactieve deel van de cannabis.

Bedrobinol
Bedocran
Bediol
Bedica
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THC gehalte
per gram

CBD gehalte
per gram

120 mg
190 mg
60 mg
140 mg

10 mg
10 mg
75 mg
10 mg

Cannabis is in Nederland alleen
geregistreerd ter verlichting van
symptomen van matige tot ernstige
spasticiteit bij multipele sclerose indien
andere middelen onvoldoende werken.
Bij alle andere indicaties hebben we het
dus over off-label gebruik.
Momenteel wordt de richtlijn ‘de
diagnostiek en behandeling van pijn bij
patiënten met kanker’ gereviseerd. In het
kader van deze revisie werd de literatuur
systematisch onderzocht.
Op basis van 5 hele kleine, korte studies
en 1 grotere studie wordt geconcludeerd
dat er zeer laag bewijs is dat cannabis
mogelijk effectief zou kunnen zijn bij
het verminderen van de pijn klachten
bij patiënten met pijn bij kanker. Hierbij
dient aangetekend te worden dat in die
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laatste studie met 177 patiënten alleen
gunstige resultaten werden gevonden
voor het combinatiepreparaat, THC alleen
bleek niet beter dan placebo. Tenslotte
liet een studie met het, in Nederland niet
verkrijgbare, nabilone zien dat patiënten
weliswaar lagere pijnscores aangaven,
maar niet minder opioïden gingen
gebruiken. Het is onbekend of cannabis
echt ingrijpt op de pijnprikkel of dat de
pijn met name als minder ondraaglijk
ervaren wordt, dat de kwaliteit van leven
als beter wordt ervaren en de nachtrust
verbetert.
Cannabis gebruik is ook niet helemaal
zonder risico’s. Mensen met bepaalde
hartafwijkingen of aanleg voor
psychotische stoornissen wordt het gebruik
ontraden en voorzichtigheid is geboden
bij andere psychische problemen, bij
hartritmestoornissen en bij zuurstof tekort
van het hart.
Concluderend:
Er is geen bewijs dat cannabinoiden pijn bij
kanker effectief kunnen behandelen. Er is
laag bewijs dat cannabis mogelijk effectief
zou kunnen zijn. Het gebruik van cannabis
is niet altijd zonder risico. Het is zeer aan te
bevelen wanneer u overweegt om cannabis
te gaan gebruiken om dit in overleg met
uw arts te doen. n
M.H.J. van den Beuken-van Everdingen
MD, PhD
internist/consultant palliative care
University Hospital Maastricht

PROKEUS-studie de keuze van

behandeling bij prostaatkanker

Er wordt
onderzocht wat
belangrijk is voor
patiënten bij het
kiezen van een
behandeling

Voor de meeste mannen
met prostaatkanker is
het zeer lastig om een
behandeling te kiezen.
Elke behandeling heeft
voor- en nadelen.
Patiënten krijgen hier
informatie over van de
arts. Maar daarna moet
de patiënt zelf kiezen
welke behandeling het
best bij zijn toekomst
past. Er is helaas geen
‘one size fits all’ optie.

PROKEUS-studie
De PROKEUS-studie
is opgezet vanuit het
UMC Utrecht (Prof.
dr. J.L.H.R. Bosch en
Drs. M-A van Stam)
en het Antoni van
Leeuwenhoek (Prof. N. K. Aaronson,
Dr. H. G. van der Poel en Prof. dr. S. Horenblas).
De studie heeft als doel toekomstige patiënten
met prostaatkanker te ondersteunen in het
maken van de keuze van een behandeling.
Er wordt onderzocht wat belangrijk is voor
patiënten bij het kiezen van een behandeling.
Ook wordt er onderzocht welk effect de
behandeling heeft op de kwaliteit van leven en of
de patiënten tevreden zijn over de behandeling.

Drs. Marie-Anne
van Stam

Uitvoering onderzoek
Alle nieuwe patiënten met gelokaliseerde
prostaatkanker kunnen meedoen aan de
studie. De patiënten vullen vóór de keuze van
behandeling een vragenlijst in. Na de start van
de behandeling krijgen de patiënten nog drie
vragenlijsten. Na 3 maanden, 6 maanden en
na een jaar. We zijn in oktober 2014 gestart en
ongeveer twee jaar later (oktober 2015) zullen
de laatste vragenlijsten worden ingevuld.
Welke ziekenhuizen doen mee?
Tien ziekenhuizen zijn betrokken bij dit
onderzoek: het Maasstad Ziekenhuis, Rijnstate,
Gelre Ziekenhuizen, Reinier de Graaf groep,
Ter Gooi, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis,
MC Haaglanden, Meander MC en natuurlijk
het UMC Utrecht en Antoni van Leeuwenhoek.
In totaal zullen er 400 patiënten mee doen aan
het onderzoek.
Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van dit onderzoek worden
gepubliceerd in wetenschappelijke
tijdschriften en ook in het magazine van
ProstaatKankerStichting.nl. De gegevens
kunnen gebruikt worden voor het verbeteren
van de ondersteuning bij de keuze van een
behandeling. n

Wilt u meer weten over het onderzoek?
Als u vragen heeft over het onderzoek, of als u er meer over wilt weten, kunt u contact opnemen
met Drs. Marie-Anne van Stam (telefoonnr.: 088-7569431 of per e-mail: prokeus@umcutrecht.nl).
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Het Global Action Plan (GAP) van de
Movember Foundation
Een wereldwijd onderzoek naar ‘active surveillance’
voor mannen met laag risico prostaatkanker

Movember campagne 2014
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In augustus j.l. is een onderzoek gestart
naar ‘active surveillance’ (actieve observatie)
voor mannen met laag risico prostaatkanker.
Dit project wordt gefinancierd door de
Movember Foundation en wordt in 19 topklinieken in Amerika, Australië, Canada,
Europa en het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd. Het project zal naar verwachting
30 maanden gaan duren. Er zal een centrale
database worden opgezet met hierin de
data van circa 40% van de patiënten die
wereldwijd onder active surveillance staan.
Het doel van het onderzoek is om wereldwijd een gelijke visie te krijgen over de
selectie en monitoring van mannen met
een laag risico prostaatkanker. Na ongeveer twee jaar wordt een wereldwijde
richtlijn gepubliceerd.
Prostaatkanker is de meest voorkomende
vorm van kanker bij mannen. Als je prostaatkanker in een vroeg stadium ontdekt,
is genezing goed mogelijk. Drie decennia
terug werd het mogelijk om in het bloed
van mannen een eiwit aan te tonen, later
het Prostaat Specifiek Antigeen genaamd
(PSA). Dit eiwit bleek verhoogd aanwezig
als sprake was van prostaatkanker.
Sinds 1993 loopt in acht Europese landen
de ERSPC studie (European Randomised
Study of Screening for Prostate Cancer).
Uit de resultaten blijkt dat prostaatkankerscreening met PSA-meting de kans op
sterfte met 21% doet afnemen (1). Screenen
met PSA blijft echter controversieel, omdat
het ook tot over diagnose leidt en tot
overbehandeling van mannen die anders
nooit klachten hadden gehad. Veel mannen
worden namelijk gediagnosticeerd met
een zogenoemde indolente kanker, een niet
agressieve, traag groeiende tumor.
Om de nadelige gevolgen van behandeling
van laag risico prostaatkanker te verminderen
is ‘active surveillance’ ontwikkeld.
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‘Active surveillance’, ook wel ‘actieve
observatie’ genoemd, is een nieuwe,
conservatieve behandelingsstrategie die
geschikt is voor sommige patiënten met
een potentieel indolente prostaatkanker.
Het doel van active surveillance is het
uitstellen van invasieve therapie in de
beginfase en in de plaats daarvan de ziekte
van de patiënt nauwlettend te controleren.
Door deze strategie toe te passen kan
invasieve behandeling voor jaren worden
uitgesteld of zelfs in zijn geheel worden
vermeden. De gedachte is dat de
kwaliteit van leven hierdoor langer in
stand wordt gehouden.
Door het Erasmus Universitair Medisch
Centrum is in 2006 de PRIAS studie (Prostate
Cancer Research International Active Surveillance) opgezet om active surveillance
bij prostaatkanker te begeleiden en te
controleren. Het PRIAS project omvat een
online protocol en web-based portal voor
artsen om patiënten met prostaatkanker
te volgen. Op dit moment zijn er ruim
3500 patiënten geïncludeerd in 17 landen.
De korte termijn resultaten laten zien dat
active surveillance een goed alternatief is
voor actieve behandeling voor alle mannen
die jaarlijks gediagnostiseerd worden met
een laag risico prostaatkanker (2).
Hoewel active surveillance als behandelingsstrategie voor prostaatkanker steeds
meer wordt geaccepteerd, zijn langere
termijn resultaten nog altijd beperkt. Verder
bestaan er nog altijd onduidelijkheden
over de selectiecriteria voor mogelijke kandidaten voor active surveillance en over
de manier waarop patiënten moeten worden
gevolgd zodat curatief ingrijpen nog
mogelijk is. Om bestaande vraagstukken
rondom active surveillance te kunnen
oplossen, is in augustus j.l. het Global
Action Plan (GAP) project gestart.

The Movember Foundation: Changing the Face of Men’s Health

Global Action Plan (GAP) - Active surveillance voor mannen met laag risico
prostaatkanker
Door onderzoekers wereldwijd samen te brengen, faciliteert het Global Action
Plan een nieuw en ongekend niveau van onderzoekssamenwerking. Dit is een
primeur binnen de wereld van het kankeronderzoek. De initiatieven van het
Global Action Plan van de Movember Foundation zijn belangrijk voor het
verbeteren van de levens van mannen met prostaat- en teelbalkanker en zullen
dokters helpen betere behandelstrategieën te kiezen, om zo het gezicht van
de gezondheid van de man te veranderen.
De Movember Foundation investeert in en geeft leiding aan vier wereldwijde
prostaatkankerprojecten als onderdeel van het Global Action Plan, waar dit
project over Active Surveillance er een van is. De Movember Foundation heeft
1,664,950 euro geïnvesteerd om de grootste centrale database op te zetten
met hierin de data van de meerderheid van de patiënten die wereldwijd onder
Active Surveillance staan. Het doel van het onderzoek is om wereldwijd een
gelijke visie te krijgen over de selectie en monitoring van mannen met een
laag risico prostaatkanker.
In de eerste fase van het project zal de database worden opgezet. In de tweede
fase, die zal beginnen in 2015, zal een richtlijn worden opgesteld over welke
mannen in aanmerking komen voor active surveillance en hoe zij begeleid
dienen te worden. Daarnaast zal er een wereldwijd online platform worden
gecreëerd met informatie en richtlijnen over AS als een erkende behandelingsstrategie voor prostaatkanker. Deze website zal beschikbaar zijn voor zowel clinici
als patiënten. Clinici kunnen deze richtlijnen gebruiken om met meer zekerheid
mannen te identificeren die geschikt zijn voor AS, en progressie vast te stellen
waardoor actieve behandeling gewenst is. Dit biedt geruststelling aan mannen
dat ze de beste behandelingskeuze voor hun soort ziekte hebben gemaakt.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door negentien top klinieken in 14 landen in
de 5 Movember regio’s (Australasia, Europa, UK, USA en Canada). Het initiatief
staat tevens open voor andere centra en tot op heden hebben 11 centra interesse
getoond. De organisatie van Movember heeft het Erasmus MC uitgeroepen tot
coördinator van het project, onder leiding van prof. Dr. C.H. Bangma (hoofd
van de afdeling Urologie) en Dr. M.J. Roobol (epidemiologe van de afdeling
Urologie). Het project zal naar verwachting 30 maanden gaan duren. n
Heeft u vragen over dit initiatief dan kunt u contant opnemen met Sophie Bruinsma,
de projectcoördinator vanuit het Erasmus MC (s.m.bruinsma@erasmusmc).

OVER MOVEMBER
De Movember Foundation is
een organisatie die zich wereldwijd inzet om de gezondheid van mannen een nieuw
gezicht te geven.
De Movember gemeenschap
heeft meer dan 409 miljoen
euro opgehaald en steunt
momenteel meer dan 800
programma’s in 21 landen.
Dit werk redt en verbetert
de levens van mannen met
prostaat- en teelbalkanker.
De Foundation is voor veel
mensen bekend van Movember (een vermenging van het
Engelse woord ‘moustache’
(snor) en ‘november’), een jaarlijks terugkerend evenement
waarbij mannen gedurende
de maand november hun snor
laten staan. Meer informatie
over de programma’s die door
Movember worden ondersteund en over hoe u kunt zelf
kunt doneren aan Movember,
vindt u op de website www.
movember.nl.
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HET WAS ‘MUISSTIL’
IN DE ZAAL
Verslag van voorlichtingsbijeenkomst op 6 oktober in MCL
(Medisch Centrum Leeuwarden)

’t Is maar dat
u het weet dat u
een ‘zwevende’
prostaat heeft
Een bijna lege tafel

Veel ervaringen werden
uitgewisseld in de pauze

Het auditorium loopt vol
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Jan Cuperus en Kees Rienks

Om 19.00 uur stroomde het prachtige
auditorium bijna vol met ca. 80
prostaatkankerpatiënten waarvan 55
met partner. Het MCL nodigt voor
voorlichtingsavonden alléén patienten
uit ‘van de laatste periode’, waarbij het
opvalt dat de behoefte aan aanvullende
informatie groot is.
Voor aanvang werd al veel informatie over
en weer uitgewisseld. De PKS-tafel met
voorlichtingsmateriaal was al bijna leeg
toen de bijeenkomst nog moest beginnen.
Na opening hield Mevr. Drs. A.L. Stel,
uroloog, een duidelijk verhaal over
prostaatkanker. Het was ‘muisstil’ in de zaal.
Extra waardering verdient de professionele
presentatie en het perfecte geluid.
Zwevende prostaat
Na een korte vragenronde (door partners)
was het woord aan Mevr. Drs. M. de Jong,
radiotherapeut en oncoloog. “ ’t Is maar
dat u het weet dat u een ‘zwevende’
prostaat hebt en daarom moet bij
bestraling goudstaafjes ingebracht worden
om de locatie van ‘dat zwevende monster’
precies vast te kunnen stellen”.
Hierna mocht PKS ‘op de Bühne’, na een
gloedvolle inleiding kon onze film worden
vertoond. Die beloond werd met een flink
applaus.
In de pauze konden 9 nieuwe donateurs
worden ingeschreven, voor de PKSmannen was dit een ‘opsteker’, diverse
bezoekers gaven aan de aanmelding thuis
te zullen regelen.
In een evaluatie wil PKS toch eens
diepgaand onderzoeken wat de oorzaak is
van dit succes. Op 6 van de 9 formulieren
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was aangegeven dat men op deze avond
voor het eerst van PKS had gehoord.
Na de pauze gaf Mevr. dr R.S.van Rijn,
internist/oncoloog, een indrukwekkende
presentatie over “Chemotherapie en
nieuwe medicijnen voor uitgezaaid
prostaatkanker die én levensverlengend
én pijnbestrijdend zijn”.
Moeizame kwestie
De laatste spreker was Mevr. M.Tanis-Nauta,
arts/sexuoloog. Zij gaf in een heel openhartige lezing met veel praktijkvoorbeelden
aan dat het spreken over sexualiteit nog
altijd een moeizame kwestie is. Juist bij
kankerpatiënten en hun partners is er veel
behoefte aan troost en aandacht. Intimiteit
en seks zouden daarin ook een rol kunnen
vervullen, mits je daar als partners maar
open en met begrip voor elkaar over kunt
communiceren. “Dán kan het ‘minnen’
ook plussen geven”. Het MCL heeft als
standaardprocedure dat voor elke prostaatkankerpatiënt en partner een consult van
45 min. wordt uitgetrokken om open en
eerlijk te spreken wat je in de nieuwe
situatie kan verwachten en hoe je daar
mee om kan gaan.
Vanwege het toch volle programma kwam
de vragenronde in het gedrang want
om 22.00 uur wilde iedereen toch wel
huiswaarts. De lezingen – die van een
hoog niveau waren – zullen de bezoekers
hopelijk verder hebben geholpen.
Naast de perfecte organisatie (alléén door
dames!) heeft de voorlichting door PKS
daar ook een steentje aan bijgedragen.
Dit ontlokten ondergetekenden de uitroep
na een inspannende avond: “En daar doen
we het voor “. n

Alles kwam aan bod:
de onderzoeken, de
behandelingsmethoden
en de medicijnen

DAT ZIT NIET SNOR
PUBLIEKSACADEMIE OVER PROSTAATKANKER
IN DIACONESSENHUIS MEPPEL
Eddy Smolders en Gerard Dijkstra, regiovertegenwoordigers in Drenthe

Woensdag 12 november 2014 organiseerde
Zorgcombinatie Noorderboog de publieksacademie ‘Dat zit niet snor’.
Tijdens deze publieksacademie vertelden een
patiënt, huisarts, uroloog, internist-oncoloog,
radiotherapeut en een oncologieverpleegkundige
over prostaatkanker.
Ook ProstaatKankerStichting.nl was vertegenwoordigd en kreeg de gelegenheid informatiemateriaal uit te stallen en aan de talrijke bezoekers uit te reiken. De Ontmoetingsruimte in het
Diaconessenhuis was met 115 aanwezigen
‘uitverkocht’. Veel lotgenoten bezochten de
avond samen met hun partner.
Toevallige ontdekking
In een DWDD-setting gaf gespreksleider
Jan Gerard Maring patiënt Roel Hoornstra als
eerste het woord. Hij vertelde hoe bij hem bij
toeval prostaatkanker werd ontdekt. Vooral hoe
de procedure van vaststellen van de diagnose tot
en met de behandeling is verlopen en hoe hij dat
heeft ervaren. Het moeten wachten op
uitslagen heeft hij als erg spannend ervaren.
Hij is bestraald en heeft nu een bijna onmeetbare
PSA. Dit ‘verhaal’ werd de rode draad van de
avond. Na elke stap in het verhaal kwam één van
zijn behandelaars aan het woord.

Dat waren achtereenvolgens de huisarts
Wiebe Bosma, de uroloog Ed te Slaa,
de radiotherapeut Gabriël Paardekooper en de
oncologieverpleegkundige Ester Thijs.
Hoewel hij Hoornstra niet heeft behandeld kwam
ook de internist-oncoloog Laurens Laterveer aan
het woord.
Alle sprekers vertelden de aanwezigen met
behulp van sheets over hun vakgebied.
Alles kwam aan bod: de onderzoeken,
de behandelingsmethoden en de medicijnen.
Het multidisciplinaire overleg tussen de disciplines en het UMCG werd door de sprekers als
bijzonder en zeer zinvol ervaren. Qua operatietechniek prefereert de uroloog de robot boven
laproscopie.
De huisarts en de uroloog wezen de aanwezigen
op een tweetal websites waarop de nodige
informatie te vinden is. Het betreft:
www.thuisarts.nl en www.prostaatwijzer.nl.
Helaas geen verwijzing naar de site van onze
stichting.
Binnen de afgesproken tijd kon de gespreksleider de avond afsluiten. Tijd om vragen te stellen
was er niet. Deze avond heeft ons geen donateurs opgeleverd. n
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STEUN EN TOEVERLAAT ALS HET NODIG IS.
Er zijn
veel
plaatsen
in ons
land waar
mensen
die direct
of indirect
met
kanker
te maken
hebben,
terecht
kunnen
voor
diverse
vormen
van ondersteuning.
Kijk voor
verdere
informatie
op de
website
van het
betreffende
inloophuis.

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.
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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, 06-20228551
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.
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 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
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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, 06-16449213
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

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.

Sommige mannelijke artsen laten in november hun snor staan
om daarmee zichtbaar aandacht te vragen voor prostaat- en
zaadbalkanker. Wij spraken daarover met dr. Joris Jaspars,
sinds 2004 uroloog in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
(ADRZ) in Goes. Samen met enkele collega’s laat ook hij zijn
snor staan in november.

Dr. Joris Jaspars
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Meedoen aan Movember betekent het ondersteunen van actie voor
onderzoek naar ondermeer:
-	betere opsporingstesten die onderscheid maken tussen kwalijke en
niet kwalijke prostaatcarcinomen,
- behandeling castratie resistent prostaatcarcinoom,
- behandeling gemetastaseerd testiscarcinoom.
Zeker in Zeeland is het van belang om met meer openheid over prostaatkanker te kunnen praten. Er heerst bij veel Zeeuwen nog een te grote
terughoudendheid in het omgaan met (prostaat)kanker.
Movember helpt bij de bewustwording en het aandacht vragen voor het
tijdig ondergaan van diagnosetesten. Maar meer nog bij het vroegtijdig
kunnen opsporen van nu nog vaak al te ver gevorderde of reeds uitgezaaide prostaatkankers.
November is al wel gepasseerd nu dit blad op de mat valt, maar elke
vorm van steun, ook geldelijke, is altijd welkom. Kijk eens op
www.zzmovember.nl en doe mee of doneer alsnog een bijdrage. n

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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Prostaatkanker wacht
niet op Pasen
Alles wat jij en je partner willen weten
over prostaatkanker
Auteur: Hans Frederiks

Jaarlijks krijgen meer dan 12.000 mannen de
diagnose prostaatkanker. Toen Hans Frederiks twee
jaar geleden werd geconfronteerd met die diagnose,
begon hij zich online gek te lezen over de mogelijke
gevolgen, behandelingen en bijwerkingen. Hij googelde
zich suf. De informatie die hij vond was zeer divers:
de ene website zei dit, de andere beweerde iets
anders. Zeker op gebruikersfora weet je niet meer
wat je moet geloven.
Als journalist probeerde hij de onzinsites te scheiden
van de zinvolle informatie. Tijdens de onderzoeken
in het ziekenhuis, de diagnose en de behandelingen
werd zijn kennis groter, ook dankzij de informatie
van zijn artsen. In deze spannende tijden hield hij
tevens een dagboek bij. De opgedane kennis en het
dagboek hebben geresulteerd in dit boek.
In Prostaatkanker wacht niet op Pasen lees je alles
over de tests en onderzoeken om te achterhalen
of je prostaatkanker hebt, over de mogelijke
behandelingen en de bijwerkingen ervan en volg

je aan de hand van
het dagboek hoe de
hele gang van zaken
in zijn werk gaat.
Mocht je denken: klopt dat nu allemaal wat die
journalist over prostaatkanker beweert? Het boek
werd gecheckt door zijn huisarts, uroloog en
radiotherapeut.
Hans Frederiks is journalist en fotograaf. Hij schrijft
onder andere over fotografie, camera’s, vormgeving
en kleurmanagement. En over prostaatkanker.
Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar. n
Paperback, met kleurenillustraties,132 blz.
ISBN: 978-94-92110-00-8
Prijs: 13,50 euro
eBook met illustraties
ISBN: 978-94-92110-03-9
Prijs: 7,50 euro

Laat je niet opvreten door kanker
Auteur: Wim van der Meer

Het boek met de stevige tekst geeft
veel informatie over voeding, gebruiken,
leefgewoontes vóór, tijdens of na kanker.
Geschreven voor de niet medisch
onderlegde mens in begrijpelijke taal.
Leer over het ontstaan van kanker en de
rol die voeding hierbij speelt. Er zitten
in onze voeding veel stoffen, die kanker
voeden of het ontstaan bevorderen.
Heel veel gewoontes hebben grote
invloed op het ontstaan van kanker.
We zijn ons daarvan niet bewust.
In wat voor omgeving leven we en is die

gezond. Veel externe zaken, die we heel
normaal vinden zijn belastend voor ons
lichaam.
Leer wat je zelf allemaal kunt doen bij
kanker. Er zijn veel complementaire
mogelijkheden, zelfs in combinatie met
een conventionele behandeling. Het boek
geeft duidelijke handvatten voor het juiste
gebruik van voeding bij kanker. n
ISBN: 9789462548770
Ook verkrijgbaar via de webshop:
www.salvestrolenshop.com
(hier krijgt u een gesigneerd exemplaar)
of via de reguliere (on-line) boekhandel.
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FILIPPINE
n Dirry Koomans
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Stuur uw oplossing van de puzzel
voor 1 februari naar:
ProstaatKankerStichting.nl
T.a.v. Redactie Nieuws
Postbus 8152a
3503 RD Utrecht
Of e-mail naar:
redactienieuws@
prostaatkankerstichting.nl

Onder de goede inzendingen
verloot de redactie 3 exemplaren
van het boek ‘Hoe overleef je de
dokter’ van Dr. Eize Wielinga.
De puzzel is beschikbaar gesteld
door FNV veiligheid.

Nieuws | Magazine van ProstaatKankerStichting.nl | december 2014 | nr. 13

Prijswinnaars puzzel Nieuws nr. 12
• H. Jongeneel, Nieuwerkerk aan
den IJssel
• C.P. de Knegt, Ridderkerk
• R. Witteveen, Drogeham
De oplossing van de Nieuws
puzzel nr. 12 luidde:
‘Verloren tijd komt nooit weer’.

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN

WAAR

PLAATS

DATUM

TIJD

Inloopmiddag

De Gele Linde

Gouda

Elke woensdag

10.00/13.00

Inloophuis

De Eik

Eindhoven

8 januari

14.00/16.00

Inloophuis

Inloophuis Cabane

Utrecht

8 januari

16.00/18.00

Inloophuis

Helianthus

Dordrecht

8 januari

15.30/18.00

Inloophuis

De Cirkel

Helmond

19 januari

14.00/16.00

Voorlichtingsbijeenkomst

Antonius Zorggroep

Sneek

20 januari

19.30/22.00

Lotgenotenbijeenkomst Prostaatkanker

Langeland Ziekenhuis

Zoetermeer

22 januari

10.00/11.30

Voorlichtingsbijeenkomst

Ziekenhuisgroep Twente

Almelo

4 februari

19.00/21.30

Inloophuis

De Eik

Eindhoven

5 februari

14.00/16.00

Voorlichtingsbijeenkomst Prostaatkanker

Albert Schweitzer Ziekenhuis,
locatie Dordwijk

Dordrecht

7 februari

09.15/14.00

Inloophuis

Inloophuis Cabane

Utrecht

12 februari

16.00/18.00

Inloophuis

Helianthus

Dordrecht

12 februari

15.30/18.00

Voorlichtingsbijeenkomst

Isala klinieken

Zwolle

12 februari

19.00/21.30

Inloophuis

De Cirkel

Helmond

16 februari

14.00/16.00

Voorlichtingsbijeenkomst

Deventer Ziekenhuis

Deventer

19 februari

19.00/21.30

Inloophuis

De Eik

Eindhoven

5 maart

14.00/16.00

Inloophuis

Inloophuis Cabane

Utrecht

12 maart

16.00/18.00

Inloophuis

Helianthus

Dordrecht

12 maart

15.30/18.00

Inloophuis

De Cirkel

Helmond

16 maart

14.00/16.00

Lotgenotenbijeenkomst Prostaatkanker

Langeland Ziekenhuis

Zoetermeer

26 maart

10.00/11.30

				
IN VOORBEREIDING				
Voorlichtingsbijeenkomst

Reinier de Graaf Ziekenhuis

Delft		

Thema avond

Toon Hermans Huis

Hoogeveen

Informatieavond over prostaatkanker

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Nijmegen		

3 juni

19.30/21.90

Gezondheid en Welzijnsmarkt

Op 20 september werd de gezondheid en welzijnsmarkt gehouden bij de Kameleon
in Terneuzen. Hierbij willen wij alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet om deze
dag tot een succes te maken. Ook de vrijwilligers van de Kameleon willen we in het
zonnetje zetten voor alle hulp die geboden is.
Deze bezoeker overwoog donateur te worden
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Het bestuur wenst u, mede namens alle
vrijwilligers, prettige feestdagen en een
voorspoedig 2015

Postbus 8152, 3503 RD Utrecht • e-mail: secretariaat@prostaatkankerstichting.nl
• telefoon: 088-0029768

